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SoJim.':» C(iasv%itijt> jsntut e/n Fi j. , « ípoderar-st lU pes-
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soa' de seu sohriniiOí; e. competidor Zí/rf» •Pcrdsou-lhe ge*-

neròsamente a.cegociloifoivoi •', ul... ,_.,:.:.
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Ktsaefta- Ao Ríít 4 Memia^im dai Cartes ^ /ijiretent-el^A

lis mesma! p.-los Sceietttrios do Despacho iiw ^-'•-•'

•, > .i".Recebi porttiía .maior apre<;ò. â Manwgffm que âJ-

Cdrtes roé. dirÍLi-iraa; e'.em que estáò -oonsig(isdoS''0 Seu

inviolável rss.^eitòr "ao Tlirono Coiistitiicioiíalj é 'O íeii-

2ielo;ciT) ptoiuoverl a ftlicidade dj ÍMnnarqma. Estes seh-"

téínentos-, tão próprios dos Deputâ<.li)>i' da íiVíTçjO Hesp*^-

ijhola , tua oíferecetn a bem fundãdí espetuiiça de qt(è'

rtiostraiido-!te uMdos os principaes podertsdo Estado pa-'

rfl.-atalliar os malttí.prescnttrs , e evitaf 'oj>qOe p''dem
aiiieaçaf, ipara p firttiro..j,/ S-e. traiiquillízará a agitação do4

aniiuoç;, .se-dissipaía' 1 até/ .a esperaiíça de transtOíiiàr'
ò'

rtsiinen estabelecido, e dlsfructari traiiquillamente' a Na"'

çãa Os beiíeíkios qae. reclanij.
'

i
.''

• : Íi.í:';:;:,'

- i"'Eci'i iisongeira 'seni dúvida ,
coTno-diítfni as Cor-

tes ^ .a< pFespectH"ai;quo" apresentou a testauração do re-

«imeiv conjtituciwniil no anno de i 8io ; itiaS não foi dif*

íidi prever, consulta-ndo a Hi';toria das Nações, qôe

mediava grande distancia entre proclamar a liberdade ,
'é

oDiís-olidalIa ; e que só podia ser obra do tempo , aj^jdá-r

do da ^ptiideiicia e di..tonstanci.i,,JC0ftigir; abusos acu-

imilados pof eípjfço.;de-niuitcs séculos, conoar.tur debai-

xo jde^duim plano 'uniforans os diííerentes e complicados

ramos da administração publica, e pôr as^ opiniões , oi-

jntere^ílres , e 'os- ooKtujnes da Nação aO nitt.1 das' suas

JostiLiiiç'je3 politácaii<">,; :. . . : -j ,c.; . . - , :

>" Nío csti.aij :a.kanse do Goterno prétipitar excur-

so natural das cousas^l. nem evitar os males que são in-

separáveis, de ^aves. c difíceis .refiirinas ; rrias não duvi-

do ao mesmo tempo afhrmar ás.'Cort4s .qiic- emprcs;árei-

eiiergicarrieiUe quantos Ttreioçe- faculdades me concede a-

Lei fundamental para- promover a sua rigidu observaíicía,''

e aplanar, quantos obstáculos se opposcrem ao Seu firmti'

e solido estab!eled.mer»07. -iri !•:•)

.
'' Para conseguir tão' imporfante fim tonto com' »

illustiada' cooperação rfas't oiteS",'-'icom a si/udeza è per-
sevetarrça que destmgueni- o toPo Weípanlioi

',
cem d ert-

t-fiusiasmo. e iiizatria do Exercito ,- e -das WitiíHis , cçift i

úíij ..-'; •.'<í f, ufij 1.;
-.

. . ()

SnRájncia cia opíniá'o publica , e tom ó apoio íncontras*'

tavel -dâ immensa maioria da Nação ; sendo-me sumiria-'-

nrente satisfactorio , no meio da dor que me caiisão òs
acontecimentos qiie agitão alguns pontos da Pfeniilsalj-,"

ver confirmadõS'ptla ex}Jel:ietKÍa = ó9 jiisíos Wiotivtii (|i mi-
nfla -conliançá;'-" "^"i-

'.'.'ivir. ,-. :;.'' - ;'', — •:--^ •

'' Espero j com os recursos outrogados pelas Cotfès j-'

e com os meio4 iiáturaes què^estao rVas sttribuiçõés do
Governo, vétrestabèlèeidi a tranquillidade do Estado, e
frustradas as tentativ'aS'clo9 inimigo? da Pátria , conseguin-

do-se deste modo a solida vantagem dè compíotar á fir-

meza do regimen constitucional ^ sem ter de recorrer a
medidas extraordinárias, raras vezes precizas, ferquente-

mente perigosas , e que serrvpre accusão de ineflrcazes a
impotentes as leis estabelecidas.

" Estendendo a minha autboridade a tudo quanto
conduz á consetváçiio da ordem public-a no interior, e á
segurança do Estado no exterior, conforme a Constitui-

ção e as Leis , vejo comprehendidos nessa base geral to-

dos os meus direitos e obrigações ; e fiel ao desempenho
dê tao- sagradoudevir j" não omittitci diligencia oti sacri-

fício pata que em todo o tempo , e em quaesquer cir-

cunstancias jppareça aos olbos da Nação o meu Thro-
no Constitucujuíil coiro o ponto de reunião de todos os
bons- Hesp^nhoes. ,

- "' .....
" Em v.ío-.sei iovóeará :(í sagcado nome da Religião

para seduzir' os i.n8a'ut-us ; em vão se pertendcrá confun-»'

dir a bandeira da lealdade com os píndócs da rebellião,

oS' .povos. ruflOiíbeccriõ doce^is "a . VOí rio seu Monarc.i

-

e-0 braço inexoíaVcl da Lei 'fará entrar na vereda de seu*
deveres '0S''iiidevid|uos que píTsistírdm em seu criminoso
eí.travio. '' ' " ' >-'

-.. - .
-.' -

-;'. '>:A6 Cortes podem estar, certas de que ao passo

qite liei -de procurar eflicazvtieutB. assegurar -a tranquillidá--

de publica , priíbcipat alicetce da' firoperidade. interior do
Estado, fáfei-reíSjViitar lem suas rílaçóés exteriores a sua
dignidade .e os- seuS'-"òireitfís ; achartdo-mè' ífitimrimente

cviívencido de qUe lie iínpossivel coirtenlir que se \ul-
n-èr-e 3 vndepertdencia das Nações, sem que se resintão

at) mesmo t empo '<•>• poder , e ó decoro- dos Monarcas.
'

'' Estimo ew sumiTio grão que nas actuaes circiins'"

tUncias
,
quand6 mais se alitla-o-iespiritO' de sedição pa-

ri ;e^traviar os sing«l!os. po'vos ;''e''píoinover por todos
0S''me-ies"á'tráf3ç6es perigosa»; ,- ' irtlé' isfvha' a 'A3ensagetn

dàS' (?ò«e5í •rtVíi5istVa'do huitia écíasiâo' tão 'publica -c .so-

Irrtiflè de' feiterir 'a-^3ipféssSõ Jdfe.-mtuíísentimentos, en-
rtiminfiaifios .à'qUt; a Níçã" "íorisiílafe"' os- dirci^fls do Thro-
no como penhor e garantia da' «•uíi liberdade e da sua
t^íTria'. R'eS»''skK)' déÇVÍi^ííí/árfli 'iS^de Junho de 1822.=:
'Feriíaiido'," •^"'' '^ 0£:.'-:q::ioD 4b .' •



[ bm]

r Figaelfíis 8 de Jauho.
i» -

Aqui se está formando á nossa custa huma columna

p:.ti perseguir os facciosos : destis ha mui peucoj por

estes arredores , c est;io 3rrcnei;ados por falta de dinhei-

ro ^ de modo que não fjzcni sciiáo roubar. No dia 6 fu-

girão deste Convento de Capuchinhos dois frades
,
paKCC

que para Bi-miga.

Cerona 10 de Jviilio.

O Correio àé França que devia chegar a esta foi

detido em J iin<jiià-ai e* «áaqui pata França cm F/'s'aeÍ'-

roj.

Mianreía íbde Juàlio.

Tendo sahido huma partida de jo homens de Car-

dm-tt a lium povo de sua? vrsinlienças , foi recebida a

bdlazios , tcndo-se salvado só sete ; eráo do Regimento

de Córdova.

'Tarragi>a« 8 de Junha. ^

O Trnpí/jjeoccupou antel.ontem com a sui partida

de Soo homens a povoação de Miramá
,
ponto interme-

djo do Co/l de Cubro e áo de LHla ,
devendo reiínir-se-

Jhe hontcm parte da de Ramagusa , com o. ir.tuito ,
se-

gundo se crc de interceptar o comboi que vem do Mos-,

teiro âe Pcbíet , e que. devia saliir hoiitem.

,

O Ba'taliião de Barcelana passou a occupar o dito

CqII de Lil/a para ajud.ir a divisão que vem escoltando

o comboi.

Hontem pela manhã se apresentarão no cemitério

desta Cidade huns jO facciosos que se retirarão logo.

Tofol lie Tárrcga moríeo Segundafelra , fatigado do

ataque de Torrijoí.

núh:

LISBOA iOdeJtufU.

CORTES, -^-^Sejíáo (/« aSS de jun/ie.-T^40it.^

Lida e approvada a acta da precedente Sessão , deô

conta o Sr. Secretario F<r/g:!iíiViií do expediente, em que

se compraliendia o seguinte:— Hum otficio do Gover-

no pela Secretaria d' Estado dos Negócios do Reino^

insluindo hum otlicio da Junta Eleiíoraí do Grã-Pará .

ei« dita de 10 de Dezembro ultimo com as Actas das

Eleições dos seus Deputados. Outro pfela Secretaria d'Es-

tedo dos Negócios da Guerra , acompanhando outro do

Marechal de Campo encarregado do Governo das Armas

da Província áoAlewtfjo, em que se incluc bum reque-

rimento dos Cirurgiões Wóres , € seus Ajudantes da Pra-

ça à'E!vai , em qu« requerem as medalhas
,

que llics

pertencem ;
passou á Coniniissão de Guerra. Oiitto pela

Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros , em que

se expõe que, determinando o Alvará de líiX, que se-

lóo livres nas Alfandegas os objectos de uso dos Diplo-

niaticos, entra o Administrador da Alfandega em duvida

se estão neste caso os vinhos e outras bebidas espirituo-

sas , visto que de fornia alguma são admittidos : que o

Governo seguindo a pratica das Nações civilizadas, julga

serem incluídas as bebidas espirituosas para uso dos Di-

plomáticos ;
porem que não devendo interpretrjr leis em

presença do Soberano Congresso , Sua Wagestade o man-

da representar, para resolver o que for justo; (passou

á CommissJo Diplomática ).

Ouvio se -com ayrado a felicitação que faz pela OC-

casiáo da descoberta ^da Conspif?ção o Prior de Nossa

Senhora da Conc«;ão da Carrega ^ Comarca de Êuoro
,

António Luciano fKximo.

-O Sr. Secretaio S«ares de Azevedo fez a chamada
,

e disse se •achavão ^csente» 127 Srs. Deputados, e que

estavão com licença ip.

hdein do Di<j.

• 'O Senhor Presidiu* abrio a discussão ao Parecer

da Coinmissão Especiaidos Negócios Políticos do Braiil

sobre a conducta da unta de S. Paulo , e Vrincipe

Real , adiado da precelente Sessão ; e logo o Senhor
Moríiz Tavarti tcímOU \ piflavra , e disa» que mili-

to triste era a situação le liilm Representante da Na-
ção em as circUnstanciasque se lhe apresentão ; divi-

dido entre os sentimentos de rigorosa justiça , e nobre
generosidade receia dar qiaiquer passo

,
que não ten-

da ;to grande fim, tjue elUe todo oCongresso ardente-

ment-e suspiíão, o yrande tni ài. união, c progressão do
Systefna que adoptáimos : qui ells como todavia pela 11-

^ão da historia , e observaçío do-eoraçáo 4iiimano ttiijia

conhecido que a somiiia dos Uns resultantes dss primei-

ras das virtudes 1= a generosid.de rr he muito maior em
comparação aos da justiça , pndiizindo esta tão somen-
te a continuação do mal , í aqLella. tornando de mais a
mais inimigos implacáveis amigoi sizudos , se abalança a

seguilla em seu voto, regeitando. era parte oque a Com-
missão apresenta. ' i"^

Discorreo eritáo sotre is expressões, do Principie

Real , da Junta de S. Pattl»^- Minas Geracs , e Fer--

iimnhuco , e mostrando que se -da"%a a mesma identidade

de razões, e sobretudo queixas ^imargas sobre o conteiido

dos Decretos sobre as Juntas Provisórias , e regresso do
Príncipe, deveria praticar-se 'o niesmO para ellas

;
que

o Congreiso generosamente lhes deveria perdoar , e só

tratar de remedia-r os grandes males
, que estavão imi-.

nentes..
.

•

O Sr. Ribeiro de Jirdrade , depois de ter em hum
loygo discurso respondido aos discursos 'dos Srs. Moura
e Gínifr^iro:, e nrostrando quti a Jtinfa de S. Peulo nãí>'

he criminosa , .porque não linha recorrfiecirfo obediência

a .este Congresso, nem d-svia admittir huma Lei , cirjos

resultados seri.vo funestos ó sua Pátria j tiáo deixando

comtuçjo de, recoiiliecer as expressões menos decorosas,

de qui; s;e sérvio; depois de ter nwstrado
,
que em )i'ual

c.asQ eítava o Vice-Presidente dajurrta de Minai Gt-
riííj. , e a Junta ái Pernambuco , que se x;xpri-nriráo íjua-,

sinas mesmas frazes : depOis de ter feito ver que hum
nobre desprezo he o melhor dtsaggravo. para a honr»

nacional ofFendida ; concluio <júe o seu parecer he <Jiie

SC diga a Stia ftlagesiade
,

que o Congresso não p"de

deixar de ser sensível ás expressões indec&rOsas de Sua^

Alteza Real : -que são dignas dn-maior censura as ex-

pressões da ju:>tá de S. l'ím!o', áo Vice-Presidente da:

Junta de Minas Geraes ^ e da Jtinta de Pernantbuco v

que dcixáo a Sua ftlagestade fazer-lhe sc-ntir o pezo do

seu dissabor ; mas que se continuarem em sitnilhante

modo de proceder , Sua Magestade em virtude; do potíer

que tem , os faça julgar conJorm« a Lei:-^que este

he o scu .parecer.

O \Sr, ferreira forces disse ^. que buscar não repe*

tir o que já está dito, e talvez peor do que os que lhe

preceilcfãtí , tin^ha sido a marcha -cojlstante t)iie tinha se-

guido ;
" portm na presente questão he forçoso repetir

algumas cousas que já estão ditas. Tiata>-se de anslysar

as Coites do Sr. D. Pedro -d^ Alcântara ^ e os mais do-

cumentos que miudamente torão examinados na Comniis-

são ^ de cujo exume resulta o parecer iium intuito de
deliberação da lVlonai"qu*a Portugueza. „ (^ue estabeleci-

das estas regras , resia unican-.ejrte dar-lltes applicação.

A Coiiimissáo e*póe estes factos,.,' e propõe «m primeiro

lugar lançar hum véo sobre a conducta do Sr. D. Pedro

de, Alcântara , no que clle sc co.atormaí Hiini súbdito

não pôde rwistw á Lei; lie corxtlstivo. * legislar com o
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bbedecer , e o contririo lie 'estabelecer a anarquia. Não
foufuiidamosliuji» punhado cieliomens, a qus clurtiamos

Jtintu dtí S, /'pulo , con» o Povo dessa itiesma Provín-

cia l talvez não sc"j;i dilficil mostrar, que tanto a repre-

sentação de S. Paulo , como a do Vice-Presidciitc da

}(.intade Mimis , e outros papeis que appatecem sejao

fructo de liuin só parto. — " Urasileiros , talvez que liu-

ma só mão tenda querido iançar-vos ao collo iium des-

potismo mais ctuel do que aquelie.de que acabais de li-

vrar-vos : taJvez que hum só homem queira cortar a ar-

vore da vossa nascente liberdade ; de quem tallo lie de

Joiv Bonif-icio Pcfíira de Aiíiradc , lioiiiem tãu despó-

tico
,
que sendo ftla)or do Corpo Académico, que ficou

ík' guarnição no Parlo
^
quando o nosso Exercito pcrse-

giiio $««'< pela Província do Minhe , loi incumbido da

Policia , immedi-tamente se fez Intendente Geral da Po-

Vwt siiccessivainente Juiz da inconíidencia ; o que

deoiilugat a. iunna Portaria dirigida pelo íílinistio da Guer^
ti Forjai ao Cxitonsl Trunt , -Governador das Armas

j

astianhando o procedimento do iii'o .inílnide , e inan-

4arBd<r sttspender lhe o exercício. Eisaqui ,
Biusilciros

^

o~J)omem de Enado que vos inculcâo , oi liberal consu-

mado, que vos apregi ão j lium déspota
j que desagradou

3<M despntas Fu^jaíis : se ellc foi tão ambicioso, »jue Se-

r<i,ti£;ora, senkor diis vossos destipos ! ! ! . :

- ;)",Não me con£orino com o Parecer da
,
Commjssáo

j

e a minha opinião ktt que o Principt; Real volte para a

Gompaíiiiiia dé sen '.Augustí> Pai , a aprender com os seuj

oxcmpiqs ^10 a coadjiwalkj , corrb já leziem outras oe-

oasióes. -SÍ -até ag^ra teniio f aliado a respeito do Pare-

cer dr í-nmmis5s'iO; ,. testame .tesijonder aos argumentos

cjo Sti RiAeií.' de Ah,irnde,,,e cm resposta dou o Paret:er

por elle mesmo assignado em primeiro lugar, em que

plenamente sjtJsiaz a todas as objecções ;qiie se otíeic^

cem , .0 qual foi apresentado em Sessão de iS de fliatço;

os "'.A ;

• "• ••*f'A'Gommisçán Hepfora o engano em qile laboráa, OS
Erasileííoi.^ e nio concebe como se possjo attribuir aa
(ínngresto Tistas contrarias aos scntinientòj libetaes, que
1/ie iierão nascimento, e que certo o animão. A Cons-
tittiição fdlk por si iTiesma , e convence a m.postura dos

queia. íbocanhão ; aos povos do fcrasil nada se negou do
que se concedeu aos de Portugal igualdade de direitos,- de
commodos e vantagens , tanto quanto o permittia a si-

tuaçõfl êi anibos os- paízes , está sanccionada cm quanto
se tem decretado. As mesmas leis devem reger aiiibus

os heniistcros
,
quando a prudência não aponte moilitica-

çóes sauujvciç e rsecessarias. Os empregos de proveito

c confiança são dadóS ao merecinlemo ^ nu d'aqucm ou
d'aléin do Atlinlantico ; o lu2ar naíaiicio não intluc so-

bre a encolha. O Congresso icvou mesmo a delicadeza a

especificar a partilha na Deputação permanente , e no
ConsíMi-í d'Estado. 'JOdavia nem assim socegão os receios,

a nobre declaração do Congresso , conteiida no artigo

21 das bases, em vez de ganhar lhe os corações dos
Erà;i!eiros pelo respeito mostrado aos seus direitos he
Iioje o thrii.a dos seus gravaaies. O Congresso não le-

gislou pSra o Brasil , seriãn porque ellc O adhrriu sem
condições ao que se decrrtava rias Cortes ; nem se pôde
dizer qiie não estando presente a maior parte dos lepre-
sentantts do BraSjl mo C'ngresso se faltava ao permitli-
tlo , estendeiido-^e áquelle paiz leis, que não tinha ap-
pr<!vado

;
por quanto se IlieS resgu.irdavão para o tenipd

lio comparecimento dos seiís Deputados as modificacfics
que exigi-,se a peculiaridade das suas circunstancias. E
demais seria absurdo que huma ASsemblca dehbcante fi-

casse ém inacção só potciie aisrun as paites do Pveinó sé

discu'djvão do mais sagrado dos scus deveres , isto lie

de au\iliar-nos e collaboiar na reueneração geral da iNa-

ção, Isío seiia o mesmo que premiar a falta que mere-

cia antes reprehensSo , e punir a actividade retardando-

Ihe huma organização de que pendia a sua salvação. Dona
de está a culpa ? Certamente da parte dos Povos do Ura»

sil
,

que apezar dos rogos, e admoeitações ainda náo
tem mandado os seus representantes, e que nem ao me-
nos instrucçóes algumas derão aos ['eputados eleitos por
elies

, que residentes ha muito tempo fora das respectic-

VBS prosincias ignurao as suas necessidiidesi

" be não tem pezo as queixas geraes contra a des-
igualdade

,
que não r.\iue , nieiios conteniplação nierc-

Cfu os gravames expecificos que se allegão, c bem acri-
solados teputaios-hão bencficios os 1'tasileiros

, quando
abrindo os oilus que lhes cerra a destonfiuuça , virem
as cousas como ellas Sao.

' O Rio de Janeiro por cfifeito do desgoierno e
delapidações de hum ministério corrompido esta a borda
de huma banca rota qiiasi infallivel ; a estada alli de
S. Alteza R. , exigindo a mantença de humaCrite im-
possibilita as economias precisas , e accelera a Quéda fa-
tal daqurlla parte do Império Porliiguéz. Demais he rhis-

ter que b heKfeiro do 'Ihrono resida em hum Paiz que
laz parte do systerra eurnpeo , cujas negociações tanto
pbderti

,
principiimente nas Circunstancias iscttiaes , influir

na sorte do Reino-Linidoi

" Estas considerações necessitarão o seu chamamen-
to, e nada tem de conmum com a sua vinda a priva-
ção temida de hum centro geral de governo i1o ReinO
do Brasil j <jue a Constituif^ão Ihé não nega ^ e qiie o
Congresso não terá jamais a barbaridade de disputar í
Vontade íeconhecida [do trasjl He porem pasm.-.so sobre-
maneira que se queira a conservação de tribunaes c;U(-

tanto pezo lazem á Nação, e que cstáo em perfeita con-
tradicçãi> com o systcnia representativo por cila adniit-
tido. £ clles erão precisos n' huma Aionarquia absoluta
para que a vontade de hum só

, que he a Lei em taes
Estados , reflectisse ao menos as luzes emprestadas pela
íabedotia de muitos ; mas que préstimo pouião ter nc>

acrual sytema ? iíuiiia representação formada da flor d.a

ívlação , e animada do espuiio da mesma Nação, não ha
mister cscorar-se nas formulas decrépitas de corporações
perairaneftíes - para quem o dia de hoje he còmn o de
bontfin: Pimilhantes estabelecimentos são o luxo da or-
dem social qUc a politica reforma todas as vezes cue na
organisação d^ hUin poio se olha pata a utilidade e náo
pata o vãõ apparaío.

" He vejihde qué a abolição .não sendo si.-nultanei

rm ambos os Reinos podia gerar suspciía ; mas ninguém
íjue fosse sensato duvidaria hum só instante cue os tri-

bunaes houvessem de t<-r aqui a final igual sorte aos do
iirasil. E cuc perdia o Reino do frasil com a sua ex-
tincção? No mesmo decreto que osettinguia estava pro-
vido de remédio ttulo o que expcdiáo os dois- tribiinaeS
da ftleza da Consciência

, e Dcscinbarro do Paço ; no
contencioso ja na (Constituição esta declarado qUe as re-;

Tistas serão concedida* mesmo no brasil ; e quanto aO
•cypediente de certas gratjas , bem que por ein tiuantò

'

podesse soffter algum en. baraço, não podia prever o Con-
jrressn que hum incoiiimodo ten.porario e que certo se-
ria remediado, quando se ultjinasse o rcpinien final fio

iirisil, ptodurisse tanto dcsasboegó • e desconfiança.

O Sr. Trigoio disse, que seria inútil dar elie hoj*
a ília opinião «rl^re a niiteiia em cuestão, pois que ci-
la lie beii! sabida

j vendo-sc, assiifOado etn primeiro iuçar
no Parecer ; que alem disso teus 1 Ilustres Collegas tcrri

discorrido sobre cada hum dos atiísos cnin clareza e evi-
dencia tal

,
que o rilsf<eiisatiáo de repetillrs ; porem cue

como Membro tia Commissão , e Deputado da Naçio
tendo se proouzirlo novos argunentos deve dar hnje
lium tcstenuinho publico sobi^ táo importante matéria.
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-o'-^ o íHusrfe-DèfMJtado principiou^ a díscorner ,,
mos-

<ran}io que' o il'<.isccr da^Conunissio iiio era injusto

xSlsiK-íí) f?.?ia:catòr i e^adi- da jiistiça sobre- xs ciezeseís

*rtrtiv<Ai'f>s ain rVtoidns-i ínostrondó. Cjus a Jirnia, y«

-S-^/Vín/« foi ©ípr-injCTOo-iiiotor d«sviiBaleS' i^e pe?ião so-

hrc <a''Naeáo , tpoiç 'Citi*- tiiidd.diíÇOiciò os ileoretos -ao

S.p»' pf>iK-c»-al-.alò.fiíerío' j .evsó '<lcpois da- n-pTíseptaj^ão

dj lunta di S.Poido' se- fez^-n-ouicfa daiCaiiíara' do;RiW:

nioú?o-j'"qite não' e.staváo em igual coso as Juntas de

M-inii-s '"e ds Pí/vinui/ínco ; ~e .respojidcndo; a .ourrcs..aígui•

rtl,^•fit(íí-•'do Sr; R/iííV^ '«í .4«(iír<>(/í.,, oonioluto spbrs a

íuiticá^ iio-1*jrècer :da t:õniti5lssão. ,oe' dí 'nBcfii3Íd*cle.?de

bòf- tfcripo 3(3 ptogre5so rio ma! :u[ae «m quaditc-aoire*

griíso do Principe Real, a rigotoía- justiça -a^sifii .o .^xii-

ee""' e-pfif ''*so se não oppóe ;
que *ciiírct.a»Vto' íafom-

viiis'sâoi- julgou mais prudente o anbinrjo: ,-.P<jHe'-í»fFeie;eía

•atíendidas as ' circunstancias actiwes. í ---A ,r ... ; ',

- Di"!CorrtfO sobre esíe objecto o St. Gi,rihi^ qive-riíos-

Itoií ém lium loiíl^fl dis^curso- ainjustiçai cwr, KjUe se exv

•plica ò voto separado do Sf-. Vergueiro i,Uhí,ooí\c\u\o le*

t;BÍ<tafí<<o-õ. — E pof ser chepada a liora:yL&pda^,impof-i

Cància .da 'maiertí' ficou 'adiado. ''-[' f^ -^"q ^''>

-!.,! X) Sr. Presidente defl -a palav.ra á (pJOmtTiissIaid^

•Iiistrucçáo Publica , e o seu Mé'a^o^ o.Sr.I Pinheire ^
-Aicotdb leo três Pareceres sobre o requerimento p-ira a

«tíâçao de algumas aulas de primeiras ietrais
,
que faráO

^ppróvadj;. ' ^, ' j , "i' .'"u
• :• 0-'Sr. Mnrií/Jí •Bí'íí<'í pela ( on-.missSj» ^a

.
Jcfat Kgt»

Í:íVÍI le0'O Parecer -Sobre o requerimento de iManrvel' Jo-

sé Fernandes , de' 3r^ga\ dito dosDeputadoS -daextrinc-

ti-' Comf<ân1iii'do'Gf«^P''rn e Maronhóo: approvadOs:. .,;:

...... &r.Su PrestdeHite^deo para Ordem do Dia . a-icohti-*

niiacáo do Parecer sobre a Junta de S. Paulo
,

é.Pate-

cetes de Commissóesye. levantou^ Sessão ^ I hor». ;

., ,
• -3 , c-i IIi;J.I s;> - . aUp Eitfj

,. . 1 i.r 'ir rr'-- ...1 , 2obelí3

,,. ; ío?iuin s>hj i.iíobsdt?

;> i.,li >Si,i.rc*íif<'*''ef''"í"''' '''• **"**" EíceíÍT tujiJc

;,'! nsii ,•'.;•; .;!(<(. Cirurgia-Medi-cn. ..^.au.:. . >'-•:/

:í. . Qual he o meio de haver etn' -pfrtugai.hamz-.ho^

escoia deCimr?ia-Mcdica, ou íalvez a -melhor de- todas^

Kúe- presentemente existem na fynvpa i? Rctôrmai-sc a-

l'atí ji temos no- HospitaJ Nacional de S. Jo>é. Mas, co-

mo ha de essa reforma ser feita, ou quem. sío
,

as pas-

íoa-; cldíse'-; -OU cofporaçáo intetligentes- , .-que frossao

estatuo alcance- de dar sobre a matéria hUra- plano ader

t:uado ? Eis o objecto; sobre que primeiro se fev^ 66^

!lectir para depois ser © problema bem resDiv.do.. Nsik

ha pois que tanto concorra para chegar as coisaS pV<3M-i_

nV« dl sua perfeição , de que ellas relatnaroetite:,saft

susceptiveis , como consultar, ouvir as opiniões
i

e adOp^

m os- pareceres ,
sendo-bons, daquellas pessoas, que

nlò só devem ser instruídas no assumpto ,
de que se

trata ^ liia^ que também ao •meímo tempa tenh.K> e-xpe,

fiencíà e ye intetessemi em que eHas se- aujment^m ,

e abrilhantem. i^O Soberano Congresso Nícion.d ,
com.

tiduella ,«;.e.- !««»"« s^picnúo, que tanto se deixa ver
,

t distingue em todas as suas resoluções- ,
tem conheci-

,1o e- achado esta veídade- indubitável. Determinou elle,

e cumprio-^e ,
que em todas as Praças mercantis do

Reino se juntasserti CoHíiraiSSÕts de Commerciantes para

flW proporem, o que mais conveniente e m.l fosse ao.

êommercio em í;eral , e a Cada Praça emparticuiar , naQ

rtbítante achatem-so no seu seio habilissimos Negociantes.

Proieeta avultados 'prémios para quem apresentar os dois

í*,e-lhores Coòiíos de iei4- civis , sem embargo de esta-,

íetn. no Seu recinto egt<;gios jurisconsultos. UUmou a

9V
.s±±

»ua'presença -hiitT» Código de leis militares feito jioutro

Cemi" por fthluares
, ,c la ir.csuiO tem insigiies e expe-

rimentados Militares. Mandou que sp congreg-a^se hum».
Ctunroissão para formar hum plaoo geral de -instruccão

publica , haveiuio déntio da Sqberana Assenibléa tão

doutos fílcsttes da- Universidade. Não ha
,

paia ser bre-

ve
,

qf,asi repartição algUma
, <]ue tenha jogo pailicidar

de economia, otriídade publica, ou aperfeiçoamento par-

Hcular,-a quem se não tenha mandado formar commis-

sões >pa»i a <ua uti! reforma» -Só huraa classe tão. neces-

Sari*-', e indispensável; na. Sociedade pela sua utilidade

publica,' á dos CíiriugJÚes , contra quem escriptr-res in-

dig-nbs de appellido tão nobre, occultos , e mordazes,

r*i^1 disparado 1 sem justiçi :tiro:s incendiários , ivão item

ilida recebido tãó íelevaate quamlo necessário beneficio.

Dir-se-lia'eertaHtiente ,
que na Soberana: Assemblcaei^is-i

t-etp disfincíissimos Médicos , .e hum doutíssimo Çirur^l

"»iáo-03- qi»e-í ptovavelniente hão de trabalhar d'accordo'

paw' Qt»e naílai*^'ie't;ii'e'de'iejar. Rcspoadeildo com aqiiel-'^

hicandidi e sincerai franqueza própria- d» huduFiioíofc»'

f ê oxàlà qíie fO ''óra) que a .flada mais! aspira •dof qde'

á

!réTtit4l'8' Pá-irÍ3 , .e á sua .classe -.^i ;riigo, ;r, ique inda <náo

t'i^niPs;j-'-é' ja'fí)aj!ideveitiOs cspçrar. r*rTetorníâSo feitas:

pftí ^Mjed^ífiís lit«íis j- interessantes , ou dsjioroisaaJtii?. iftsú»*'

quio do-t Cicutsiões , e sirva^rae para) isso :iÍ8 çtt.-ernpla''

9 'fãmos ^ píàivogera-1 de saúde pubiica'(-jioi.qu.tt,he' rela-

tivo aos Cjr-Ur'»i(>^s ,v a Lei de Jaineirò (dciili8;iO yleiro jn^^

digwo e ii|i)®ultiíni(e Bdital.de Sietembpo idc i-8 i 8.; lOlfiver^

goniva d»i'Seruf<V'X-VlllI ! ! Segue-se portaatq qiie de-

rem^ enSo wvtrDs., ser o!l Cirurgiões
,

quem- respeito-

*iltíente sogerrem á sabedoria das .Soberanas Cortesi' tni

ellas -rhandeffi «fganizar por eJles., O plano de. estudos
,

que' i1ia*s conforme for i.' á Coaistituição P.f<lit«Cí ,
e

Íe«il'laçâo civil de hum Reino Jivre : 2.° á dignidade

•coni iíjuê.''tòdoí' o Cirurgião deve ser considerado /uaiot'

dem politica : j. " a alguns preparatórios prévios : 4." ao

estrfdo actual; da laperíeiçoameutoi dos estudos Girurgico-

JW«diicos : ;e- 5^° á organisa-çáo da escola CuurgÍL-a-iVledica*.

Ptptesta o Ai deste aitigo, que oáo tet^'* «m vista ofFen-

der pessoa detqualquer okisse , orde.m> ou- ccppesentacão,

mas só. desenvolver as suas. iíjéas com aquella liberdade,

que :Jlie aftiança a -Lei ', - í- (se preciso he ) da já toda

3 dec-ente satiitaçáò
,

quei se -exija.

- :Pi(p ffi-í bbcumdvAfih f'0p'f.4.^'.4hrtu, Quil%giif>,.

.: rn. /-sb .: i n i.,- .,. :-.-. . .
t

- Práíos.fh Subj^nçái)- fia Giiz,ete Vuiucrsal.

; .--./ííltt.I '

Trfmeslfe. . í.' 3:120 féíi',''^' âíSÍK) melai.

on - tiuis.-itf, .

- -tU I,;! f.illinÉri. -,:.-.-:;.

5

SefiifeMté? .'.
. o OO©' réis',' 'Oi'i' -ôíSÔO^rfírltíl^''^

,.,:.., . . , .
. .1,.; .,,i, .. ..:.->i; c

-11:009 reis, òu IfhfifiO dito.A'íi'nd;."^

S\}bWr«Ve^^b etn Oas,» do Re lacl.orv •'7?Ka da Prata-
V t;f íí'! ^^ tT::j:i ;-"vi'--- ^.--; '. -j;;* -. v -i.' '- '*'

Na°. U-J-íh 3,.:°, aivàííi;!; (Çia -Lsjx. <}e ,JptÍ0;;JicHriqv?s-^

R'.' Jíii^Usta, N;* -1.^; na lin \^(nnio Pedro Lafilfs

^

I^; (lo. Oiiròl, -píírlo' 3d Rocio; na do 'Francisco Xa-,

^is^r.dç Ccirvalho , ao Chiada; ua de Froncífco J.osé

ck Ctirvalho-',''k<i 'Pote das Almas: r; na do Caetano

Machado Franco, \X. ãn Praia N." 82. — Em LisVoq.^

eíUrejía-se aos assiirnantes ein suas casos. ' o .h

N ,\ I M P R E N S .\ Is A C 1 O N A T..
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H E S P A N H A.

Granado \0 de Tiliiia,

Eilo Depiifiiçi''Ci Provincial aos povos da soa Provinda

,

e Às mais Prooinciíis da ilespaiilia.

A Deputação Provincial ái Cndiz ao levantar a sua

voz em c)e!eti<;a doí piioiripios , e ila ordem estabelecida

pela noí^a Conçtitiriçâo Politica como com ;eral appro-

vaçáo , e prjier acaba de fazer no seu manitcsto do i."

<te janeiro do corrente anno , deo a todas as mais Pto-

vincijs do Reino o exemplo dacjuella varonil fortalcra
,

que em sicuaçóes criticas, e talvez decisivas da sorte dos

Impérios , deve fa?er frenre aos perigos cjue ameação a

patiia ; resoliiçSo feliz, e tanto mais opportuna nas pre-

sentes circunstancia' de Oscilação , e de geral desasoce-

go
,

quanto hí maior a segurança que inspira liuma au-

thoriHade , na qual ,
pela mesma natureza da sua insti-

tuição , se acha mais especialmente vinculada a opinião

<fos povos , e á qual está por tanto mais apegada sua

conlianç^a. E assim temos que i vista deste generoso

alarde dos bons princípios , não tem podido deixar de

ccniortaf aç esperanças de quantos amando nobie, e sin-

ceramente a sua pátria
,
por nenhuma nutra cousa suspi-

tio senão pela consolidaçío do regimen constitucional, ao

t;«a< nsda ptKiia fazer titubear senão o descrédito , e a

cblumnia com que seus inimigos se proposessem toriiallo

odioso aos pOTOç , « as nações. A Deputação Provincial

de Cadií nSo' fez por tanto outra cousa senão proclamar

voto communi di grande maioria da Nacáo Hespanho-
•ii , e "ao resoar » sua voz no ineio delia sobre objecto

tão 'grave , o silencio de-ta corporação poderia ser desi-

gnado lia toca dos mílcvolos como luima tacita desap-

jjrovação das liimiuosas doutriítas que contém aquelle

ncertajo escrito , e tena talvez leito menos do que a si-

tuação das cousas exige , se no meio das funestas tenta-

tivas' com que os' inimigos da liberdade querião suífocar

todos os stiis elementos, c entre a prcpalação insidiosa

efe doutrinas falsas coni que por hum extrerjio contrario

«e pertendeo fazer degenetar* a carreira da nossa pacifica

revolução, não cuidasse de fazer ressoar em seus povos
a voz da Lei , e obrado

,
que jamais entre leaes Hespa-

ii^nes peide deixar de ser ouvido, da ameaçada Pátria.

Oíeia destes seniimentos a Oeputajr.o i-'ro\ incial de Gr..-

liudii oif> pôde Qeixar de rcS'j!ver-'ic a seguir o nobre
exeinplo da Deputação Gaaitaut

., e ajuntar per este meio
1 uma nova garantia a opinião „eral, para que todos os

bons Cidadãoj se atilrmcm ma.s e mais na inalterável

vereda da ordem constitucional liunia vez adquirio,

da qual nenhuma fofça inimiga, nenliunia pertensão

,

nenhum género de sugestão, oii arteficio poderá apartar.^

nos.

Porque tal foi desde o principio a heróica declara-

ção da grande Nação Hespanhola , cujo caracter tem en-
nobrecido em todo o tempo, com a circunspecção, e
acerto de seus desígnios , a constância de seus propósi-
tos ; e tal foi tembem o irrevogável juramento do seu
Monarca ; a saber : de guardar , e fazer guardar a Cons-
tituiqáo Politica da Monarquia , sínccionada pelas Cortes^

geraes , e extraordinárias da Nação no anno de 1812,
cujo conteúdo inviolável lie o fundamento de todss as

obrigações contrahidas de huma e outra parte cesdp o
momento da nossa suspirada emancipação do poder arbi-

trário, cujas sagradas paginas constituem a legitimidade
de toda a ordem presente , c cujo texto literal forma o
laço communi de todos os nossos direitos, e de todas as
nossas obrigações reciprocas, desatado o qual de qualquer
maneira, ou debaixo de qualqlier pretexto , che^arião
logo a faltar todos os titulos legaes", que assegutáo a
promettida te dn Monarca , assim como o povo Kespa-
11I10I teria perdido o escudo , sobre o qual tem escrita

e está posta a extcutoria de seus foros , e liberdades.

Eis-aqui , Granadinos, e Hespanhoes, a grande tlieo-

ria fundamiental de todo o governo legalmente constituí-

do , até bem conhecida pelos sectários do despotismo, e
a razão pela qual , desesperados de conseguir frente a
frente a ruina das novas instituições, tem procurado
confundir, e estragar a opinião dos povos, calumniando
a sinceridade das m(.'smas , e gritando cue debaixo delias
se caminhava , ou pertendia caminhar ao projecto de hu-
ma turbulenta democracii, e que os estabelejlmentos de
huma monarquia moderada , não seria senão o passo in-
termédio á loucura de huma nova ordem republicana.

Quaes tinlião sido d-sde o principio as iniquas ca-
Jumnias , e os sementidos temores, por meio dos quaej
se tem pertcndido introduzir estas traidoras desconfianças
no meio do povo Hcspanhol ; he tão sabido, que apenas
lia quem as ignore ; e se os amigos da tyrannia tem con-
seguido momentaneamente turbar a ordem , e promover
a reacção nos diflfcrenies pontos de Península , não tem
sido tanto cm ódio da Constituição , tal qual ella he
o terein-no conseguido, como pelos falsos desígnios
que lhe tem attnbuido , e negras cores com que tem
r.usado pintar o regimen constitucional. Qual foi pois a
intenção ; qual foi o er/o

; qual o extravio de hum zelo
Joitco , e exagerado, ou qual, para mcllior dizermos, foi

o objecto perhdo
, e drsleal daquelies rue tem vindo

fo-nientar iso atrozes caluiiinias , e rue género de feridas
iiáo ter.i feito ao actual Systema os que com a cór de
defendello , e zeUllo tem intentado transtornallo , e ti-

íallo às seus justos limites, os que por seus extravios
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e 5iias f.ilsas ptcgaçóes tem pertendiJo alterar o sentido

obvio
, litceral / e í;eniiiiio de algunt artigos mais es-

Síiiciaeí dj Constituição concernentes ao principio mo-

nárquico ; aqueiies eni fim tjuc díbaixo de lor(,adas , e

sinistra? jnterpretaçúes se tem atrevido a atacar a inter-

giversíivc! tlieoria da inviolabilidade do Wonarci , sobre

a quai de linje em diante deverá ter sempre o thronb

Hespanhol o seu immu.lavêl assento, ou os que fazendo

delia luima vã prerogativa tem ousade confundir a im-

possibilidade natura! de governar, de que talla o ait.

187 da Constituição, com os vicios , ou os delictos que

S-- poderiáo aitribuir ao Monarca, a quem a mesma iei

pelo art. -.68 fez sagrado, e quiz livre de todo o en»

cargo? E debaixo de que garantia legal, sobre que fo-

ro , ao abrigo c!e que lei pode baver algum author des-

conhecido , sem honra, e setn pátria que tenha ousado

inanchar 3 Real purpura? Qnaes poderáó ser as suas

vistas , e que terão pertendido fazer dã hofíra nacional

estes accrbfis inimigos da pátria, que sem mais direito

do que aquelle que o art. 571 da Constituição concede

a todo o Hespanhol para escrever, in primir , e publicar

suas idéas politicas debaixo das restricçóes e responsabi-

Jidadí
,

que imposc^sern as leis, tem convertido esta

saudável liberdade eili huma desenfreada licença de mal-

dizer , de caUimniar , de investir, c ferir todas as repu-

tações, de manchar todas as virtudes, de insultar, e

menoscabar todos OS merecimentos? Onde, ou como

tem podido caber na honrosa prerogaíiva que a Coristi-

tiiiçáo concede aos Hespanhoes de publicar suas idéas

jioliticas, essas horríveis, e escandalosas detracções pes-

soâes , esses sarcasmos grosseiros^ e essas caricaturas in-

faríies que bastari^So 4 rctralur a todos os homens de bem
do serviço da sua pátria , que expulsariJo de seus luga»

res todas as pessoas virtuosas , e acabariãò convertendo

a sociedade civil em hum aduar de impostores e chocar-

reiros. Que cousa ha de commum entre a censura, e o

íscarneo ; entre a accusação ^ e a mofa; ou entre a se-

vera , e orave animadversão de hum erro , ou defeito

publico, á raiva, e frenezi do baldão, e da contumr-

lia ? E que he o que significão , ou como poderiáo ter

cabimento entre nó' essas traidoras ameaças, ou essa

çrita continuada de sedição , ou esses provocadores re-

bates
,
que , em lugar, de convencimentos , e de razões

,

offerccem todas as linhas desses execráveis libellos , on-

de a primeira ofFendida entre tanto? objectos de vene-

ração, invadidos, ou postergados; seria a Magestade

Augiiita da Nação ?

Que quer diíer essa lingoajem ainejçadora, e alei-

vosa no meio de b.um paiz livre , onde a lei reina por

essência, e onde nenhum individuo, tiem indivíduos^

poucos , ou muitos
,
juntos , ou separados , são nem po-

dem ser mais daquillo que a 1ei quer que sejão, nem
'Ostentar mais direitos, nem.attribuir-se rnais faculdades,

i^em aci;ões , que aquellas, que ella concede, c tem en-

•serrado debaixo de Seus limitís ? E como á vista de ta-

manhos escândalos , e attentados ^ería possível encontrar

inliti único cidadão impassível a quem fosse indilTerente

este ensaio, e este piimeiro indicio de dissolução, e

anarquia ? Ciiidassem antes aquelles
,
que voem com in-

difTerença , ou desprezo estas pérfidas agressões, ou os

<]ue talvez annuem a produções tão criminosas, descul-

pando-as como excesso de htim zelo ardente ; oxalá cui-

dassem de sabcT primeiro qilem erão seus authotes, qtiaes

erão suas garantias
,

qual f li o lugar , e o nome que

em tantas , e tão diversas épocas de prova que em nos-

sos dia-s se tem ofFerecido
,
poderão merecer applauso de

seus concidadãos, e observariáo ríielhor , se não he acaso

certo, que entre hum punhado de facciosos obscuros, e

•ambiciosoí desespera-dòs Sejáo aquelles que os dirigem

'«mÍ5S3rios dos estrangeiros, e ministros mascarados do

despotismo, destacados seus fautores , e encarregados ex-

pressamente de fazer boas suas predícçóes, e de submer-

gir-nos na anarquia.

Não são por certo receios vãos ,
por quanro sobrão

factos, e brotSo por todas as partes as conjecturas que

nos devem fazer crer não serem outros os facciosos que
combatemos senão sateilites do despotismo. Elles são,

e a elles servem de mil maneiras , sabenrio-o , ou sem
o saber, aquelia classe de homens sem pátria , que mal-
quistes em todos os tempos , opulsados por sua imperí-

cia , ou sua corrupção de todas as repjrtiçõfs da admi-

nistração publica , ambiciosos do mando , e da intiuencí»

de que por todo o dctnrso da sua vida sc fizeráo desme-
recedores , vivem só das esperanças das tormentas, que
elles concitáo , e se animão , e preparáo para a preza

que esperão de naufrágio da ordem publica. Apartar es-

tes elementos de destruição onde quer que esteia a sua

origem , eis-aqui o grande dever das authoridades cons-

tituídas , e de todos os poderes do estado reunidos , sem
o qual chegatião a ver ; oh Deos ; com huma alegria

cruel todos os tyraniios
,

que baquearão noisos propósi-

tos , e que passara como hum relâmpago a esperança
das Nações. E assim acontece que na verdade nos não
Jie temível a guerra que algi:ns facciosos tem ousado fá-

?er cara a cara ás novas instituiçães , nem nos são temí-

veis as conspirações que poderiáo ainda intentar , luima

c mil vezes que fosse , em quanto elles fizerem alarde

dos aborrecidos princípios que cahirão para sempre. Ser-

nos-hião porem grandemente temíveis
,
quando mistura-

dos entre nós , e apcliidando-se no meio de nós os ami-
gos por excellencia do novo regimen , empenhassem suas

torças em deslionrar-nos , e dividir-nos
; quando invocas-

sem o adorado nome da Pátria para assolalla
,
quando

provocando os dehctos , ou comsriettendo-os por conta

daquella mesma liberdade , á qtial fizessem suas falazes

adorações ,
atemorizassem os bons

, occupassem seu lu-

gar , e fizessetn titubear, e transtornar-se a opinião da

multidão; quando ertipregando em fim a sediicção , e a

mentira, e calumniando o Governo, diminni-ísem o seU

respeito, lhe fizessem perder a confiança^ publica , estor-

vassem a sua acção , e pjralíz.issem seus estorces. PoT

tão aleivoso meio he que os amigos do poder absoluto

ao passo que com huma mão provocarião a anarquia , e

gozanão seus funestos, e sanguinolentos fiiictoj, cOm a

outra prhvocariáo as reacções , e a guerra intestina , e o
Cidadão laborioso, e pacífico, <;]ue não pede ao Governo
senão protecçiío , e tianquíllidade , cederia á seducção

,

e não julgaria achar Scu inimigo mas sim o seu amparo
nos braçíjs do despotismo. E daqui nasce (c assírn <juan-

tos aiiiâo a liberdade o devem sentir^, que combater os

excesso? da anarquia he o mesmo que combater o servi-

lieriiD debaixo do peior, é mais temível de seus diversos

disfarces, e que defender a cauSa dos princípios
,
qUe suas

iníquas tramas inteotarião fazer degenerar em confusão ,

f. em licença, não Jie outra cousa mais que arrancar lhe

a íva melhor arma, e desfazer a inaíor , a mais certa,

e mais feroz de suas torpes maquinações , e talvez o ul-

timo dos seus ataques. Felizmente a facção contra que
pelejamos presenteir.ente , he huma facção infinitamente

pequena na sociedade Hespanhola j a qual nenhum apoio

tem na opinião nacional , nenhuma relação com os. nos-

sos coslOmes , nenhuma esperança de pervertei htiin»

A'ez desmascarada a tempo
,

porque somos Hespanhoes
,

e a experiência dos seculOs
,

junta a da ultima revolução

da Europa , nos íllumina , e nos põe de aviso , e em
guarda dos escolhos. Que he pois o que nos falta par»

coroar os esforços, pelos quaes , depois de tantos , c tão

custosos sacrifícios de todo o género , conquistámos hu-
ma

, e outra vez a liberdade de que nos qllizcrão despo-
jar nossos inimigos interiores , e estranhos ? Qi.'e todos

aquelles para quem a Pátria não he hum nome vão^
que todos os ainantes da ordem , cuja .propriedade, cuJ'ks

bens, ctijos direitos , e cujas esperanças se escudão de-

baixo do império da lei , todos aquelles que íjuizerem

ser senhores do producto d* setis trabalhos
, e gozar em

paz do suoT do seu rosto , todos os homens de bem a

quetn a ínfanúa , e as csdeas da escravidão politica não
podetião Sf-r jan-.ais indiíferentes

,
quantos amarem o no-t

nrc Htspanhol , e zeUreiii a sua boa opinião entre a»

Nações Estrangeiras ; todos aquejlcs , em fim
,
que ?:>
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IdniluíTem <'e sua antiga gjoria se congreguem em torno

da Coit5titi!Íção quB veõturosaiiveiite nos rege , e que

nesta mesma occasiáo , em que os iiiiniijjos da nossa re-

tupírada libcroaJe se atreye;ii a pcovocai-nos
,

porque

nos vcini ilc^uniijos , ncsts mesma seja quando aconcor-

ília gpral dos bons , corao por huma espécie de inspira-

ção celestial, òs teiina , t seja ella o ultimo escaiinen-

to contra essa pequena porção de soberbos escravos ,

que qucrião tornar a seus antiços tetros o mellior de

todos os Povos , e o inais di£;no de ser feliz.

Debaixo do que prescreve a Constituição somos, e

lie necessário enícndeilo bem , tão livres , e podemos
trr tão felizes ,

quanto ein iiunia sociedade bem regula-

«ia permitte a condição das cousas iiumanas ; e se ainda

alguma ccusa nos lalta lie aquella íor.^a, que a venturosa

imiáo dos ânimos communii;a as lejs, e faz participar á

iuthoiidade , cujo cargo he executallas. Haverá ainda de-

feitos , c ainda podet;ió conimetier-se erros qUe nasce-

rão antes da situaçiio diltícil em que os erros , e os vi-

cies da antiga administração clicgou a pòr-nos , do que

lia vontade,. ou da frouxidão de liiim Gn\erno, que lie

obra nossa , e ao qual não pôde tocar-lhe outro galardão

itiie a gloria de ter la\ rado a nossa lelicidade , e o ines-

timável tfibuto do commuiíi agradecimento. Haverá de-

feitos ;
porém que são estes ein comparação dos vícios

lio antigo Svstema , onJe estava organisada por princí-

pios a Oppressão, e a tytanilia de liuijia facção que apar-

tava o Rei do seu Povo , e era então aquillo só o que
se clianniva Estado, e Gnverno? Kaverá ainda defeito;;

Dias será acaso possível evitalios naquclle momento em
que a sociedade se renova, em que as antigas relações

das cousas se mudão , e em que lie necessário lutar com

freoccupacóes , e liabitos arreigados de largo tempo
,

quando a inipai;ienLÍa do bem, e a inquietação do porvir

revolve , e agita a opinião , e suscita as pretençóes em
intinidade de sentidos diversos ? l'or ventura em taes cir-

-unstaucias poderia ser lacil satistazer a todos os dezejos,

ou presnclier e cuipular todas as esperanças? Não somos
Jtós por certo de meliior condição que outras grandes

Nações , que se tem adiado em circunstancias idênticas ,

e sem embargo liies temos levado vantagem agora pelo

feliz transito que temos feito do extremo da objecção
,

e servilismo ã altura onde não cliega na l^uropa nenhum
governo na classe de estado lure, e tudo isto sem san-

gue, sem desordens , sciii crimes , e sem e.xcessoi.

Granadinos, c vós outros compatriotas Hespanlioes,

e Irmãos nossos das demais Províncias , eis aqui o voto

con)inuin , e o sentimento uniforme di nossa : temos
fallado a verdade, e temos posto diante de nossos olhos

os interesses mau queridos, qile tem os povos ; interes-

ses
,

glorias , direitos , que estão todos em nossas mãos,

e dos quacs somos, e podemos ser sempre senhores, se a

sabedoria , e a moderação de nossos ânimos assim chegar

a sabellos guardar, como sabe ganhailos, e adquirillos cfim

tanto lustre. A cr nservação de nossa liberdade, como a

da Saúde, be o iructo da temper3n.:a , sua defe:isj deve-
ra fazella nossa concórdia. Granada jO de Waio de 1822.

zz J^sc Huzela j Chefe Politico, Presidente. ~ Caetano

tJrbíiia, Intendente. :=yuj<? AgiiiUra , Deputado primei-
í''^. ~ Gregório Vidal. —Joán rigueroa. zzjosé ViUalobos,

^: Fernando Aadreo Benito, Secretario.

LISBOA i.° de Juliw.

CORTES. SessSo do 1." í/e J»//i<.. — 40j.'

Lina e approvada a acta da ptecedente Sessão , deo
.£ont3 o Sr. Secretario Feh^ueiras do expeiíiente , em que

-se cPinpraliendia o se^iiinte :—
^
Hurli ofhcio do Gover-

,11o pela Secretaria d" Estado dos Negócios do Reino,
enviando nutro acerca de certa desordem corh hum nia-

jíilheíro de bunia Fragata Ingleza em Macjo. Outro

acompanhando o requerimento de Heleodoro Jacinto de
Araújo Carneiro, e informe da Junta da Fazenda da Uni-
versidade de Coimara LÍcerca de huma pensão, que per-
cebia pelo Coffre da Universidade. Outto pela Secretaria
<i' Estado dos Negócios da Fazenda enviando huma rela-

ção dada pelo Conselho da Fazenda d^s bens nacionaes
vendidos em consequência do Decreto das Cortes de Abril
do anno passado

; ([ passarão á Comniissáo de Fazenda ).

Fez-se ii.enção honrosa das felicitações que pela des-
coberta da Conspiração dirigem ao Soberano Ccnoresso
as Camsras de Barcellos , Vinniia , Pinhel , dos Magis-
trados e Camará de Santarém, e dá Ca ni ara de Setúbal %

e ouvio-se com agrado a felicitação do COronet Joaquim
José Maria de Sousa Tavares em seu nome , e da guar-
nição de Abranie' ; do Juiz de Fora de Albufeira ; do
Tenente Coronel Governador de Lagos , Manoel Ber-
nardo de Chaby ; do Vigário da F/g-aeira , Munoel Eouno
d'Andrade , e do Vigário de Fajto.

Concedeb-se o tempo limitado para tratarem da sna
saúde aos Srs. Deputados Leite Lobo, e Joié Joaiiuiai de
Faria,

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada
,

e disse se acbavão presentes 125 Srs. Deputados, e que
estavão com licença J9, e sem motivo 2.

Ordem do Dia.

O Seidior Presidente abrio a disciissáo ao Parecer
da Commissão Especial cos Negócios Políticos do Brasil

' sobre a representação da .lunía de S P.iulo
, e Cartas

do Principe Real, adiado í\.i precedente Sessão ; e ten-
do tomado a palavra o Sr. Serpa Maeliado disse , que

,

reduzindo a questãpa pontos simples para contraiiill»

quanto seja possível , sc devião limitar a
j

pontos es-
senciaes a maior parte das idcas expendidas nas prece-
dentes Sessões : 1.° o couhecínicnto do mal : 2." o re-
médio deste mal : j.° quem são os authores desíe mes-
mo mal : que procurar dar remédio ao mal sem conheci-
mento deste mal , ou procurar os seus authores , serri

Jar-lhe o remédio , na sua opinião , longe de se extin-
guir , aggravi-se , e por consequência Sem se seguir a

ordem, qUe estabelecia, não seria prompto o resultado.

Que em quanto á existência do mal no Sul do Bro-
Ji7 he evidente ; nós vemos que as ordens deste Sobe-
rano Congresso não se cumprem ; q'.ie as ttopas que de-
vião segurar a propriedade indi\ idual forão retiradas e
íS que as devião substituir não são recebidas ; o Princi-

pe Real contra o Decreto das Cortes conserva-se na
sua antiga residência: finalmente ludp aoriuncia .0 esta-

do desorganisador d'aquellas Províncias. Otie em quanttj

aos authores do mal vio na precedente discussão quanto
erão variáveis as opiniões ; ora se dizia que se devia at-

tribuir á Junta de S. Paulo ^ ora a dois mil empregados
públicos , que se vião espoliados dos seus .en;pregos

ora a facções , ora finalmenre a vontade geral dos Po-
vos : que se nós nos involvessemos neste labyrinto . yçxr
deriamos muito tempo, e iiuililizaii.nn-.os a qi:ests(, prin-
cipal, que he o remédio: que elle su,_punb3 o Brasil,
como huma casa incendiada , e que os Wtmbros deste
Congresso erão chamados a extinguir-lhe. ^.as chammas ;

que por ttes modos se podia realizar, este fim ; pc»
los meios de vingança

,
pela d-gnidade e pondonor na-

cional , e peia prudência : que 110 1." caso a vinoança
siiggere o abandono dos Po\os do Sul do Brasil ao seu
destino : qiie o segundo exige o cumprimento cas Leis ;

(lorcm que mudanças que tem havido poste-riores ás mes-
mas Leis , exigem que ao interesse publico ceda o pon-
donor nacional , espaçando por algum tempo a sua exe-
cução : o 5." parece Ser » o que se d«ve adoptar, e na
si\i opinião o que dieta a Conimissáo he o mais pruden-
te; em consequência approva o parecer da Commissão
em todas as suas partes , excepto a amnistia , porque
não suppunha consegidr os iins que se propunha ; e que
por não abusar da Assemblca com isto concUiia o seu
discursot



[572]

O Sr. Vergueiro tomou a psUvra para responder

aOí arsumentos e espantos, com çue iia precedente Ses-

sán o" arf-iiia o Sr. Oífóo ccmbatenúo os fundamentos

,

em q.";e Hrmara a 'i.a Opiíiiãn ,
deçvisndo-se do parecer

fia (;..m!i,is>ir.o ; e de*^nis de ter explicado em l:um fon-

St, dkcutso aqdellas frases, (juciT.ais pe70 tinhão leito

iio Illusire Prenpinaiile, iom.luio , coiifirmaiido o que

disser.1 no n.rntionado Parecer.

O Sr. freire Tez luim largo discurso ,
em o qual

iTiostiando que o Htincipe Real, c a Junta de S. Porilo

se tenhSo opposto ás ordens soberanas tom o espirito ,

se^^uhdo SC cõlligia, 5e fazer retrogradar o Systema Cons-

tiuTcíohal ,
ertabíílecèndt) no IhcsU o Governo absoluto

debaixo ái nascarada lijonja da Independência ,
a ver se

alli arrefcàdo pôde depois estender-se a Poritigtil, e lan-

çar os ferroa, qbe táo heroicamente tinha quebrado, de-

dara que se coiiforina com o parecer da Commissáo em

quanto ao processo, que se t^^anda fazer á Junta de S.

raiife ;
pnrcm que de fónna alguma se conlorma com a

segunda parte, quando íe propõe hum v-co sobre a xon-

Hucta do Piincipe Real
,

por isso que não pôde deixar

smpune qualquer attentado contra a Soberania da Nação :

c dejhois de ter mostrado com fortes ra7Ões a justiça des-

ta deliberação , concluio que o Piiiicipe Real devia vir

responder pela sua conducta.

O Sr. Ribeiro ík Andrada em hum extenso discur-

so respondeo ás objecções, que na precedente Sessíio

fiterão os Srs. Trtgõso , e Ftrreira Borges, e concluio

confirmando a opinião que expendera nas Sessões passa"

O 'Sr. Xrvítr Monteiro tomou 3 palavra e dfsse-,

que n5o falia da primeira paTte do Parecer da Commis-

sáo teUtiva ao piocesíO que se rnanda fazer i Junta de

,•?, Prtíí/o, porqtie"n»s Sessões de 22 e b-j de Março já

foi essa a stia opiniârj ;
porém qire faria algumas obser^

vações, que se tem mostrado ás opiniões contrarias: a

principal opinião he a n-,odéração a que elle subscreve-

ria , se fosse ofFerecida em occasiáo oppoitima ; que se

a lunta de ^V, J',uilo reconhecesse o seu erro, o confes-

sasse, e pedisse perdão, elle convffia ,
mas que vendo-a

reincèdir , e continuar eir. hum systeiiia de oppnsiçáo

,

não p6"de deixar de a considerar inimiga do systema que

íidoptámos ; não se pôde suppòr criminosa a Província de

S.PotiU, porque admittir-se invohida nas culpas da

Junta dir-se hia, que era huma Província inimiga, por-

que a Junta tem feito essa lisura, quando iaz a Repre-

sentação ao Vr-incipie Real , e quando em apoio ria mesi-

J-na Representação envia força armada para a sustenrar
,

e nesse caso os seus represer.tantcs são os negociadores

de huina Província iniiniga , mas para não caliir nesta

jncoherencia he necessário convir que a Provinda nada

tem com os excessos da sua Junta.

«'>-'Que em quanto á segunda paíte , elle não convi-

liliíi coiíio farecer dá Commissão ,
que propõe a' conser-

vação do Príncipe Real na Américo, porque está resol-

vido a seguiT a doutrina de hum célebre escripfOT
,

que

estabelecera impossibilidade de transigir com aquelíe que

trarAtJtedir as l.eis , e que debaixo de^stes principio's elle

daria o stu voto ; discorreo sobre a conducta do Prínci-

pe , desde o dia 22 de Abril de 1S21 ; descreveo o sen

caracter, e quanto era impróprio da firmeza deste Còn-

-«rresso niío mostrar a ePrtcacia do seu poder no momen-
to em que se planta a arvore da liberdade

, com O que

não 56 se daria hum exemplo terrível de frouxidão ás

<'3ortes futuras , mas daria azos ao mesmo Príncipe , a

que cuando empunhasse o Sceptro Poituguei , tentasse

r^s mcbmos meios ; que ho;e p.irece serem as vistas dos

clie diiirjem o Wh^isterió do Rio de Joirciro : e conti-

'IHUiido a 'dlíciírrer ,
Concluio que o scu voro eTa que se

tledarasscm nullos todos os actos do Príncipe Real des-

de o dia lO de Fevereiro do corrente anno , época em
<]iie devia cumprir-se o Decreto das Cortes , e que devia

dar-se luim pra20 de seis me7es para voltar a Feringaf,

e quando iiãrj cumprisse , tirar-lhc o direito da ^ucces-

são: que se este Parecer não fosse seguido, a posteri-

dade o olharia com attenção , e os fjctos convencerião

a sua veracid-ide.

O Sr. Corrêa de Scoíra disse que pedia a palavra,

não para discutir a niateria , porque já o estava assaz
;

mas para declarar a sua opinião ;
que a discussão tem

reisado sobre duas questões: 1.^ se lia lugar a formação
de culpa á Junta de S. Pnalo ; segunda se o Príncipe

Real deve íitar no Brasil , ou recolher-se a Foruiga/:

cm quanto á primeira que reconhecia a indecencia das

expressões
; que poiém acha não ter fugar a tal forma-

ção de culpa pelas excepções que nns Bases se formarão :

que em quanto i segunda era de opinião que o Prínci-

pe Real fique no Ria, pelo interesse que tem na união

da Monarquia , e por ser o único meio de unir f)s es-

píritos desvairados dos UrasiUiros ; dizei; Jo ?. Sua Ma-
gestade

,
que com a sua suthoridade Real e Paternal

pelas expressões rncnos reflectidas faça algumas adverten-

ao Príncipe Real : que este era o seu parecer.

Discorrerão sobre lesta matéria os Srs, Barata
, Fer-

iiandil Tltoinás^ Pinto de Frnnfrt, JJno Cor.tinlio
, T^T ar-

cos , e Miranda; e )ulgando-se sufficienteniente discuti-

do piopoz o Sr, fresidente os seguintes attigoí da Com-
missão,

(Segue o 1,° apptovado por 73 contra 55" ° ^^

e 1." parte a respeito da Junta de S. Paulo approVado :

^ Segunda parte a respeito do Bispo da mesma Diocese;

regeitado , e approvado a respeito dos que assignárão o
discurso ao Príncipe Real em o dia 25 de Dezembro :

•o J,", 4.°, 5.°, e 6.' approvados ; o 7.° sobre a resi-

xiencia do Príncipe Real, pedío-se votação nominal, e

"sendo regeltada esta proposição, propoz o Sr. Presiden-

te as seguintes questões : primeira se se approva o arr.

tal qual está; (que não): segunda, se o Príncipe Real

<leve ficar noRio de Janeiro sem restricções
; (que não):

3.^ se o Príncipe Real deve voltar j.i
; (que não),

Suscítou-se a questão de qual era o resultado
, vis-

to que as votações se contradizem : em consequência o

Sr. Presidente propoz novamente a simples proposição =
deve continuar a goVerliar nas Províncias que actualmen-

te lhe obedecem até á publicação dos art. addicionaes

,

ou deve voltar já? E ptocedendo^se á votação nominal

deciílio-se que ficasse por 64 votos tcntra 47. — Forão

•approvadas as restiicções propostas.

O Sr. Presidente deo para Ordeni do Dia P^-elaçães

Folit.eas , e le\an'ou a Sessão ás 5 i- horas.

Pregos da Siibseiição da Gaieia Vni\}ersal.

Yrim-oMrt' StieOTéis',' o'u y.SÍÍO' tiit-ial

B"; ;,. ..-

"SeijK-sl n- C.OOO róis , oú òAçití (!ilf).

j\uno 1 1:001), reis , ou 10:000 dilo.

Siil);crevc-s.(.'crn Cn^a <io iícíacíor, Rua da Vrala

j\.° 113, ."í.° .nndíir; na I.oja '!e ,/«í;o Jlenriqves,

lí. Jiigttsta, N." i.;' n.i ilc .^nfónio Pr Iro Lopes,

]'. (lo (híTO^ perlo do liocio; n.n de FraiUrfsco Xa-

vier de Carvalho, ao (Jiiado; na de J''rn)ici.':co José

ãc (hrvaliio, so Pote chis í,>ltÍiios; c tia de Caetano

JMacliado Franco, R..da P-Míu N.° 51-2. — íim Lisboa

oiilipgíi-cp .TOS ris-i'2;ní!ii!<'s "'tn siinç caf.ns.

NA IMPRENSA N A C i O N A 1

,
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È,

hÈSPÀNHÂ.

Miidrid I 9 de Junho.

ivn hum artigo de Viiitàa áò i.* de Juntio se diz ter

cllegído d dita Capital a {i de Maio liuin Coireio do
Eni&jixador Ausiriscõ em S. Petenburgo com a noticia

3é que o Iinnerjdor Alexandre tii^ha resolvido euviac

ft5r. Totitcieff a Conilantiaspla , encarregado de hums
misíiáo extraordinária. Accresceiítão que se eçperava » 15

em C''it'tiintiaopia , e <]ue da!li píssaiia iminediitamen-
te a Buciiorest.

Idem 24.

R.ecenemo'! honlem periódicos de Paris de 16, 17,

e l8, correspondentes aoS num. que devião chegar Quin-
lafeira 27 : hoje recebcrão-se os de ij ^ 14, e 1 5. O
partido Frat»cez que odeia as refortnjs , c quer Principes

ctija vontade seja a uníca i^ei , continua a atacar a Na-
ção He^panhola , as suas Cortes, e o Seu Governo, do
modo nLiis ouzado , da maneira fnais indecente , e com
huma inipoinica que deixa vislumbrar os seus desejos de
que nío exi^tão sohre 3 terta nem síquer os norncs de
T^ibcrdade , ConSlitíução , RepresenloçSo í\ acioital Rei
Cointitticioiíiil A Quotidiana ', Iním dos ecos destes sec-
tários djs ftljxímas de Constantinopla , ícaba de fazer-

ros hum ataque , do qual se pnde dizer ; (jue o ftt, iiía

pnthetico ^ ijiic todo o mundo soltou a nV, — " pois que
"•os liberaej ( diz j fallando dos Hespanhoes ) tem sido

"rebeldes á auihoridade legitiina
, á única authoridade

' reconhecida pelo Cndigo Politico que rege as Socieda-
**dts Europcas

,
pois não tens podido deixar de o ser,

ha direito para ataiaUoi ; lia direito para deiherdnllet
'* da paz, que os Gâbilieteí dei em conservar entre si

em virtude de sujs reijçóes amigáveis. "

Este furibundo ataque pódc servir de amostra dos
•infames sentim.ntos de biniilhantes homens, n:ui dignos
de serem deilicuados do sociedade

,
que os consente em

seu seio para ignominia do género humano. Já aiueu ti-

nha dito ser tiiilla a Constituição das Cortes, e ijue não
tra netessario p-cvar a sua nuHidadc ; er do poder usur-
pador da revolução que tem cativo E/Rei :

" Que a5
*' Cortes n.ío tem sabid» inspirar outro temor mais que o
" dos assassínios commetidos em seu nome , e que Fer-
*'^ na II do he escravo de Riego,

''

A indignjção , o riso , e a compaixão )utão entre
si ao ouvir sirr illiantes expressões : ao menos deve isto

acontecer a todo homem reflexivo e sensato ; mas os

incautos podeia ser facilmente allucinados por esta des-

tinada linguagem. — O Constitucional de P<ir/'r diz por
este motivo: "a (Quotidiana se expressa de tal maneira,
que não o fizera melhor se lhe tivessem encarregado 3
composição do manifesto de huma Potencia que se visse
obrigada a declarar a guerra á HcSpanha. Ignoramos até
que ponto he permittido usar de linguagem tão hostil
tão insultante a hum Gfiverno resonhecido pela França
a lium Príncipe da Fsmilia dos horbo'ts , ao Acto cons-
titutivo que governa hum paiz viíinho, e ainda alliado.
He tão grave e importante esta questão, que por aoora
não a queremos ventilar.

"

Ha já dois annos que certos periodistas Francezes
se expressáo hesta linguagem , a pezar de a lei o nád
pèrmittir. Ha já dois annos que estão vendo cada rrez
cada semana

, cada dia a dissohiçáo do Estado social de
Hespanha, e ha dois annos que, desmentidos pelo tem-
po, continuão tão cegos e tenaZeS em propagar falsida-
des, que para elles sáo imiteis as lições da ei^peiicncia ;
e o ficarem desmentidos lhes parece 'que he huiiia nova
gloria

, hum novo mérito para o partido a que se tem
vendido com o fi.m de contribuírem para a escravidão do
género humano, começando por privarem de sua líber*
dade os Hespanhoes, que elles conhecem muito bem se-
rem a pedra angular da da Europa.

Se attendermos aos movimentos de tropas , c ou-
tras noticias desta espécie , não podemos deixar de nos
enchermos de admiração, sem podermos atinar comque
fim se fazem taes movimentos. De h^antes annunciáo a
sahida de tropas ; de Lilla e outras praças a de 6^ ho-
mens

; a Tolosa chegão varias partidas, éntrão e sahcm ;
de Valência e GrenobU enrião artilheria , tudo dirioj-
do ao Cordão sanitário. Já se diz qiie sc porão em ^c
as Guardas Nacionaes do meio dia da França : hoje he
nomeado o famoso Donnndicu para General em Chefe de
íium Cordão ; am.mhã já o substitue o Marechal Soult ;
no seguinte dia he o nomeado o Marechal B.lliard ; n»
outro dia já deve ser o Marechal Suchet ; ao quinto dia
nenhum destes Gcneraes còmmandará , mas sim huma
personagem

,
etc. etc. "Que pôde crer-se de tudo isto

(Juando o Rei de França, L,úz XVIII , hum Borbon

,

acaba de assegurar que somente 01 malévolos poderáv
desnaturelisar mas inltnÇócs

,
que não são outras senáo

hvrit iFrança de hum contagio? E que, quando se ob-
serva quíe vem artilheria contra o contagio} Não he nem
sequer de presumir que S. M. Cristianíssima ao assegurar
toda a Europa de Suas louváveis intenções, haja dito o
contrario rfo que Sente. Não he de presumir que se te-
nha esquecido que se em França existe liuni Ihrono
Cf.nstitílcionai he porque emUespanha houve Constitui-



[574]

^50 e lealdade, va!or e constância ; nem EiRei de Fran-

ga poderá jamais desprender-se daqiielles seiítiineTitos de

nratiiláo que lionrão nSo sô os Príncipes, mas também

os [larticiiljres. Não lie tão pouco de presumir que o

Rei de Vrança e as suas tropas Fritnccíai se tenhão es-

quecido do que aconteceo na Veninsuia aO Imperador

Vra/icc!, , e ás sDas. ÇCazíta dí Madrid.')

Barcelona 1 j de J:irtli«.

No nosso Indicador Catalão se puljlicão as seguin-

tes noricias :

No dia 10 foráo batiuos Mosen Aaion, e Villth

no ponto de Olot pelas coiurrinas do General Milans,

Plrigarroii , e Colls : a sua perda subio a liuns lOO ho-

mefis , dispersando-Se os demais: o Cliefe VilU-lo mor-

reo , e Mo.u-)i Jntoi não teve tempo de se calçar, e

assim mesmo descalço montou a cavallo. No poder do

Commandante Collt ficsvão muitos papeis, incluindo o

plano do ataque para se apoderarem de Vicíi. A não se

ter cpmcçado o fogo tão depressa nem hum dos 6oo ho-

mens
,
que tinháo os Cabeças , teria escapado.

Alguns Ecciesiasticos, dTgnos deste nome, tem prin-

cipiado já em Moiircsa a dar o laudabilissimo exemplo

de pregar ao povo sobre as vantagens do Sy':tem3 Cons-

titucional , c acerca dos funestos effcitos do fanatismo.

Tendo intirn.tdo o rendimento á patriótica Villa dè

^asaiiít de Cabrciti huma quadrilha de huns 1 50 fac-

ciosos, seiís visinhos os dispersarão, e desafiarão ao ata-

que, que teve effeito na tards do dia 1 i , sendo o re-

sultado depois de algum tempo de vivo fogo fugirem co-

bardemente os maift-itores com perda de quatro mortos
,

Vários feridos, e prezes , entre elles hum intitulado Ca-

pitão, que também ficou ferido, sendo interessante a

sua prizão por ser hum liomem astuto, intrépido, e de

toda a disposição para o nal.

A's 7 da tarde do dia 12 entrou o itlalt'eitor Mi-

sas com 200 homens na villa de Amer , a qual tiverãò

que abandonar a tropa, e o Alcaide Constitucional , lio-

jiiem summamente compromettido por sua decisão pa-

triótica. Immediatamente se dirigirão áquelle ponto os

Caçadores de Córdova ,
que tinháo saiiido para Sasatii

,

a fim de que reforçados com J ttiilitia de Amer, exis-

tente nà Barsoca
,

podessem cortar a retirada a Mlsas,

ou pelo menos escarmentallo.

Os habitantes de Copdlades se achão ameaçados pe-

los visinhos de muitos dos povos daquellas immediações,

nof terem feito por duas vezes huma obstinada resistên-

cia aos facciosos , e tetem impedido a entrada a estes

bárbaros naquelia villa.

No dÍ3 14 do corrente deviáo apreseritar-se na Ci-

dade de Manresa vários Commissionados dos povos da-

quelle partido com o objecto de tratar da organisação

de alfumas companhias de paizanos pagas pelos mesmos

povos para perseguir ós facciosos

Na villa de Bírg-a se reunirão já no dia 9 a rogo

ilo Brigadeiro CarrllUo de Albcrnoí, dos Commissionados

<)e cada povo da Comarca para tratar da formação de hum

Corpo armado com o objecto de perseguir es facciosos

;

e o resultado foi
,

que cada povo á proporção de sua

população , apresentaria certo numero de homens no dia

II ,
para sahirem reunidos com a tropa a perseguir os

rebeldes d»qu€Hjs immedijçíies até eiterminallos.

O Cabeça Mosen Anton , t O rebelde Bosoms se

achavão no dia 1 1 , o primeiro a 7 horas de Berga , e

o se?undo por a parte de S. i^oiiretiço de Moiuiis. Pa-

recia que o intento dos facciosos era impedir, que se

reunissem os çOO paÍ7aiins
,

que deviáo armar-se para

perse>'UÍllos no partido ^de J?írg-ii i para o que enviavão

«scntos ameaçadores aos Alcaides Constitucionaes dos

ipovO;.

Idem 1 4 de Junho.

Nssta Cjpital SC continua a gozar da maior tran-

quillidade apexar dos desagradáveis aconteciítientos ái

Província , e íuas Coiiiartas.

No dia II do corrente entrou em Anitr o faccioso

Misas , e saliio na tarde do mesmo com direcção a Ra-
pit : crê-se trata de reunir-se com as partidas deTarga~
rona , Moicii Anton, Tfgldor , <Jep de Bitantjí.

Na noite do 'dia 11 para ii passarão pOr Rupit liuns

40 , ou 50 facciosos vindo pela parte de hiisqueda
, jul-

gando-se hião reunir-se com M:ieri Anton,

Paniylona 14 de J iiii/io.

Aqui se tinha sabido a noticia de que huns 24O re-

fugiados em França intentavão entrar por esta Provin-

cia . -e ajuntavão que se verificaria pela parte do monte
de Irati

,
próximo á villa de Ochagavia ,

no valle de

Salaíar , e que Lecumbcrri
,

povo de França daquéila

parte, era o deposito de petrechos militares. No dia 10

avisou o Alcaide de Ochagavla
,
que á Casa forte delra-

ii havião cheg.ido 21 homens armados, que se suppunháo

facciosos , e trazião armas : dizia que tomaria providen-

cias para saber mais noticias ;
porém náò tem dado no-

vo aviso.

O Alcaide do Valle despachou de Uustan hum ex-

presso 110 dia 1 j , dizendo que o Capiláo da milicia na-

cional do povo de Errazti acabava de participar-lhe ter

visto em hum dos pontos da raia de França huns jo

homens armados , e estes mesmos fqráo observados , c;

constantemente seguidos todo o dia 11 na extensão, 4*
mesma fronteira pelas milicias de Errazíí , Arizuen

,
pe-

lo destacamento de EInondo , e pelo resguardo militar,

atcqui se teve noticia de ter entrado no bairro de la

Bjnca , pertencente á França. Diz-se que os 50 homens,

levavão armas, e que cada hum levava três.

Na noite do dia 11 para 12 se acharão espalhadas

com profusão pelas ruas e outros vários sitioS desta Ci-

dade algumas proclamações subversivas , dirigidas huma
aos naturaes , e outra 3 tropa. Isto fez que o ajunta-

mento publicasse iium bando desmentindo aquellas pro-

clamações. O mesmo fez o Sr. ('Iiífe politico. Soube-

se logo que com a mesma profusão e malicia se dirigir

tão os indicados papeis subversivos a muitos povos desta

Província , acompanliddcTi de huma ordem assigpiada por

hum tal Martin Josef-Bnlda
,

que era boticário dest"l

Cidade , e fugio paia França em consequência do resul-

tado da facção do niez de Dezembro.

Esías proclamações produzirão algum eíTeito , ainda

que não muito em Vjrios rapazes
,
que em pequeno nu-

mero sahírno desta Cidade , e de outros povos , espe-

cialmente do Valle de Esterihar , e também sahiVão al^

giins de Caieda , Galipu-tzo , e outros immediatos : to-

dos elles foráo sem armss , e sem mais defeza que hum
páo na {mão.

Estas noticias , e a fugida de alguns dos réos mais

criminosos destas cadeias
,
podiáo occasionar bastante so-

bresalto ; porém ainda que se coniiidete isto como huma
desgraça effectiva , não poderá ser mui duradoura no es-

tado em que se acha a Província ; primeiro porque não

consta que tenha toir.ado parte nesta facção pessoa algu-

liia respeitável , excepto o Cura de Erro ; segundo por-

que os povos, passado o primeiro momento, e dando

algum lugar a mediração , vão começando a reflexionar,

segundo se sabe já por aviso de vários Membros da Ca-

mará ; e terceiro porque náo consta que tenha entrado

gente armada da parte da França, e ainda assegurão quç

em 5. João de lie de Porta tem detido os France/es

Certo numero de armas com cuja introducção contaváo
,

e por ultimo por o numero, e qualidade das tropas des-

ta Hro\incia , que já estaiáõ a estas horas snbte os fac-

ciosos em qualquer ponto, que se tenhão reunido, e

qiic he provável tenha sido eni Sanf;iieT,ii.

Acaba de saber-se ultimamente por luim officio que

o tal Balda tem licenciado a gente que tinha ,, até me-
liior occ?sião.
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Gerona 14 de Junho.

A guerrillu do malvado Misoi que entrou em Amrr

tommciteo os excessos do costume saqueando varias ca-

sas.

O vi^or das medidas ,
que se tern tomado nesta

Província contra os facciosos tcin melhorado mUito o es-

pirito publico, e infundido confiança aos povosj os quaes

se acliáo dispostos a não permittir que pizcm seu terri-

tório Os inimigos da patHa.

Lérlita 1 5 de Junha.

Desde a òcciípaçáo da Cidade de Cârvera pelas tro-

pas conimandjdas pelo brigadeiro D. JfíJ Maria Tor-

rijei nio tem occorrido por aquella parte successo al-

gum de consideração. Os facciosos do l rade , c mais ca-

beças forão para t aus , e se llie seguem os passos.

Victoila I 7 de Junho.

Em MuiUã , e Arenaia estavão hoje pela manha

34 homens suspeitos, commal. dados j
ein ftioleiro de Creí-

t;a , Nico'as, Giivirin ^ e pelo filho de hum tal Pinedo ;

)i os liia persciuindo a meia hora de distancia a tropa

desta Cidtide : todos elles hi.ío mal armados , e sem nui-

niçóes , sem ordem, riem discipima ; e parece que era o

scu oi^jecto ir a N.ivarra, 'àoAe contavão com apoio. O
Ceneral Lapiz. Bo.ihàt voltou hoje de Aiegrin , onde

pelo conliecimento que teve da facção, \io que não de-

via dar cuidado.

LISBOA 2 de Julho.

CORTES. SeíuU de 2 de Julho. — 404.''

Lida e approvada a acta da precedente Sessão, deó

conta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente , em que

se compraliendia o seguinte:— Hum officio do Ministro

da Guerra incluindo buma parte do Registo tomado ás

7 t horas do dia jo de Junh».

Galera Portugneia Imperador Alexandre , Capitão

]í)<é da Silva Amora , de Feniambuco em 6S dias 12

passigeiros , e 1 ninlla.

^ tvidades.

O Capitão disse
,

que as unicâs noticias que sabia

*r5o as que entregava por escripto, e s o as seguintes:
'" Em l'ernainbíico ficava tudo na maior desordem

, em
pfrncipio de huma guerra civil

,
querendo matar tudo

quanto ha Europeo. Não traz officios fora da malla
, e

«s seus passageiros são : o Tenente Coronel José Ker-

Tardo Melqiiiades , e cinco pessoas de sua familia
, e Je-

ronymo Lourenço da Silva ,
Negociante , e cinco pes-

soas dé familia. Quirtcl do hm Successo, era iit supra.

=Joiii> de Fontes Pereira de Mello , Capitão Tenente
Commandante.

,,

O Sr. Ferrel'o Borgef disse
,
que para evitar a in-

coheteiTiHa dr "se ouvirem similhanf es participaçóe\
, e fi-

carem e.\pectadores tranquilfos
,

porque neUe Congresso

ha quem assevere
,

que tudo lie falso , era de opinião

t]ue taes Partes não viessem mais ao Congresso. O Sr.

Presidente (Ifternunou que desse por escripto a indica-

ção.

O mesmo llliístie Secretario mencionou outro offi-

cio do Mmi-tro da Guerra , acompanhando outro da ( a-

mara da Villa da Feira expondo as duvidas que se Jlie

ofFcrecfin a respeito do reriuramento.

Fez-'>e menção honrosa das felicitações que pela des-

coberta da Conspiração dirigem os Vereadores , Escrivão,

Procurador, Syndico, c Misteres daV>ila de Guimarães :

dita' do Brigadeiro |Graduado, Diocleciano Leão Cabreira ^
dos Offieiaes e mais praças do Regimento de Artilheria

n. ' 3 : e ouvio-se com agrado as do Juiz de Fora de.

Messcjitna
, e annexas , Francisco de Oliveira Pinto; do.

Juii de Fór^ de Vianaa do Alemtcjo ^ Francisco Rodri-
gues Malheiros Trancoso Sottomaior ; do Juiz de Fora
de Penamacor

, José Pereira de Carvalho.

Passarão ás respectivas Commissõeç as Seguintes Me-
morias : I." sobre as causas da decadência da pesca na.

VUla de Ovar; 2.' sobre pastos communs por Pedro C,'

Pereira de Carvalho.

O Sr. Secretario Staret de Azevedo fez a chamada^
e disse se achavão presentci 117 Srs. Deputados, ç que
estavão com licença 15 , e sem ella 14.

O Sr. Rodrigo Ferreira apresentou da parte da C.
dos Poderes o Diploma Jegalisado , e approvado do Sr.

Deputado pela Provinda de S. Paulo
, Josc Ricardo da

Costa Aguiar, e pela Provincia do Pará, Josc de Sousa
Moreira ; e prestando juramento j toinárâo o respectivo
assento.

^ ^

„ . , ^
.^'y'"' ''" ^-r.^ilv.^.^'^ido2 n?

rrojecto da CemmiSsito hspeciut etèir^^ Ufk Jil^^Qçiot
Políticos do ífíJJrySii-t. l,^ iX í)

Art. ).' " Què se expeção ordens para que o Prín-
cipe Real não abandone o Rio de Janeiro , náo o tende»
ja feito , em, quanto %t não fizer a ruganisalíáo geral do
Governo do Brasil, ,, (^ue não tem lugar a votação em
consequência de estar ja resolvido na precedente SjssáOi

Art. 1." Que não iiistalJc a!li 3 Junta Provincial
por ser inconsistente corJi a Sua estada naquella Provin-
da.

Suícitou-se alguma discussão^ por se entrar em du-
vida Se seria compativeJ a creação da Junta com o Go-
verno do Príncipe Keal

,
que ja se mandou subsistir, e

fazendo-se algumas observações
^

por onde se colligia

que não liavia incompatibilidade alguma em consequência
de diversas attnbuições

,
que são dadas a© Príncipe e ás

Justiças, foi regeitado o artigo, e cm seu Jugar a asser-
ção contrária.

Art. j.° "Que faça porem executar o Dacrefo da
abolição dos Tribunaes simultânea , ou tuccessivamente
segundo o scu entender, principalmente quanto á Jnnta
doCommercío, cuja iminediata cxtincção parece ter mais
fortes inconvinientes,

O Sr. Fernandes Thoinás disse que se oppunlia ao
artigo, porque não sabia coino era con.pativel hum Re-
gsnte sem os Tribunaes Consultivos : qUe liuma vez que
se decidio que ficasse o Príncipe Real no Rii) deJaneiro
he necessário que fique com decência , e com todo o
apparatô próprio do exercício que vai ter,

O Sr. Serpa Machado diise
,
que pêlo contrario era

de opimão que o artigo fosse apj^rovado, não só porque
lie incompatível a creação da junta com a continuacã»
dos Tribunaes ; mas porque devendo te';sar todos tantr»

cm Portugal como no Riii deJaneiro , logo que se pu-
blique a Constituição, he necessário que o Príncipe Real
no espaço que decorr» aré es^c tempo vá diminuindo
com vagar , a fiiti de se nao abolirem todos juntos.

Discorrerão sobre este objecto os Srs, Liíso Contl-'

nho ,
Alx'es d» Rio , Sarnieiiío , e Porges Carneiro ; e

/ulgandn-sc suilicientemente discutido foi approvado.

Art. 4.° "Que se declare que a Junta da Fazenda
das Províncias do Keino do Brasil he subordinada a Jun-
ta Provincial , e deve ser presidida por hum dos Mem-
bros desta Jiinía.

Fizerão se algumas observações, e offerecêrão-se al-

gumas emendas ; e julgando-ss sufficientemente discuti-

do foi regeitádo o artigo, e substituido por huma emen-
da do Sr. Lino, a oue se conformou o Sr. Aleneastre .

que se reduz ?o seguinte :

*' As Juntas da Fazenda serão presididas por hum
Membro das Juntas Provinciaes , e sujeitas a estas, co-

mo crão antigamente aos Capitáes Generaes, „
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*"°Art -." " Oue' ó Commandante da força atmada de sidcraçòps de serviços serão as mesm.ls que as doscor'

das VrovincTjs fique subordinado a Junta Pró- respoiídontes olficiaes , e euiprogadoi das secretarias

de fslado, o usarão irileriíiamiiiite dos uniformes ado-

ptados pata ii secretaria dos negócios do reifio.

3.° Uofii<sial niaior vencerii cm cada mez a quantia

<le cem mil reis; os ofiíeiaés a de sessenta e seis mil

réis; os amanuenses de|)rÍHieira classe a de qu-arenta

Uiil réis; e os da segunda a de vinlc niil réis; pagas

niensaliiienle todas fc^tas quantias livres de decima. ,,

4.° Todos os officiacs , e omprcgados da secretaria

das Cortes serào. pa>;í)s pela ih^soijraria das Cortes,

á vista de folhas processadas pelo olTicia! maior, fis-

calizadas peldb Deputados secix-tnrios>j eassignadas pe-

lo Presidente, e per dois Secretários das Cortes, e

pdo Pfesidenie, e Secretario da deputação permanen-'

te, durante o intervallo das legislaturas.

5.° Assim o official maior, como os officraes., C

mais empregados da secretaria serào pioposlos ás Cor-

tes pelos De|julados Secici;;iios , e se llies passarão

di^jlomas assignados pelo Presidente, e por doi» Se-

cretários.

6." Se tjualqiier official, otj écnpregado cia sccíc--

laria se impossibilitar do sei viço, ou commetler culpa
,

ou erro de officio, õs Deputados Secretários darão

conta ás Cortes para se ioinar resolução sobre ocaso,

7.° O official maior, ofíiciaes, e amanuenses de

primei/a "claSse serão permanentes: os írmaruienscs de

segurida classe poderão ser despedidos em qualquer

tempo quond.o niio sejào necessários, c os amanuenses

de primeira classe poderão ser dispensados pela deputa-

ção perina;-ente durante o intcrvallo das legislai u rns
,

se assim o julgar conveniente, a fim de serem empre-

gados emquaíqui-r outra repartição piiblioa aoarbiliio

do Governo^ até que se abrão assessòes da sHbiequen-

te Irgislalura.

Paço das Cortes em o 1.° de Junho de 18S2.

—

Carlos Honório de Gmivta Durno, Presidente j yJlc-

xandre Thoino% de ISlaraes Surineiito , Deputado Se-

cretario^' João Baptista Fclgiieiras, Deputado Secre-

tario.

(éiii liuitia das VrovincTjs nq

i^indal , da qiialpoicm seta n.embto nato
,
com votd

t^b ^(^ímente na parte militar.

'•' lH Sr: Bispo do l'èini riisse ,
que não achara ra7aà

|^arà'se liirritaT''ò voto do General só aos objectos da

SU3 competência: qVieelle hão achava nisto inconvinieri-

t'e''ir£;uni , antes lhe parecia qiit sendo admittido a ter

}^'íté''e'm tcdas as deliberações das Juntas o Genetal das

Armas
,

este se tonfraternaria Cnni os seus Collegas
,

è

camiiihariáo inais harmonicamente na grande tarefa da

.sua incuinbencia.
- O Sr. -Villelii òppoz-se 'mostrando qV)e os Militátes

só devem governar Militares, e nUhda intrometteréní-se

nos negócios interiores : que porém olhando á matéria

Áo artigo , elle já tinha oíTcrecido huma indicação, qúe

foi "mandada para esta Cba.missão , a qual ^a tomou em
íonsideraçró em parte ; po-cm omittio o resto: qlje pois

áe oppunha a que os Generaes tenháo voto algum, pois

que Sendo permanente , be muito superior a sua influen-

cia sobre aquelles que íendo ámoviveh, sahem da Jun-

ta e voltáú á sugerç^ò do tnesmo General.

O Sr. Moreira apoiou, c accrescentando que trazia

huma representação da Junta do Pará contra o Gover-

nador José Matia de Moura
,

que confirmava parte do

í]ue se acabada de expieiíder , a mandou para a meza.

Sendn fiorém chegada a liOrâ foi adiado o artigo.

" O Sr. Sarmento leo huma indicação tio Sr. Soarrs

Ti-hnc» , em que propunha que o dia 4 désre mez fosse

âia de festa nacional , e que se enviasse liuma Deputa-

ção a EJRei a cnmprimentsllô
,

por gloriosos niotivos

e neste dia se recordão.

O Sr. Ferreira Bur^ej disse que não se op punha a

toda a demonstração de alegria, e que se enviasse a El-

Hei a Deputação, porém aagmentar os feriados he a que

se oppunha.
" O Sr. Fornandes Thomás apoiou, e disse que p^ara

se festejar se fizesse nesse dia huma Sessão extrjordina-

fhi : depois de breves reflexões decidio-se cue fosse dis

de festividade nacional , tiue se enviasse a EIRei a De-

putação ; porém que não seja feriado nas Cortes.

O Sr. Sousa Machado leo O Parecer de CommissSò

Ecdesiastica sobre as Côngruas dos Bispos.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia Constitui'

Sáof c Pareceres de C»minissÓes,

que

Preços da SubseriçSo da Gazeta V ui-oersal.

Sícreto das Cortes para a tirgaiiisáç3o da Sícrctaria

das mesmas Cortes,

Ás Cortes Geraes, Extraordinárias, e Conlituintes

àa Nação pnrtugueza , r.-cònliecendo a necessidade de

cr'^ani/.ar definitivamente a secretaria das Cortes; de-
o .

Cretão o seguinte

:

1.° A secretaria das Cortes constará de um official

maior, seis officiaes, e yjis antanui-ttses ; três de pri-

meira, e três de segunda classe. As obrigações es'pâ-

ciaes de cada hum serào designadas no regimento in-

terior da secretaria.

2.° O officiíí! maior, officiaes, e amanuenses da

Seti-elaria das Cortes , 'íerão iildepcndcntes de qiuil-

«jirer secretaria de e>ííai!o, e iíà6 oicuparão outro em-

Tjre';*rt publico, nem receberão oCiti-o ordenado por ul-

"um cofre dedinlieiros nacionaes. Suas honras, econ-

Trimestre S:120 réis , ou '2.880 melai.

Semestre C.OOO reis , oti ó:520 dito.

Anno 11:000 réis , -ou 10:000 dito.

Sti-hscreve-se em Cnsa do Redactor , fína da Praia

N.° 113, 3.° an<Iar; nà Loja de Jono Henriíjitcn,

R. yhigíit.ta, N." ].; na de .'ínlonio Pedro Lopea^

R. do Ouro
^
perlo do liocio-, na de Francistco Xa-

vier tíe Carvalho , ao Chiado; na de Francisco José

de Carval''o, ao Pote da» jílmas; e na de Cafíain

Machado Franco, R. da Prata N." 83. --- Eu) Lisboa

entresía-se aos assiguantes cm suas casas.

n h IMPRENSA N A C I O N A T,.
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^^

AANO DE 1822.

G.4ZET^ ujvirmns^L.
QUINTA FEIRA 4 DE JULHO.

H E S P A N H A.

Pamploita 1 2 de J iiitho.

X emo5 á vista, diz o Navarro Conitltiicionol , Iiuma

proclamação que a Camará desta Cidade, presidida pelo

Clicfe Superior Civil da PtcviíKia , dingio aos habitantes

destes sitios :

"A Camará Cciítitiicional desta Capital, presidida

pelo Sr. Chefe Civil desta Província , tem sabido que

por desçraça o génio da lebelliáo tiaballia por levantar

os cidadãos pacíficos , e lionrados , contra o Systema

Constitucional , valendo-se para isso de invenções sedu-

ctoras , annunciando a entrada na Navarra de Exércitos

estrangeiros para auxiliar e ptcieger os projectos de huns

poucos de homens que se achão refu!;iados em França
,

em consequência de terem tomado parte na facção que

lia pouco tempo aftligio os bciiemeiitos Navarros.
" 1'ampt'iueset : a vossa Camará e o Chefe seu Pre-

sidente vos aniáo demasiado para deixarem de vos recor-

dar as vossas virtudes cívicas, a vossa fidelidade ao Go-
verno constiniido , e a honra que sempre vos ha dístin-

t;u;Jo : reanimai hoje mais que nunca esses gloriosos at-

tributos de virtude è honra, e rc;eitai as vozes de se-

íiucção que vos possáo dirigir os inimigos da Constitui-

ção, do vosso socego , e da ordem. Não acrediteis que

as hostes de I.ir.t. XVLll lião de invadir o território da

Nav.irrr: a França conserva com a Hcspaiiha intimas

felaçóes de arrdzade e alliança : para quebrar estes laços

deverião preceder mil e mil circunstancias, que não tem
havido nem ha : por mais que vos digão o contrario ;

por mais que vos chairiem com 05 augustos nomes de
Religião e de Rei, não vos deixeis aliucijiar

, pois a

Constituição ha hum firme apoio da primeira
,

que re-

conhece por única etn Ucspanlia ^ e hum antemural do
segundo , o qual torna inviolável. Queremos a vossa fe-

licidade , e esta só se consegue sendo lieis á lei que ha-

veis jurado, conservando vos tranquillos em vossos la-

res , e respeitando as enhortações d.i autlioridade que

vela em vosso beneficio. A Camará vos faria hum ag-

:gravo se não confiasse em que attendereis á sua voz pa-

ternal , e em que não manchareis a reputação da fiel

Paaiplona. — PampUma 12 de Junlio de 1022. — A Ca-
mará Constitucional da Cid.ide de Pamplona cora o seu

Pi.esidente o Cliefe Civil , etc."

(^Se^uein as assi^ttiras,')

O Sr. Chefe Civil publicou a seguinte proclama',

ção ;

"Navarros: Na noite de hontem se espalha'ráo

com profusão pelas ruas desta Capital exemplares de duas
proclamações, huma diiigida a promover a rebellião des-
ta heróica Província contra a Constituição que temos ju-

rado , e a outra a tentar a fidelidade das tropas nacio-

naes ; ambas absurdas, e cheias de falsidades. Em tal es-

tado julgo do meu dever assegurar aos fieis habitantes

desta Piovincia que a miserável facção que se descobtio

nos princípios deste mez nas vizinhanças de EsteUa e
em loJ Arcos esta inteiramente desbaratada

; que volta-

rão a seus lares quasi todos os que tomarão parte nella

acoiliendo-se ao indulto que a Lèl de 26 de Abril do
anno passado concede ;

que só ficarão restos fugitivos

tão débeis
,
que n.ío apresentáo objecto á valorosa tropa

que os ha perseguido , e que só se compõe dos facinoro-

sos a quem a benignidade daqiiclla Lei não perdoa. 1

" Devo igualmente desmentir as vozes que a mali-
gnidade tem feito correr da vinda e entrada de exérci-

tos estrangeiros, pois até ao presente, e apezar da mul-
tidão de noticias que me dão incessantemente as Au-
thorídades , Commandantes Militares , e Patriotas zelo-

sos dos valles da fronteira, não me consta que tenha
entrado sequer hum homem armado da parte de Fran-
ça ; de nenhum modo deveis persuadir-vos que huma
nação ainiga , e que está tão interessada como nós na
conservação da paz, pervnitta hum acto hostil tão con-
trario a seus próprios interesses como a fé dos tratados

tecentemente renovados entre ambas as Nações : creio

sim , e todos deveis crer
,

que os perversos , lançados

fora da pátria , e sumidos na ignorância em hum paiz

estrangeiro far'o quantos «"sforços poderem para renova-

rem seus néscios projectos ; n^as que poderá fjzer hum
punhada de liomens s-em opinião , sem talento , e sem
recursos ? Qual poderá ser o reniltcdn da luta que in-

tentão com a massa geral da Nação Hespsnhola ?

" Para evitar aos incautos os perigos e males em
que poderião ver-se envolvidr.s, n-.e dirijo a todas as au-

tlinridades constitucionaes da Província , ao respeitável

Clero, e aos patriotas illustudos e zelosos, a fim de
persuadirem ao singelo povo as verdades que não tenho

feito mais que indicar ,
damlo Ines toda a extensão que

o seu zelo lhes dictar para libertar a Província e seus

h-ibitantes das desgraças em que se precipitarão se de-
rein ouvidos a huma facção inimiga declarada da tran-

quillidjde publica. Fa-jiplona 12 de Junho de 182». s
O Chcle Civil interino, Frautisco Biiitamante,"
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LISBOA j Je Julho.

POKTAKIA.

" Manda ElRei pela Secretatia de Fitado dos Ne-

gócios do Reino participar a Manoel Maria da Costa

Poisír , OffiLÍal da mesma Secretaria para sua intclli-

oencia
,

que tendo-llic sido presente o seu requerimen-

to , no qual allegando , e comprovando com Documento

le^al o actual abatimento das suas forças fysicas
,

pedia

ser demittido do dito Emprego : O mesmo Senlior
,

per-

suadido de que só, por Inim tão attendivel motivo, per-

tenderia não continuar no serviço nacional ,
em que ate

aaora se tem empreitado com louvor : Ha por bem con-

cedef-llie 3 dita demissão. Palácio de t^íieliri. em 22 de

junho de 1Í22, —Fiiipps Feni;irí de Araiijo e Castro. ^,

CORTES. • Sessão de
J

de Julho. — 4O5.

Lida e approvada a acta da precedente Sessão, deo

conta o Sr. Secretario Felgueiras do expediei-.te
, em que

se compraliendia o segtrnte :— Hum officio do Governo

pela Secretaria d'Estado dos Negócios do Reino do theor

seguinte :

" Illustrissimo e Excellentissimo Senhor. Foi presen-

te a Sua Magestade o officio de V. Excellencia de 2 do

corrente m qual p.irtecipiva a Resolução das Cortes

Geraes e Eíitraordniarias da Nação Portugueza , de en-

viarem á Sua Real Presença huma Deputação do séu

seio para o felicitar no dia 4 do corrente niez , Anni-

versario do Regresso do mesmo Senhor á antiga Sede

de Monarquia, e da ratificação de seu juramento ás Ba-

ses' da Constituição: e sendo muito grata a Sua Mages-

tade a mencionada Resolução : Ha por bem designar a

huma hora da tarde do dito dia, para receber no Palácio

da Bemposta a referida' Deputação : o que rogo a V. Exc.

t^ue assim o queira fazer presente ao Soberano Congres-

so. Deos Guarde a V. Exc. Palácio de (lucluz em 2 de

Julho de i%z2.— St. João Baptista Felgueiras. ~ Filip'

fc Ferreira de Araújo e Castro. ,,

Outro pela Secretaria d' Estado dos Negócios das

Justiças informando sobre a antiga pratica de receber o

Núncio certo emolumento pelos Breves que se conce-

dem para reeleição dos Prelados Regulares
; passou á

Çommissão Ecclesiastica de Reforma. Outro pela Secre-

taria d'Estado dos Negócios da Fazenda enviando huma
•conta do Provedor da Casa da Moeda de 28 do passado

,

referindo os marcos de ouro, que se tem cunhado. Ou-
tro peia Secretaria d' Estado dos Negócios Estrangeiros

enviando a traducção de huma Nota
,

que lhe dirigira o

Encarregado dos Negócios de Sua Magestade Britannica

acerca da execução do artigo i s do Tratado de Com-
mercio ;

(passou i CnmmissSo Especial). Outro pela

Secretaria d'Estado dos Negócios da Guerra , enviando o

requerimento dos Alferes do Corpo da Policia , com in-

formações do seu Commandante , e do Brigadeiro Encar-

regado do Governo das Armas desta Província , acerca

do augmento do soldo
,
que pretendem.

Fez-se menção honrosa da felicitação que por occa-

siãp da descoberta da consprração envia o Coronel do

Regimento de Milícias de Lagos , Lazaro Pereira Bandei-

ra Corte-Real , em seu nome , e dos seus Officiaes :

recebeo-se com agrado a primeira foliia semanal do Dic-

cionario Estadistico Geográfico do Reino de Portugal^

que offerece o Capitão Tenente José Joaquim Leal :

distribuio-se pelos Srs. Deputados o prospecto do Codi-

qo Civil , de cuja compilação se encarrega ; porém para

desempenhar hum objecto tão superior as suas forças
,

pede seja authorisado para se corresponder com as Au-
thoridadcs Constituídas , assim como que se lhe conce-

dáo os auxílios , e licença para ser dispensado das Corn*
missões, e obrigações de seu lugar publico, quando lhe

forem incompatíveis , o seu Author o Desembaroador
Alberto Carlos de Menezes

; passou a Çommissão Espe-
cial. Deo-se licença para tratar da sua saúde ao Sr. De-
putado Tavares de Lira.

O mesmo llhistre Secretario mencionou hum offi-

cio do Ministro da Guerra
, servindo da Marinha , in-

cluindo huma Parte do Registo tomado ás 7 í horas da
tarde do dia 2 de Julho de 1822.

"Galera Portugueza Gratidiia , Capitão Pedro José
de Sales, de Fernambuco em 70 dias , 19 passageiros,

e huma malla.

•' Novidades.

*' O Capitão entregou huma relação dos seus passa-

geiros , cuja cOpia se remette junta , a qual assignou

com a declaraÇ'í° seguinte : r: Respeito a Novidades não

sei nenhumas. := Quartel do Bom Siucesso. — João de

Fontes Pereira de Meth , Capitão-Tenente Comman-
dante.

'' Passageiros.

" O Coronel João Pinto de Sousa
, o Tenente Co-

ronel Fernando da Costa e Almeida , o Major ManOei
António da Costa, os Negociantes Feliciiino José da Sil-

va
, José da Costa Pobeiro com 6 pessoas de faiiiilia,

Matheus Rodrigues Lima, Manoel Lourenço, João Ja-

cinto Tavares ," João Pereira de Barros , Manoel Antó-

nio de Barros, Caixeiros Francisco de Sales Silva , Ama-
ro José , Moisés Marroquino. „

O Sr. Secretario Seares de Ai,evedo fez a chamada
,

e disse se achavão presentes 127 Srs. Deputados, e que

cstaváo com licença 17 , e stm ella 4.

(jContiituar-%e-ha^.

Sr. Redactor

,

Fui hontem visitar liiim amigo, e achei-o empenha-
do em huma conversação política da moda com hum des-

tes tagatellas ínsoíTriveis que sem saberem onde tem a

cara, fallão pelos cotovellos , e em tudo mettem o seu

bedelho. O Brasil era o objecto da questão no momen-
to em que ej entrei ; segundo ouvi na ante-sala em
quanto forão avisar o dono da casa de que estava eu alli.

Os comprimentos, e algumas cousas treviaes
,
que vie-

rão interromper o grulha, suspenderão por hum momen-
to a diarréa de palavras que elle soltava a esmo sobre

dever ir ou não ir mais tropa para o Brasil. Foi-se de
novo atando a palraçáo politica com a ordinária pergun-

ta " que ha de novo ?
" a que eu respondo sempre :

" na-

da sei."
—" Ora ponha para ahi o que sabe ; ha de tellas

fresquinhas , sei que vc as folhas , o Paquete veio hon-

tem , e . .
." — "Não Senhor, (repliquei eu ao dono da

caoa , que isto me dizia) não li as folhas, não me per-

mittirão os meus negócios domésticos satisfazer essa cu-

riosidade ; e de mais , assento que nada trarião de gran-

de consideração."—"Oh! que diz, Senhor? (guinchou
O tagarella que eçtava a este terr-po á janella assobiando

o Hymno ) as folhas vem papa fina ; trazem hum exer-

cito de camellos da Pérsia entrando pela Arábia para

obrigar a Turquia a reconhecer a Republica da Grécia.,

e vai a Rússia caminhando para Constantinopla a mar-
ciias forçadas, e desta vez leva o diabo o Turco. O que
tenlio pena he não ser eu agora hum General dos Cossa-
cos para ir ao Serralho logo em direitura ver aquellas

Toliscas (^queria dizer Odaliscas) ou como lhe chamão,
que são raparigas de truz. ,, ...Eu íiquei olhando para o
tal cabeça de lambaz meio pasmado , e elle mui senhor
de si, puxa da caixa, dá me rapé, que eu agradeço por
jião usar senão de esturro , e voltando-me para o meu
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amigo , dono da casa, llie disse: " Então V.m. pergun-

ta-me novidades , tendo ca este Senhor tão inteirado

dellns ? Isto lie que he estar scicnte dos negócios politi-

cos da Eurjiij ! „ — ílurrio-se O meu aiiiígo ,
que me

percebío ; mas o nosso liomem ,
que tomou o meu dito

ao pé da letra , rompe de novo o chorrilho de sua lo-

quella , e não houve remedio senão aturallo , e respon-

der-lhc , nTio como elle merecia, mas com a prudência

e paxorra de que me armei. Verei se posso tncarrilhar

aqui as suai palavras para de alç;um modo lhe pmtar por

ellas o homem; e as minhas não serão mui diversas das

próprias cue gastei em lhe responder.

O Groíliii. Se quizer saber cousiniias boas falle co-

mido. Olhe, eu pela manhã «aio de casa, vou ao J^Iar-

rara , ou ac Bosque, almoço , converso com vários ra-

pazes sucios , hum dá huma novidade, outro da outra,

iiuns arranjão á chalaça a respeito de moças , outros con-

tão o que se passou na Patriótica , eu o que houve no

Theatro
,

qiií hfe a minha Uvorita ;
gosto de ver aqiiel-

la e scolia d' instrucçáo . .

.

Eu. D'instrucçáo ! ! Podello-hia ser; mas no seu es-

tado actual só se Jbr para tormar aluiDUas da escola de

Ventij , e arquitectar armações de Viilcmio ; queria ver

também reforma no theatro.

Grulha Ali I o Sr. também será corcunda ? nãO

gosta do nosso thtatro?

Eu, Então porque se adianta o Sr. a ser comigo tão

liberal ?

Gr. Quem não pensa em tudo como se quer hoje

que se pense lie corcunda. Eu estou-lhe dizendo que o

theatro he escola de educação, e V. m. logo nega esta

verdade do dia ....

Eu, Ao menos he tão clara como a noite.

Gr. E então quem o duvida ?

E«. (^SaiTÍiido-1'ic do leii pouco entender^. Nin-

guém ; estamos de acordo.

Gr. Lá pela huma para as duas da tarde vou á Pra-

^a , converso com quatro' amiíTos ; chuclio-lhe algumas

novidades , volto pelo? livreiros , vejo se ha algum fo-

lheto ou periódico que arrume alguma descompostura a

«sta corcundagem , ou a algtitn fulano empregado ou por

empregar , e levo sobre tudo com gosto os papelinlios

que malhão forte em Clérigos e Frades , e no ianatismo !

H-; o meu pratinho depois de jantar por-me a ler estas

cousinhas.

Eu. E qi:e instrucçáo tira V. m. desses folhetos de

descompostura ?

Gr. Oh lá se tiro ! Olhe V. m. ; outro dia comprei

cu hum destes folhetos em que aprendi muita cousa

boa; huma delias (^fiuxando ofollicto da algibeira') aqui

a tem. Disse hum homem que fez hum artigo que anda

na Gazeta, por alcunha a detcuavel
,
que hum Povo po-

de escolher o Governo que quizer , sem que outro Povo
se possa intrometter nisso ; e vai depois que faz .' ac-

crescentd : admittindo-sí somente a excepção cjuando o

o Governo adoptado icja destruidor do Govemv dos ou-

tros Povos ^ c incomp-ativel com a sua segurança. — Eu
lá liia p.ira aqui ; mas apparec: O folheto , e vejo que
me enganava de meio a meio, e que esta excepção era

falsa
,

que era huir.a descoberta nova , e que nunca tal

;lenibrou a Publicista algum.

£íi. Pois olhe V. iii. hia melhor antes de k'r o fo-

lheto ; pois o seu author não mostra nisso mais que
.ignorância , e até fjlta de raciocínio.

Gr. Como assim ? Elle diz que nunca houve , ou
peio menos não existe actualmente facto algum dessa na-

tureza.

Eu, Esse dizer lie próprio só de quem se quer meí-
ter a escrever em matérias de que não entende ; mas o

peOT he que a excepção que elle chaina descoberta nova,

-só deicohre o seu pouco )uizo. Qual será o homem, ain-

da mcsiiio idiota
,
que não saiba que aS iN;içóes no esta-

<lo social são coii:o grandes l.iinilias c jin relações mutuas

no e,\te!!or hunias com as outras ? Sui poo!ia-se lium Go-

verno etn que se forme e consinta debaixo de sua aU-

thoridade huma conjuração de principies desorganizadores

de outros Governos vizinhos , tal como o dos Jaccbinoi

em F;ii/if(( , cuja Propagação se promoveo nos outros

paizes por meio de emissários , sobretudo no tempo de
Robespiíire, quando se cantava por toda a Nação ; Cons-

pirou, la perte des Róis , . .Tyrans, tremblez \ nous ellont

expier vos fortaits ! ( V. ni. ha de saber Francez. = Al-

guma cousa , me respondeo. ) Bem ; e hum tal Go-
verno não deveria ser Cdn.battido pelos outros ? Deixa-

íião minar a segurança de seus respectivos paizes a pon-

to de se facilitar a subversão do Governo ? Não se de-

veriáo oppor logo todos áquelle cue era destruidor dos

outros , e incompatível com a sua segurança, promoven-
do-!hes a queda , ou a guerra civil ? — Esse homem es-

creveo esses disparates ou por velhaco , ou por ser pe-

d.uite.

Gr. Oh! Não, Senhor; elle falia em muita cousa*

e mostra que não he lerdo : elle que diz aquillo lã se

lundará em algum author.

Eu. Esse texto he que elle devia apontar; mas não

tonha medo que o faca. Ora eu lhe recito o çue a es-

te respeito diz hum rios authoies mais seguidos cm ma-
téria de Direito das Gentes. '' Toutes Ics nations sont
'• en droit de teprimer pariaforcè celle qui viole ouver-
" tement les lois de la societé que la narure a ctabli en-
" tr'elleS , ou oui attaque directameut le bieu et le salut

*' de cetie societé.,,

Dviio da Casa. Como não entendo Francez , esti-

maria ouvir isso em Pnrtu^iiez.

Eu. De bom grado. Diz Vcítcl no Direito dds Gen-
tes , § 22 dos Preliminares, depois de mostrar que to-

dos os homens, e todos os Estados tem direito r.s cou-

sas sem as quaes se não podem conservar, que por con-

sequência " todas as Nações tem direito de reprinur pela

*'/orça aquella que viola abertameule es leis da ^ocieda'-

'' de que a natureza tem estabelecido entre humas e cu-

"tras , ou que ataca directamente o bem e a segurança

''desta sociedade."— "Todas as nações são livres e in-
" dependentes (continua o mesmo A. no § 23 ) , mas
" obrigadas a observar as leis da saciedade que a nature-
" za tem estabelecido entre humas e outras , e de tal

•' modo são 3 isso obrigadas que as outras tem direita

"de reprimir a que viola estas leis."— Aqui tem quan-
to basta para patentear a sandice desse folheteiro.

Gr. Pois bem , assim será ; mas o papel tem cou-
sas muito boas ! Olhe V. m. aqui este quináo que elle

arruma ao Padre Macedo de escrever a Historia iÍ'Africa^

quando diz que não tem livros , e que escreve de me-
moria ; he bem apanhado I

Eu. Oh lá se he ! Isso he que he agudeza cl'enge-

nlio ! Fobse lá o Manoel Ceco dizer huma destas ! Escre-

ver Historia sem ter livros próprios do escritor I Com
iivros alheios emprestados, com documentos "extrahidos

de Cartórios, ou de livrarias , com passagens copiadas de
livros e documentos destas

, e com cutros subsídios de
leituras que occupão a attenção do homem curioso que
se destina a compor

,
que faz os seus apontamentos para

esse lim
,

que dotado de teliz memoria conserva muitas
cousas nella, que piVde ir verificar nas fontes quando
quizer em grande numero de livrarias e cartofios desta

Capital, não se piSde compor huma boa Historia: o ca-

so está em ter livros seus! Isto he que se chama dar
quináos ! i Ora

, meu amigo , o folheto da sua estima
Jie miria de sandices ; pelo que vejo, o A. havia de vir

algum dia a ser o arreburrinho dos wpazeSj se o Padre

lhe saltasse.

Gr. Não; que e|!ê n;ío .'eclara o seu nome.
Eu, Ah ! He anonynio ; eç^a he a capa dos escrito-

res que tem medo. Pois nirsmo anonymo , isso nao tira

de âs levar, pois não se trata do Author, trata-se da
obra ; mas essa não merece a honra de ser impugnada.

Hia aqui o nosso fajlador a sohar mais alguma das

suas
,
quando entra na sala esbaforido hum rapazote coçi
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?iiim psiie! na mio , e diz para o dono da casa : Meu
tio , ohie o q'Jc nos li:ão tjztndo estes malditos corcun-

tlas ... — O Lfue he ? (íiiz, o tio). —O que ? querião ma-

tar o nnsso amado Rei Coiistiiucional.— Então como?
— N.10 sei; agora me .eniprcb.tatío este periódico Fran-

cez que se jinpriine em Lisboa
,

que assini o diz.

—

Ora , tu ainda não entendes bem o Ftjncez ; e tomara

•eti que me cuidaras mais cm medir as tazendas com gci-

to, puxando píira a casa, do que em ler papeis de Fran-

chiiiotes. O' St. Xnraoíii
,

(diz etie pata o tao;arel)a

,

que estava crrebeiitaiido por ver o papel _) faça tavor de

ver isso que dÍ7. este rapaz
,
pois V. m. sabe o Fraucez ,

e eu não me fio no que clle diz. — Leo o grulha mui-

to mal o artigo em Fr»ncez
,

(«ra o i.° § do Regiilii-

leiíi- j\, ji) entrou a gaguejar para o coiiitruir em
Portu^uez ; mas ao chegar ás palavras tecer h Boi—
irritou : Oh ! não tem duvida ; cá est.í bem claro que o

plano ria conspiração er^a também motur o Rei. Isto

• sinda eu nso tiniía lido.

Eu. Senhores, sejáo mais reAexivos ; olhem que es-

se escritor Francez mente descaradamente. O Supplemen-

to ao Diário do Governo ,
que esse Cliapux. aponta co-

mo fundamento d-.ssa falsa asserção , não diz que o pla-

no era ir.ntar o Rei , diz que era depor S^ M. Isto mes-
ino fai tremer só ao referillo, he hcrroroso , he infame.

Porém he igualmente abominável, que haja hum estran-

geiro que venha em no-ssa mesma terra, a tace de toda

a Nação , e até tomando por tundamanto , com incrível

falsidade, o Diário do Governo^ dizer a toda a Europa,
cjue resulta òo mesmo Diário o que elle não disse , isto

he , o tentar-sc perpetrar o execrando crime de matar

o nosso amado Monarca. Acaso julgaria este homem que

entre es Portugucies haveria guilhotinadores de R.eis

como os Jacobinos Fraucezes?

O dono da casa neste momento agarra no pape! , e

diz ao sobrinho: W.irche grandecissimo se lhe vir

outra vez similhante papel na mão hei-lhe de medir o

costado com aquella bengalJa. Vá já já entregar essa

porcaria a quem lha emprestou.— Sahio o rapaz mui sor-

vido , dando de olho ao grulha , que poz a mão na bar-

ba em ar de zangado. . . Volta-se o dono da casa , a pe-

dir desculpa de ter lalliado na nossa presença
, e então

o nosso palrador , tomando certo tom imperioso, lhe

-disse: "V. m. está na sua casa; mas seu sobrinho não

Jie seu escravo para o ameaçar assim por tão insignifi-

cante bagatella."— O meu amigo hia a dar-lhe huma
Tesposta cathegorica , a meu ver, porque não fez mais

que pôr os olhos na formidável bengalla que tinha ?.

hum canto da sala , Icvantando-se ao mesmo tempo, e

hum pouco enfiado ; eu que percebi suas intenções , lhe

apresento a caixa, dizendo: "Ora vá huma pitada de

-esturro, amigo. Hoje salii de casa a vir fazer-lhe de

propósito luima visita ; e com o intuito de jogar com
V. m. hum par de mãos ao gamão. Ha tempo que não

lenho esse gosto , e dtíixemo-nos de politicas
,
que ser-

iem só de azoaT a cabeça á gente."— Com esta inter-

Tupção serenou o seu espirito , e já o nosso grulha ti-

nha o chapeo na mão para abalar , não se dando por

entendido da cólera do dono da casa, o qual, como
tornara a si, sU';tentou do melhor modo que pôde o

•agrado para com clie, offerecendo-Hie se demorasse até

vir o chá, que a dona da casa tinha mandado fazer;

nias elle se desculpou dizendo :
" Nada

, nada ; hoje ha

peça nova ; não posso faltar ao theatro, tenho já bilhe-

te, e estão á espera de mim huns amigos que me hão

<ie. acompanhar." E despedio-se. Ficámos livres do tal

pantalão ; e perguntando eu ao meu amigo, quem era

aquella sujeito, disse-me que era filho de hum amigo
seu

,
que tinha seus vmtens

, mas que por demasiado
tolo com os filhos , llies não mandara ensinar officio

,

nem modo algum de vida , vindo a ser huns meros pas-

seantes
,
quebra-esquiiias , e aquelle ainda em cima hum

falladot eterno, como eu acabava de ver.

Irei descrevendo, Sr. Redactor, o que mais for ob-
servando notável cm similhanics occasiúes . pois sou por
divertimento

O Pcstjuisador doi Pedantes.

AVISO.

"Para prevenir o Publico de fraude, faz-se avizo

que a Agua Febrituga (Vulgo A' Inglaterra') manipula-
da por dilatados tempos debaixo da competente Authori-
dade

,
pelo seu famoso Author BorroUio , e hoje por

íeus herdeiros , a quem o mesmo deixou a Receita, sin-

gular pelo resultado de suas virtudes , ccntinua-se a ven-
der na mesma casa sita á Pompulha Números 52 e 55
pelos mesmos herdeiros ; e por que lhes consta

,
que se

vende outra debaixo do meSmo apellido de Borralho , e

por consequência contrafeita , o que muito pôde preju-

dicar o credito do actual Proprietário, declara, que todo

o caixote de garrafas da reterida Agua Febrífuga
,

que
sahir de sua casa paia o futuro será acompanhado de hum
Attestado impresso assignado pelo Author com o nome
de Borralho, e.sellado com o sello, que aS mesmas gar-

rafas tem , e reconhecido por Tabellião a fim de preve-

nir falsificação ; e toda a que não for assim deverá ser

reputada contrafeita , e não da verdadeira Receita de

Borralho, a qual tem merecido a mais decidida reputa-

ção pelas suas virtudes , e efficazes resultados bem no-

tórios tanto nesta Capital coroo nas diflerentes Cidades

do Brasil"

Treços da Subscrição da Gazeio Vniversal.

TrimesUe . 3:120 réis , ou <i.Q?,0 metal.

Semestre G.OOO réis , ou b:b<10 dito.

Aruio ll:OG-0 réis, ou 10:000 dito.

Siibícreve-se em Casa uo RedactoT , Ihta da Praia

N." 113, 3." findar; na Loja de Judo hUnriques,

11. yhigiisfa, N.° 1.; na de jJriionío Pedro Lopes,

R. i!o (Juro
^
perlo <1í> Rocio; na de Francisco Xa-

vier de Curvnlli.o , ao ('hiado ; na ae Francisco José

dc Cnrval/in , ao Pote das ylliiias ; e na de Caetano

ÀJacliwh franco , R, da Praia N.° Q'2.— £in Lisboa

enlrej^a-íe aos assii^naiiUrs eiii siíl;s casas.

IS A IMPRENSA N A C ! O N A I..
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H E S P A N H A.

Madrid 21 de Jiiiihs,

;!Rêi de Vrança disse (jue só a malevolencia pode ter

deifígiirado as stias Intenções reJitivas ao cordão saiilta-

fío. Disse-o Inim Rsi faljando com toda a nação , e á

fnce de toda a Europa , e lie preciso acreditallo. Porém
deve saber S. W. tjiie não só lia inalevoUs na Hespunha^

mas taniHem cm França , e para prova lhe copiaremos

o que diz huma carta de Perpmhão
,

que se Ic no Diá-
rio de Tolosa de 14 deste mez.

"Ao ver, diz o Correspondente Rosel/ioneí , as dis-

posições que se tomão nesta fronteira, os movimentos
das tropas, o st-iviço ffenoso, e activo que se lhes man-
da fazer, a noticia da chegada de novos corpos para re-

forçar o cordão, e a summa visiiancia das aiithoridaJe?

custa-nos muito a crer que se trate so de toniar precau-

ções contra o contagio."

Se nisto ha malevolencia , deve attrihuir-se ao au-

ílior da carta , e ao que a publica
,
que ambos são Fran-

cczes.

Porém he certo que vem novas tropas a reforçar o

cordío ? Não o sabemos
,

porque estas ordens podem
dar-se de hum dia para outro ; porcin o que até agora
lia de positivo he unicamente o que dissemos ha poucos
dias. Sem embargo os periódicos dizem que se fallava

<1e enviar artilheria de Tolosa a B,ii,'ona , e de Metz a

Ferplnlião. í\rtilheria contra o contagio ! Pois apezar de
•tudo insest imos no dito, e ostentamos que estas vozeí

da chegada de novas tropas, e todo este apparato hostil

que apreser.ta nos Pyteneos o Governo Francez , não
tem outro objecto senão o de inquietar-nos

,
para que

-.ittribuamos a nossos visinhos vistas que não tem-; mas
que folgarião poder ter.

' Suppondo porém que isto seja assim como o cre-

mos , esta conducta
, e-estas intenções, não poderemos,

sem sermos malévolos, olIialUs como huma verdadeira

hostilidade ? Devera o nosso Governo aquiet:ir-se com
protestos de an.Í7ade , e com boas palavras, sevc que
.as acções não correspondem ás promessas ? Per fortuna

05 Ministros que temos sabem mui bem que não basta

a honra pata goveírur, e que quando se trata com ho-
mens de má fé , o oue os cré costuma ser victima da

sua credulidade. Pensa mal, e acertarás, he huma má-
xima que por desgraça nos vimos obrigados a seguir pa-

ra nos não deixarmos surprender pelos que presentemen-
te msncjso a politica da Europa,

Toda? as cartas de Barcelona falláo das turbulên-
cias, que se suscitarão naquella Cidade na tarde do dia

II deste mez. Eis-aqui como refere isto o Constitucio-

nal do dia I 2 :

"O Coronel D^José da Costa, Chefe do primeiro
regimento de milicÍ4s desta CiJade estava prezo na tor-

re da Cidadela desde o aziago dia 24 de Fevereiro. A.

sua causa estava muito atrc?aoa, de maneira cue agora
se discutia na audiência, se d.- via conhecer utíla a au-
thoridade militar, ou civil. O Juiz d.i primeira instan-

cia, o Sr. ftUuuez de Aí,allar^ tinha decidido a favor
da militar, e tendo appellado Costa para a audiência ter-

ritorial , o Fiscal delia deo o seu voto em favor da ci-

vil, poiéni aproar disso a audiência confirmou a senten-
ça do Juiz <la primeira instancia ; de cuja resolução ap-
pelou também o Coronel Costa.

"Enli«tanto continuava este a estar prezo na torre
da Cidadela : erpalhou-se a voz de que a sua persistência
nella lhe deteriorava grandemente a saúde , e chegarão
a temer-se fataes resultados. Pedio Costa ao Juiz da
primeira instancia

, que fosse mudado para outra prisão

mais sadia e commoda
,

pois he de notar que nella sof-

fiia o vexame de que os que hião véllo devião deixar
seu nome no Quartel da Cidadela, o que retrahia a mui-
tos de o visitarem. Kepresentou-se á Excellentissima
Camará, a quem officiou o Governador da Praça protes-

tando não ter outra prisão mais commoda para onde pas-

sar Costa,

"Depois, em consequência de huma representação
dos Officiaes do primeiro regimento, em que pedião se
passasse a hum dos Quartéis das milícias , respondendo
clles pela sua pessoa, oilicioii a Camará ao Juiz da 4>ri-

meita instancia, dizendo-lhe que punha á sua disposição

o do primeiro regimento
, e seu mestre de obras

, para
que hzesse as que tossem necessárias para a stgurança
do prezo , e o Sr. C-liele Ci\ i| offereceo também a milí-

cia para que se pozesse a guarda que o Sr. Juiz julgasse;

conveniente : com estes dados principiou a augmentar a
conliança de que se conseguiria a trasladação de Costa
« até se creo que as auiiirridades o tinlião promettido:
quando se estava nisto se sciibc que o Governador da
(. idadela tiuha huma ordem do Excellentissimo Sr. Com-
mandante General , em que lhe ir.andava

,
que dissesse

ao desta Praça , que o Coronel Costa estava na Cidade-
la por motivo de liuma causa militar que tinha formadz,
Correo a voz de que a authoridade militar não queria

entregallo ,
c tantas

^ e tão encontradas noticias causarão

huma agitação tão grande que não he possível descrevel-

(4, c subiO a S'il Z'i'^ ,
que pela volta das ttes hotíis da
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tarJe coineçavKo já a reiínir-se vários milicianos •om al-

"•.ijis pontos da Cidade : affixou-se logo nas esqiiiiias iium

pjpel em qutí a Cornmissáo nomeadj para solicitar a tris-

Jad,içáo, dava parte de que as autlioridades civis já li-

nháo anniiido, e cue o Governador tinha já despachado

Jiu(n extraordinário ao Excellentissimo Sr. Commandante

General peuindo-lhe se servisse dar ordem para que se

entregasse a pessoa do prezo á authoridade civil,

" Conio os ânimos estarão exaltados , iiáo se pôde

aquietallos a que esperassem o regresso do extraordiná-

rio e int!Íio mais toi a promptidão com que p;dião a

trasladação, quando correo a voz de que na raia deste

porto, e defronte da Cidadela havia hum bergantim pre-

venido pr.ra embarcar Costii durante a noite, e passallo

a Matliorci:,

" Hum bergantim mercante que por casualidade se

meíteo muito pela terra dentro naqueila parte, e que

lo^o que pôde se fez á véla para fora, foi a casual oc-

currencia õue deo motivo a esta vo?. ludo concorria

para fazer progredir a agitação , de modo que avisinhan-

do-se a noite e vendo as authoridades que de dia tinháo

tido muito trabalho os Ofíiciacs para conter os n)ilicia-

nos e temendo que durante ella talvez não seria possi-

rel o conter o seu ardor, se deterrhinou a Excellentis-

simi Camará a dirigir hum officio ao Cavalheiro Gover-

nador
,
pintando-lhe ^ agitação da Cidade , e dizendo-lhe

que procurasse de qualquer modo' restabelecer a tranquil-

lidade a seus moradores.
" Resolveo-se este Governador por fim a dirigir

hum officio ao da Cidadela para que, atiendidas as cir-

cunstancias actuaes , entregasse o Coronel Costa i au-

thoridade civil, como se verificou ás nove da noite,

sendo conduzido ao Quartel do primeiro regimento na

oarrua<'em de jornada do Sr. Coronel de Milícias Clro-

iiella , acompanhado <le hum imnnenso povo, que lhe

deo vivas todo o caminho ; e ao chegar ao seu destino

foi preciso chegar-se a huma janella para ver desfilar os

milicianos que cstavão formados desde o principio da

tarde ; falloulhes, encatregando-lhes mui energicamente

a união, e a ordem, e se retirou com hum viva á Cons-

tituição , cujos gritos de Constiiuiçáo e união forão re-

sistidos varias vezes pelos milicianos, e de mais povo

espectador. — Concluio-se tudo com huma Commissão

que passou a dar agradecimento com a musica , ás ati-

thoridades , e ao patriota Glronellii por sua prudência,

e bom comportamento, ficando Costa na qualidade de

prezo naqueila guarda.
'' Neste dia fof ameaçada Barcelona varias vezes de

sofFrer a mais horrorosa catástrofe ; se nos salvamos del-

ia o devemos só á grande prudência que manilestariáo

os Srs. Chefe Civil , e Governador Castellão , e á mui-

ta inteireza , e firme decisão de conservar a ordem que

mostrarão diante das filas dos milicianos que tormavão o

digno Coronel Gironílla , e os poucos Officiaes do pri-

meiro regimento que se apresentarão. O objecto da agi-

tação era mui nobre ,
pois era de tornar á saúde hum

patriota a quem tanto deve esta Capital ;
porém ainda

que o apreciamos se;;':ramente mais do que aquelles, que

estão gritando a seu favor, reprovamos altamente os

incios de que se valerão para lograr a sua trasladação.

"Tão exaltados, como inimigos da desordem, e

da anarquia , sentimos summamente que se tivesse com-

promcttido a tianquillidade publica , e esperamos que o

Sr. Chefe Civil , animado pelo voto de todos os bons

que o estimão , confiará na sua ajuda para reprimir ta-

.manhos atentados , c fará que as leis sejao obedecidas
,

e as authoridades respeitadas.

" Ao mesmo tempo devemos manifestar francamen-

te que durante os excessos da Ri/mni/d se celebrou na

partoquia de S. CitciiftUe a procissão de Corpus Cliristi

comn se costuma'; que ás_ sete se mudarão as guardas

da pr.iça , como os de mais dias , e que ás dez da noite

tudo estava na maior tranqcillidade , passando as Senho»

ras ssjn o mais leve temor."

N.10 se dirá certamente que o Co.isíituclona! omite
nenbijma das razoes que podem servir para desculpar os

promovedores , e cúmplices de simiihante assoada ; po-

rém apezaf de tudo não pôde negai-se que a authorida-

de se vio forçada a fazer o que não queria , e que por

evitar maiores males teve de condescender com os de-

sejos de huma multidão amotina'1a. Para formar huma
idéa cabal das causas, e transcendência das occurrencias

daquelle dia , ouçarhos a huma testcinuisha tem nota , e

a hum' patriota com cuja reputação constitucional não se

tem atrevido nem mesmo a caiumnia ; tão apaixonado

amante da liberdade , como inimigo da desordem. Este

he o Sr. D. Vueuli: Sfncho ^ Chefe Superior Civil da

Província de Barcelona, que por motivo das occorrencias

do dia II publicou no dia 16 o seguinte Edital :

"Cidadãos: sem outros desejos mais que os de ser-

vir á pátria , tive a honra de encarregar-me do Goverr
110 Civil desta Província em circunstancias pouco felizes.

Os bandos de facciosos que ievantaváo em vários pontos

do sétimo districto militar, o fanatismo, a ignorância,

e a miséria , chamarão ao campo da honra as tropas que

guarneciáo esta Capital, e eu me entreguei inteiramen-

te ás virtudes dos haiiitantcs de Barcelona. Sabia que

existião elementos de desunião, que poderiáo agitar-se

paixões encontradas, e que não he seguramente o mo-
mento mais feliz para acahnallas o das convulsões poli-

ticas ; porem na dura alternativa de deixar os povos in'^

defesos de CataUmlta sem a protecção tutelar das tropas

riacíonaes , ou de carregar sobre meus d-.-beis liombros

lium pezo que me affligia , não podia duvidar hum mo-
mento meu coração , único director que consulto sem-
pre com confiança

,
porque se me não conduz ao acerto,

me leva peln caminho da probidade.

"Concebi a nobre ambição de fazer callar todas as

pretenções , e todos os interesses, diante dos perigos da

pátria, e seus successos de 1 1 deste mez, que tendes pre-

senciado, e cuja origem conheceis melhor do que eu j

tem frustrado até certo ponto nieus justos dezejos , não

he seguramente por falta de sacrificios dolorosos por mi-

nha parte. Encarregado em primeiro lugar pela lei de

proteger a honra dos Cidadãos, não menos que suas pro-

priedades , e iUas pessois, devo desmentir solemnemen-
te os impostore:; que tem querido attribuir á benemérita

Milicia voluntária desta Capital , e a sua honrada, e pa-

cifica visiiihança huns extravios filhos só de affeiçúes par-

ticulares
,

que nenhuma relação tem com a causa publi-

ca, e de quc se vem obrigados a escuzar-se já seus mes-

Ipos promotores. O pequeno numero de indivíduos da iMi-

licia , e de fora delia, que causarão a de?ordem , distão

muito de poder-se chamar a Milícia , e o povo de Bar-

celona : e se justas considerações , e outras circunstan-

cias que algum dia se pezaráõ no socego da tranquillida-

de , e da razão, não tivessem impedido formar os corpos

dos voluntários, ter-se-hia visto a authoridarie rodeada de

kuma immensa maioria destes fortes defensores da Cons»

tituiçáo , e da tranquillidade.

Con! tudo , a alta indignação que tem excitadít em
todos os homens sensatos a desrecrada conducta doi per-

turbadores da ordeiri
,

que não podem, ainda com pre-

texto, dourar suas demazias , manifestão bem claramente

os verdadeiros votos desta Capital. Eu desejo ardente-

mente satisfazéllos , e para começar a verificallo , uzan-

do das faculdades que a lei me concede , detern:ino :

" \.° A Sociedade Patriótica estabelecida no suppri-

mido Convento de Tiinos descalçflá se fechará desde ho-

je, e nem esta, nem outra que se intente estabelecer,

se abrirá sem meu conhecimeiUo.
" 1° Nenhum individuo da Milícia nacional d;sta

Capital poderá trazer o uniforme fora dos actos de servi-

ço.
''

i.^ Nenhum corpo de fllílici^s, nem parte dello
,

poderá reunir-se scfii ordem, ou permissão de seus res-

pectivos cheles
,

que mo farão ccnstar antecedíntemen-

te.
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•
'^'4-'' Os individiíos, seja (]uj for a classe a que

oerteiicão, q"e =« reunirem com armas, sem ordem ,
Ou

periíiis<ãu d.i' autlioridjde competente, serão tratados co-

mo peniirli.idorc"! da ordem publica , e julgados com to-

da a severidade das leis.

^'Barcelona ló de Junlit) de li} 2, ~}'ntiile Siiii-

LISBOA 4 (u- Julho.

Hoje completa lium anno ein que o nosso Amado

e Augusto itloiíarca desembarcou nesta Capitai (e sua

Real Família) dando aos sens leaes habitantes o indizí-

vel prazer de o ver restituído ao seu seio. Em conse-

quência disso houve grande parada ,
grande gala na Cor-

tí , e todas as cismoiistrações de jubilo qu« se costunião

praticar cr.i dias táo solemnes , e tão caros á Nação.

CORTES. Fi,)J tia Sessão de J ,lt Julho 405.^

Oruem do IDui.

Artfiis add'-ciúníi's á Constituição yArh servirem

ao Lrasil.

O Sr. Glrlío di-í^e ([pi; não se sujeitando a fallar

-.esttictamente do aitigo r,°, porque o S.° tinha com el-

ie luinia intima ligação ,
tratan* da niateiia em geral.

" Eu )3 na ultima Sessão em que se tratou este negocio

manitestei a minha opinião , agora ,-. ratificarei. „ Este

•irtigo lití inadmissível, porque he opposto as Bases nos

artitfos 16 e 27, A Nação Portxigueza he a imião de to-

•dos os Poitugue/es de anibus os liemistetios , e as Cor-

íes devem reuiiir-se aqui nesta Capital : isto está jurado

por nós todos , e o Er.isil o jurou , e mandou seus De-

putados. Gomo he possível crear agora novo Congresso

no Brasil í Se os Brasileiros não são fieis ao seu jura-

mento , se buscão pretc^ÍLtos para o quebrarem , nunca
observarão cousa alguma , nern se pode contar com elles

para nada. Eu já disse que isto era independência mas-
carada , e com betn razão o dir.se

, que não he outra

cousa; fallemos claro, e sem rodeios ; esta independên-

cia he contraria ás Eases que temos jurado; nós nào te-

mos poderes para a sanccionar , nem o devemos fazer ein

caso algum. Eu não accuso aqui aCommissáo de nos ap-

presentar o pomo da discórdia
,
poroue talvez as suas in-

tenções fossem boas ; a Connníssao mimozeou-nos com
esta idca Americana ;

porem seus traços tazem-na muito
estrangeira para Portugal \ he muito exótica , não serve

para nosso clima. Ha porém cá bastantes Sáttapas
,

que
ji saboreaváo os regalos da legitímidnde , e fictos os olhos

cerviz nas cruzes , e nas fictas
, já escrevião a seus ami-

gos
,

que hdvcriíi duos ComarnS , veto absoluto
, e que

era chegado o tempo de se amoldar tudo a seus desejos.

Ah ! trernão os preverSQS
,

que não havemos de voltar

arraz ; ha bastantes Portuguezes fieis ao seu juramento,
que são capar.es de sustentarem o qjiie fizerão. As Bases

,<la Constituição formão o pacto social , e servem já de

Arca da alliança entre a Nação c o Rei ; todo aquelle

que ouzar lançar-lhe a mão sacrílega terá o fim dos Ím-
pios Csfij. ,,

(apoiado, apoiado). "Eu, Sr. Presidente,

-sempre iui filantropo ; mas quando consideio que a nii-

r.ha Patris pode voltar ás cadeas do despotismo , desejo

antes nadar cm lago? de sangue.... Maldição eterna aos

malvados qtie peitendein por tortuozas vias levar-nos ao

abysmo da desgraça ... Se tj| intentarem estejáo Certos

que suas cabeias hão de servir de passadeiras.
,,

O Sr, Borges Carneiro sustentou e^ta opinião accrfs-

centando novas razões , em qtie mostrou o partido que

\r,S.?. r,<i Brasil , e conciuio que convina em que se con-
cedessem todas as franquezas e seguranças, e ate mesmo
juntas Municípaes para cada huma dasfrovincias

; po-
rem de forma alguma duas Canuras

,
por ser opposto as

íj.ases.

O Sr. Fernandes Pinheiro mostrou os motivos em
que se fundara a Commissáo para dar aquelle parecer,

que algumas das razoes mencionadas forão presentes
; po-

rém assentou que assim se semeava mais a discórdia, e
que succederia anarquia, qut;rendo-se dividir cada huma
das Províncias, e conciuio a favor do parecer.

O Sr. Soarts de Azevedo disse que os lllustres De-
putados que tinhão impugnado o presente projecto em
geral tinhão mostrado com toda a evidencia

,
que he in-

admissível
,

porque he opposto ás Bases de hum Govcr»
no Represejitativo , he hum abotto em politica

, pertcn-
dendo formar hum corpo de duas cabeç.;s, e porque ado-
ptando-se era hmn passo gigantesco para a separação do
Brasil, e seria sanccionallo de facto, e direito

; que el-

le nada fallaria sobre este objecto, e que só tocaria hum
ponto, que não foi ponderado: que os lllustres autho-
res do projecto não estaváo authorisados para apresentai-

lo tal : mostrou que os Deputados são qs procuradores

dos Povos seus constituintes , e que seUs poderes são os
referidos nís suas procurações, e que tendo presentes

as dos Srs. Deputados de S. Paulo , continhão estas for-

piaes pal.ivras : = damos lhes todo o poder para auc com
os mais Deputados das Coites da Nação Portugueza pos-
são proceder á organísação da Constituição politica desta
fllonarquia , tomando por bases fundamentaes as já feitas

e juradas pelas Cortes de /.íJÍOii — : que avista disto não
só se não deve approvar o projecto , mas se não deve
adnsitttr a discussão, voltando á Commissáo pata propõP
artigos

,
que não destiuão o pacto soci.il.

O Sr. Lino tespondeo a estas objecções apoiando

a doutrina do attigo ; e logo o Sr. Ferreira Borges, que
era querer estabeieccr duas Camarás, e deèorganisar a
união dos Port^i^uezes ; o que mostrou com a maior
energia o Sr. Moura , em que foi apoi.iido pelo Sr, Ar~
rej^c.

Discorrerão sobre este objecto os Srs. Villeía e
outros , e pot ser chegada a hora

,
propoz o St, Presi-

dente o adiamento , o que sendo approvado o Sr, Frei-

re disse
,

que ja tinJião esquecido os negócios de Portu-

9-al
,
qiií ba ujuitos dias só se tratava do Brasil , ficando

para traz os objectos, que faziáo a felicidade da N^ção ;

C]ue a Constituição estava atrazadissima , e que sem trâ.»

bílhos eNtraordinarios se não conseguiria o fim. — De-
pois de algiuna discussão decidio-se

, que se observasse

o Regimento, que manda fallar huma só vez cada De-
putado, em que sâja em differentes Sessões sobre o
mesmo objecto.

O Escrivão eleito no Tribuna! para julgar os Srs.

Deputados, deo parte de se ter instalado o Tribunal no
dia 2 , e que fora eleito Presidente o Sr. Camelto For-

tes, pedindo Regimento; (passou á Commissãu de Jus-

tiça "Criminal ).

l.êrão-se as seguintes indicações: 1.' do Sr. Fernan~

des Thonuis para que os rendimentos dos cabidos dos Pe-
neficios revertão a favor do Thesouro : 2." do Sr. Luiz.

Monteiro para se suspender a entrega do Armazém da

Casa da índia, chamado do Pao a Alfandega; (regeita-

clas ).

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação do additamento, e Pareceres de Commissóes ; e
levantou a Kessão á 1 hora.

Sessão do dia 4. 4C6.'

Lida e approvada a neta da precedente Sessão , deo
confa o Sr. Sfrcretario Felgueiras do expediente , em oue
se comprelieiuiía o segumte : Hum officio do Governo
pela Secretaria d' Esiado dos Negócios 00 Reino , em
que responde á ordem das Coites de 26 do passado acer-

ca à.\ arrematação da Siza do Pescado pertencente áCasa
íie Bi agança , incluindo para esse fim duas Consultas d*

respectiva junta. Outro pela Seíretaria d'Estado dos Ne-
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^(Tcios dí Guerra partecipando terem-se passado as er-

Seiís r^ra se verifior o olíereciraento tíito por vatJos

Ministros dos emolumentos de transportes.

Fez-se menção lioinosa de vanas felicitaç.Vs pela

descoberta da consprraçáo. Ouvio-se com agrado a feií-

cirsção que pelo aniliversario do regresso de í>. M. á an-

tiga .Sede da Monarquia dinge a Sociedade Patriottca de-

nominaria (te Minerva.

O me^imo Iltustre Secretario mencionou huma par-

tecipacá:) do Presidente d'Assemb)ca Geral do Banco
,

em que depois de ter referido <jue se tmliao concluído

os seus trabalhos, e que se tinha ordenado ao Presiden-

te da Direcção partecioasse ao Soberano Congresso o

dia rio começo dos seus trabalhos ; e que as acções com

que se fechou a mesma Assen,blta são 2892 Ci446:oco^>,

concKie repetindo os votos pela piosperidade da Nação

Portu-^ueza , e õs seus sinceros protestos de adhesao ao

Systema, que felizriíente nos governa : ficarão inteirados.

O Padre José Ferreira Leitão de Gouvca otferece

ao Soberano Coniítesso huma Ode , de que enviava 1 50

exemplares para lerem distiibuidos pelos Srs. Deputados.

O Sr. Secretario Sear^i de Azevedo fez a chamada
,

e disse se achavão presentes 10 1 Srs. Deputados ,
com

ticença 19 , e faltos 28.

Ordem do Dia,

O Si. Presidente abrio a discussão ics artigos ad-

dicionados á Constituição para ter lugar noJJ/«J</, cujo

1.° artigo he o seguinte :

Art 1." "Haverá no Reino do 'Brasil ,
e no de

Portugal e Al-arves dois Congressos ,
hum em cada

Reino os qu^aes serão compostos de Representantes

eleitos 'p«lo Po^'« ' nafóriTia marcada pela Constitui-

cãt). ,-, ,. - j- j

O Sr. Monií Tavares abrio a discussão, dizendo,

que não eia regeitanrin in hnninc "Ptojectos de tal natu-

reza nem auohientaiido com declamações vagas, tortes ,

c iiij'urio«s, que se podia conseguir cousa alguma: disse

rue a materi? he n-é'hnriiosa ,
pois se írata\a da parte

inais importants da Monarquia Pottugucza ,
que por suas

tircunnancias particulares exige particulares attençoes
,

e discorrendo sobre este objecto mostrou que as Leis

ião geralmente estabelecidas, Óu para previnir hum mal

iminente, ou para destruir hum já existente ; que am-

bos estes fins não pôde dizer-se que se consegu.ao
,
ima-

nados de hum Congresso pela sua marcha morosa
,

e ap-

plicaveis a hum paiz distante a duas mil Icguas : que

alem disso se não podia contar seftipre com o patriotis-

mo extremoso ,
porque a experiência mostrava que os

verdadeiros patriotas erão bem ratos ,
porque os sacrlh-

cios custavão , e estavão sempre em oppos.çao com o

]isongeiro egoísmo ;
que por isso se não poderiao espe-

rar q"ue estivessem promptos de dois em dois annos 78

ileputados , homens grandes proprietários , e unidos a

frandes famílias: finalmente mostrou as grandes vanta-

gens da concessão voluntária de hum bem ;
que a grati-

dão não era virtude desconhecida entre os trasileiros

,

antes muito praticada ;
que o Soberano Congresso an-

lUiinrio aos votos dos Brasileiros podia contar com huma

^nião certíssima, por isso que os ambiciosos nao tenao

mais artificio! com que fascinallos , nem elles mais s

desejar • concluio finalmente refutando os argumentos

da SessSn passada em quanto a dizer- se que erão preju-

ros, sacrílegos os que vota\ão pelo Projecto ,
e que elle

fierao seu juramento, nada haveria que o fizesse retro-

ceder , e que nada encontrando no 1.° artigo que se op-

pozesse ás Eases ,
votava em seu favor.

O tSr. Casteílo Branco discorieo largamente sobrt a

materij em quístao , n:fts'Lr8ndo»a opposta ás Eases da

Constituição , e fazendo ver igualmente qual era o es-

pirito com que tinha sido redigido o artigo 21 das L'a-

scs
,
que tanto pezo tem feito aos que defendem o Pro-

jecto , concluio que não se devia admittir á votação
,

tegeitaníio-se como tal.

O Sr. Guerreiro disse que era difficil dizer cousas

•novas sobre huma proposição , cuja discussão dura ha 5

Sessões ;
porém que o objecto exige q.ue elle dé a sua

opinião. Tinha visto que alguns doslllustres Preopinan-

les ,
que lhe tem precedido , tem estranhado que este

Parecer fosse admittido a discussão ; porém que elle não

seguia esta opinião; que a importância da matéria, por

ser objecto apresentado por huma Commissão , em que

seus Membros estão assignados , e em oue foráo ouvidos

muitos outros hortrados i*icrrtbtos deste Congresso , exi-

gia esta discussão.

Passando á matéria disse o lllustre Deputado : quan-

do á primeira ^ista li este Projecto ^ não o acliei tão es-

tranho, nem soube deliberar-me , attendida a persuasão

em que estava , e em que ainda estou de se conceder

ao iVflji/ tudo quanto for necessário ao seu bem , sem
comprometter as nossas instituições ; mas que reflectindo

•nielhor encontrara nas Bases a resolução desta questão ,

estabelecendo a união dos }'criugiieícs de ambos os

Hemisférios. Que porém a Natureza por huma barreira

insuperável pata a realisação absoluta deste Systema ; e-

principiaiido a discorrer sobre a influencia do amor da

pátria , e que todos temos ao paiz em que nascemos ; e

que só cliamamos á província respectiva a nossa pátria
,

o oue torna impossível huma perfeita confraternidade en-

tre os Portuguezes à^ Europa ^ e dos de U/í raiíxir ; mos-

trou qíie este obstáculo da natureza , só se pôde aplanar,

como erão obrigados por leis sabias : que os lllustres

authores deste Projecto forão guiados pelo amor da Pá-

tria querendo que o seu Paiz figure tanto como 1'criu-

^el. fazendo-o absolutamente independente da Mãi Pa-
j

. ./ _ .,
Iria

;
porem que isso he impossível

,
por nao ser ainda

chegado o tempo , em que se possa verificar , -e o Con-

gresso teria santcionado a separação do BriuiV : continuou

a discorrer largamente, e conclnio contra o artigo.

Os Sis. Jilaícdo , Camello F ortes , e 1'rf^oso dis-

corrérúo sobre o objctto , confirmando o que outros ll-

lustres Deputados tiiihão expendido contra o Prf^jecto,

accrcscenlando ouiros argumentos para fundamentarem a

sua opmiáo ; e logo o Sr. Araújo liima tomou a pala-

vra pai.i dizer quaes 'forão os motivos que dirigirão a

Commissão, e que sumniamente a tem magoado o epi-

theto de perjuros , que alguns Membros lhe tem dado :

que a Commissão suppoz não offender o que se achava

jurado , e referio as razões que a induzirão, e concluio

a lavor do artigo. O Sr. Jcsé Ricardo apoiou.

Tendo ainda discorridos sobre o objecto os Srs. Vaz.

l^cllio , Peixoto, Corrêa de Seabra, e Pessanha; e jul-

gando-se sufficientemente discutido, o Sr. Segurado lem-

brou que se achavão fora muitos dos lllustres Deputados

do Brasil , e assim também a maior parte dos Colabora-

dores do Projecto , e por isso propunlia que a votação

ficasse pjra a seguinte Sessão ; porém tendo observado

alguns Honr.idos Membros
,

que isto seria paralizar a vcr-

taçáo ; e teiido-se lido a acta de 22 de Setembro que

diz que basta que estejão ametade , e mais l do total

dos Deputados, procedeo-se á votação ; i.° se tinha lu-

gar a votação aos artigos do Projecto sobre a Legislação

ate 11.*, -e por votos nominaes , dccidio-se que não—
por 65 coontia 22.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação do Projecto , -c levantou a Sessão á huma hora.

r< A IMPRENSA N ,\ O í O N A L.
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SABBADO 6 DE JULHO.

H E S P A N H A.

Madrid 20 de Juiiha.

Attig/i do Universal.

X' e\o Correio de liontem recebemos a carta seguinte

de hunia povoação pouco distante da troiiteira de Fran-

ça. Conhecemos a pessoa que no-la escre^e , e a temos

por mm ciicunspecta e niui digni de crédito; as notitus

que nos comniunica nos parecem mui seguras ^ mas en-

carrera-oos que occultemos seu nome c o da terra d'on-

de escreve, para não ser piivado do meio que tem de

averiguar com certeza quanto nos pôde interessar. A di-

ta Carta diz á letra o seguinte ;

" No dia 20 se achava Quesoda em S. Jitan el v/í«

/a, que dista huma Icgua de S. Juan de Pié de Puerto

^

com o seu Estado maior , composto de três Coronéis e

IO Otficiaes. A sua gente se ausmentou até o numero
de huns 500 homens com os reforços que estes dias llie

chegarão da Núvarra , e occupava os montes de Lecum-
berri (o de França) perto do bosque chamado de Irati,

de cujo casal ou granja se tinlia apoderado. Nesta posi-

ção se athão ha oito dias esperando occasiáo para en-

trar
,

pris se lisonjeião de que a sua presena animará

PS descontentes da Navarra, e que se verilicar.i o le-
' vantamento geral com que cOntáo para descer á planí-

cie. Os guardas Francezes tomdráo-lhe 1200 espingardas

que forão levadas a S. Jor!o de Pt' de Porto. — Q_iiesada

reclamou-as, mas não as obteve das Authoridades.

"Esta apparente contradicção se explica todavia com
Facilidade dizendo que o Governo Francez. protege com
liums mão esta canalha, e com a outra faz algumas de-
monstrações de desapprovaçUo para ver se pôde enganar
o Geverjio Bc^spauhol. Assim acontece que o Governo
que llies tirou agora j 2CO espingardas, lhes perniittio

.comprarem publicamente m;iis de 4(à que tem occultas

.por estes montes, sem contar com outras muitas que
embarcarão para as costas d'Hi sp.nlM , pcs segundo el-

Jes dizem , o seu plano lie mui vasto, e abraça desde
o Cabo de Finisterra até os Alfaijitcs. Já a estas horas

.elJes julgáo que são senhores de Santonlm.

"O estado do exeri:ito dos Q_t'csav:slcts he hoje o
seguinte : Coronéis j , incluso Nanez. Abreu. Officiaes

de differentes graduações 18, a maior parte com despa-

cho de Egtiiii. Soldados velhos 60 ; Gentalha de Salvj-
tierra lOO ; Curas 9, incluso Guesala ; t ades 4; Al-
deões que tem entrado estes dias io Valle de Erro , e

CutLOs iuiniediatos , e -até de Pamplona 2j0. Alguns

tiestes , vendo que a cousa hia demorada , voltarão para
suas casas. Canalha Franccza que se tem alistado para
roubar, jo. Ao todo 47o liomena incluso o Comman-
dante Quesada , e Imma tal Pcpa Fandans;e , a quem
Eguia prOmetteo solenineuiente a Cruz de S. Fernan-
do [

' Nuner, Abreu sallio a 21 ái Baiona para se reunir
com o exercito , n as deixou tiito çne não tarjaria ein

voltar, A 21 achava-se em Lecuinberri de França a
Junta da Fé, presidida pelo Cónego Lacarra. Entretai:-

to que não chega a occasiáo de esgrimirem as an^as es-
tes valentes campeões, não laigão a penna da mão ©
Q^itesada mantém huma n'o interrompida correspondên-
cia com os Ultras de Paris, ao passo que os outros
inundáo as Provincias de Proclamações , e de cartas ern
que pintão o forniidave) das forças que se vão reunindo
nos Pj/renneos para invadir a Hespanha , e em que fal-

láo com toda a segurança do seu triunfo para que os
néscios se animem a seguillos. Entre estas proclamações
ha huma curiosa, que eu vi impressa, e que da lu^ar a
importantes reflexões. Diz assim :

Avisa aos bons Hcspanhoes ^ que servirá Je terror

tioí mãos.

" Em attençáo a terem-se composto amigavelmente
as altercações que existião entre a Rússia e a Sublime
Porta, as Potencias da primeira ordem que fazem parte
da Santa Alliança , animadas de bons sentimentos a fa-

vor da humanidade ,
querendo restabelecer em seus di-

reitos mais sagrados e religiosos o Monarca das Hespa-
nlias, direitos de que se ha visto despojado indevidamen-
te por huma tacção Buarqijica , inimiga do Throno e do
Altar; desejando por outra parte atalhar os desastres e
desordens que por des:;raça pezão já sobre o povo Hes-
panho! , como resultado infallivel das inr.ovações que _se

tem ff ito em seu Governo ; visto que a horrorosa anar-
quia \ai estendendo suas azas em hum pai? tão favoreci-
do pelo Omnipotente ; considerando que a forma actual
do Governo A'Hesp,inha , e o estado das cousas são in-

compatíveis com a dÍL;nidade dos Monarcas , e contrafios

ao resto da Europa sobejamente agitada pelas criminosas
vistas dos revolucionários , tem resolvido :

1.° " Que se dé particip.iÇão com a maior brevida-
de a S. M. CathoHca das iiitcnçces d^s Soberanos allia-

dos , dirigidas a desterrar a aairquia em que se \ê sub-
mersa a Hespanha pelos drfeitns na fóin-a do Governo.
das Cortes que a rege. Que S. M. Catholica haja por
bem transmittir a dita communicaçao a seus Ministros e
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aos Representantes da Naçao reunidos em Cortes, con»

vocaiulo-as extraoidiíiaiiLiiiicnte se o não estiverem.

2.° " Que h'A:n niez depois de se ter feitcT esta com-

niunicação aos Representantes , deverão estes ptopôr ia

seu ftlonarca os meios mais conducentes e acert^dtis para

atalhar os males em que se vi Submersa a Nação, ora

conciliando os partidos com as prudentes reloimas ijUe a

Conítituíçáo ,
promulgada em Cadií no anno de 1S12

de hum modo illegal , e,\i|;e , ora estabelecendo bases

sólidas de liiimas instituições que estando em harmonia

com a RelisíiSo, costumes, e estado actnal da civilisação

dos Povos Kespanhoes, se;áo compatíveis com as que re-

'jem nos outros Estados coiistitiicionaes da Europa, con-

ci'Í3ndo a legitimidade do Monarca com os verdadeiros

interesses dos seus súbditos , e conservando-lhes o direi-

to de representação.

5.^ " S. M. Catholica haverá por bem participar aos

Sobiranos alliados com a brevidade possível o resultado

'iine esr« conimdnícaçao tiver , tendo entendido que SS.

]iiM. veriáo com magoa que o Governo e as Cortes de

Hopnii/ia se rtcusassein a effectuar a reforma que as

suas instituições actnaes reclamão, em cujo caso, para

bem dos Hcspanhocs , tranqniHidade da Europa, estabi-

Jidade dos Throncs , e dignidade dos Monarcas, se ve-

tíão SS. MM. :ia cruei necessidade de recorrer aOs pode-

rosos meios que possuem para restabelecer âs cousas de

iítípaitha no pé em que devem estar."

>\ccfescenta-se ao pé do Impresso 'que se esperSo

ílò Cordão 5C(à France7e5 , além 'dos 50,^ que estão já

reuiiidos e que além dis^ío em breve se deixarão ver duas

esquadras formidáveis, hunia diante de Barcelona, e ou-

tra diante de Cadit !

" ííue tal , ijenhorcs Editores ? Julgão Vr. mm. que

este "rão de bico se baja cozido na panella de Qucsaila

ou de Làcarra ? Não
,

por certo ; mas na mesmíssima

em que se cozerão as promessas feitas aos Napolitanos
,

e que tão religiosamente se tem depois cumprido! Mui-

to nos rimos aqui ao ler o tal papelucho; e não podsr

mos deixar de nos lembrarmos daquelle Escrivão que

aclunJo-se á hora da morte se conformava com três mil

ánnos de Pursjatorio. Boa cStúrá tua alma quando te dás

h' partido', lhe dizia o Frade que o ajudava a bem mor-

rer. Bons estão os Quciadistoi e s:;us protectores quan-

do j.í pedem Constituição, e que para a fazer se consul-

tem as Cortes!
" Com tildo pondo de parta^ o dos 50^ homens

que diz que ha nos Fiiríimeos
,

que são tão reacs e ef-

fectivos como oí outros cincoenta irril
,
que diz estão a

cheirar , e como as formidáveis esquadras que vão appa-

recer não deixa de ter seu busilís a tal papeleta , e

não estranharíamos que se ainsurreição tomasse txnHes-

paiiha a consistência que elles desejão , viesse o Gover-

no PranccT, offerecendo-nos alguma tutcrvfif^^o armada,

e propotcionando-nos alguma cousa que se parecesse ao

que reia a proclamação. Valha-me Deos como nos co-

nhecem mal , e quão depressa se tem esquecido que os

Hespanhoes sáò como os meninos que quanto maiores

sa,T os obstáculos mais teimão ! Podertão os estrangeiros

ofFerecer-nos gloria, que bastaria sei-nos oíFerecida por

elles para nós a náo querermos. Incitar-nos a que nos

matemos , e virem depois elles por-nOs em paz 1 Isto

parece aqiielle caso do Cirurgião que quando náo tinha

doentes esperava de noite alguns dos seus Parroquianos
,

e lhes quebrava a cabeça com huma pedrada para lhes

tirar logo dinheiro pela cura.

'' Mas felizmente tudo se Ira de cOmpor , e n^o

quebraremos nossas cabeças ,, em ttrmos que nenhum
estrangeiro tenha de vir curar-nos. Convém comtudo que

não nos descuidemos , e que conheçamos a piedosa in-

tenção dos nossos viiinhos. Deixem nos em paz porque

ycor lerá kutir-llie. Nem queremos intervir em seus ne-

•«^ocios nem consentiremos que elles intervenliâo nos

nosso?. As armas não as tememos , e os conselhos náo

rios fazím falta. Se querem conrtenda , falicm claro j e

lembrem-se que nada prejudicou mais aos planos deA',)-

PoI<.'b que O occullallos vendendo-Se por amigo.
"Se elles o sáo como dizem, apartem para sempre

destas fronteiras esses infames
,
que bastanão por si sós

para desacreditar a melhor das causas , e qualquer Gover-
no que os protejd. O Fra^uet, os conhece c os despre-

2a : só ialta que se convença de que esta parte prejudi-

ca mais do que serve para o eNÍto das vistas dos que
os empregáo.

*' Assim pensamos nós os habitantes destas frontei-

ras , e estamos seguros de que assim pensão todos os
H-ipaiihoei. Se os que ponderão as forças do Exercita
da Fé os vissem como eu os te.ilio' visto, he bem cer-
to que se envergonharião de terem poito nelles a sua
confiança. „

LISEO A 5 de Julho.

Publicárão-s<; no Porto a 2 do corrente as seguintes

Ncílcias do Brasil.

Pel ) Navio Ãiiuibnl , C3p\t?.o Joaijuiui José Vernar-
des , chígado hnntein á Barra deste porto, vindo do Rio
de Janeiro cm 60 dias de viagem, se receberão Periódi-

cos daqiiella Cidade , os quaes relatão as particularidades

sobre a liida do Príncipe Real a Minas Gcraes , sendo o
motivo delia, segundo os mesmos, acudir á Província

que começava a dividir-se em partidos, originados pelos

poderes contraditórios com que íoiinstallado o Governo;
observa-se pois pelo que se lê

,
que S. A. R. foi aco-

lhido cnm grandes demonstrações de regozijo por diver-
sos sitTOS por onde passou ; mas soube no caminho, por

no*icías transmittidas de Villa Rica, que o Tenente Co-
ronel José Alaria Pinto , e O Commandante do novo
Corpo de Caçadores mandado crear pelo Governo, pro-

jectavão opporem-se á sua entrada naquella Villa contra

o voto, e desejos da maior parte da Tropa de CavalU-
ría de Linha , dos Corpos .Milicianos , e de todo o Povo,
com reserva de meia dúzia de insensatos , e que o Juiz

de Fora , Presidente da Camará , mandara insinuar por

Editaes ao Povo , e debaixo de pena os vivas
, que só

poderia dar ao mesmo Senhor. Então S. .\. R, fez pas-

sar ordem para se reunirem a marchitem 4 Regimentos
de Cavaílaria de Milícias da Comarca áo Rio dâs Mortes,

sabendo-se ao mesmo tempo que sem ordern nem insi-

nuação Sua , os de Sitóatá íe dispunhão a marchar íobre

Villa Rica para dissolverem o Governo, que tão peza-

do lhes era.

Fez dar outras providencias, e por dois Membros
do Governo, que se lhe apresentarão, enviou ao mesrr.o

a seguinte

Portaria.

Manda S. A- R-. o Príncipe Regente cnnimunicar ao

Governo Provisório desta Província que tendo em vista

accominodar os partidos , que era constante haver na
mesma Província , Tomou a resolução dfe a visitar, e ob-

selvar por Si Mesmo o espírito público. Ern líarbacena

,

em S. João de ElRei , em S. José, em Queluz, e por
todas as estradas por onde passou , apparectrão os maio-
res desejos dunião : as differentes Camarás e Povos, ain-

da por onde S. A. R. não passou , representarão a fir-

me adhesão, e reíolução de o reconhecerem como Prín-

cipe R.egente Constitucional do Reino do Brasil, por

ser essa a iinica medida capaz de o salvar dos males, que
o ameação. Semelhantes representações erão confirmadas

pelo enexplicavel enthusiasmo , com que todo o Povo o
recebia no meio de Vivas, que por tal o proclamavão,

O mesmo Governo Provisório enviou dois dos seus Mem-
bros a beijar a Mão, e protestar-llie os mesmos princi-

píos d'obediencia , e subordinação ; mas aproximando-sé

d Capital de Villa Rica, soube com grande magoa do
Seu coração , nue na mesma Capital se t«ni formado
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iinm pequeno partido , insintixrido até o modo por-

oue o Povo debaixo de peiías lu de dar os Vivas na

Sua Presença , e recebimento com o hm ,
sem dúvida

de se iicar a Sua Alteza Real , e reconhecimento dj

Regência porque os Povos instão : não querendo S. A,

R. nem usjt de força armada , nem expor o Povo iner-

me , e a Tropa d'ii;uaes sentimentos a serem sacrifica-

dos por esse pequeno partido armado
,

que lhe consta

existir, suspende «iii consequência a sna entrada na mes-

ma Cjpital , ate que esse Governo declare explicita, e

formalmente os seus sentimentos, e se reconhece, ou

iiáo a S. A. R- como Príncipe Regente Constitucional

do Reino do Brasil, prestando-Uie a devida submissão,

c respeito como Centro do Poder Executivo deste Rei-

no do Brasil para depois Deliberar, se ha de, ou não

entrar na mesrna Capitai , oiide S. A. R. não entrará
,

sem que o Governo proteste rcnder-llie o respeito e obe-

diência
,
que cumpre á Sua Real Pessoa. Paço do Capão

do Lana ç) d'Abril de 1822. — Estevíia Ribeiro de Re-

íencie.

Os portadores deste documento marcharão pelas ii

horas da manhã do dia 9 d'Abril , e antes da i da tar-

de voltarão incorporados ao resto dos Membros dO' Go-
verno , que encontrarão já em eaminlio , dirigindo-se a

ccmprimentarem a S. A. R., e a renderem-Llie a devi-

da obediência, como Príncipe Regente do Reino do £ra-

ail, protestando todos que S. A. R. podia entrar seguro

na Capital. Se;;iMrão-se iftinieJiatamente os vivas da Tro-

pa, que alli se achava comiiiandada por hum Capitão pa-

ra fazer a Guarda dn S. A. R., que ordenou ao Gover-

no se recolhessem á Capital para alli o receber , e pe-

jas 6 horas da tarde enttou S. A. R. , onde foi recebi-

do com a maior rtiagnificencia possível.

Depois d.' ter mandado expedir diversas Portarias

para o arranjo dos negócios políticos da Província, sahio

ttalli »o dia ;i , e ciisgoti ao Pdlacio da Foa Vista em
25 p-'ii5 S da noite , dcspeuindo-se daquelle Povo pela

seguirrtc (.

Proclama ç Ã o.

As convuh.íes politicas
,

que ameacávão esta Pro-

\'incia , fizsrão huma impressão taj em meu Coração,

que ama verdadeiramente o Brasil
,

que Me obiigáráo a

vir entre vós conhecer qual era a liberdade de que éreis

senhores, e quem erâo aquelles
,

que a proclaniavão a

Seu modo, para extorquirem de vós riquezas, e vidas,

não lembrados
,

que vós não serieis por muito tempo
sofFredores de semelhantes despotismos. Raiou em fim a

liberdade , conservai-a. Pvazóes politicas Me chamão á

Cjrte. Eu vos Agradeço o bom modo com que Me re-

crbestes, e muito mais terdes seguido o trilho, que vos

Mostrei. Conhecei os mãos, fugi delles. Se entre vós

alguns quizerem ( o que Eu não EsjVero ) emprehender
novas cousas, que sejão contra o systenia ila união Bra-

sílica ., teputai-os inimediatamente terri<-eis inimigos
,

amaldiçcai-os , e accusai-os perante a Justiça ,
que será

prompta a descarregar tremendo golpe ^ sobre monstros

que horrorisão aos mesmos monstros. Vós sois Consti-

tucionacs, e amigos do Brasil, Eu não menos. Vós amais

a liberdade , Eu adoro-a. FaZei por conservar, o soccgo

na vossa Piovíncia , de quem Me Aparto Saudoso. Uni-
vos co'IVligo , e desta «niáj vireis a conhecer os bens,

c;ue resultão ao Brasil , e cvnvireis a Europa dizer ; o

Vrnsil lic ijuc he s^raiicii, e R'cp ; e oí BmiiUiros liC ijue

sjuberão conhecer os sem veidailelras direilus^ eintíTCs-

ífj. Quem assim vos Falia Deseja a vossa fortuna , e os

r.ue iito contradisserem amão só o vil irteresse pessoal,

sacriucando-lhe o bem geral. Se me acreditardes serenos

feliíís, quando não grandes males nos ameação. Sirva-

nos d'c;ieniplo a Bania.

príncipe KEGEyT E.

S. A. R. accelerou a sua marcha para chegar s tem»

po da Solemnidade Natalícia de Sua Augusta Mãi, o que
ainda conseguio assistindo a representação Theatral, em
que terminara o festejo público naquelle dia , e comple-

tava hum mez que havia sahido para a sua digressão.

CORTES. SessSo áí 5 dt Julho. 407.'

Lida e approvada a acta da precedente Sessão , deo
parte o Sr. Secretario Felgueiras de que a Deputação
encarregada de cumprimentar ElRei pelo anniversario do
seu regresso á antiga Sede da Monarquia

, sahira do Paço
das Cortes depois do meio dia , e cliegani o ao da Bent^

posta ás horas indicadas, fora introduzida com a etique-

ta do costume , e o Excellentissimo Sr. Arcebispo da
Bahin , a cuem a Conimissão escolheo pata seu Orador,
dirioio a Sua Magestade hum discurso, análogo ao ob-
jecto , mostrando que a Nação representada em os seus

Deputados tem correspondido á confiança com que El-

Rei se lançou nos braços dos seus súbditos, e que des-

ta cordial união já se tem conseguido grandes vanta-

s;ens , que por fim liío de consolidar o grande Systems
que a Nação tem adoptado , e que Sua Magestade tão

tffncazmente promove.

Sua Magestade respondeo em termos enérgicos, re-

nov.mdo neste dia o juramento, que espontânea , e li-

vremente lizera perante o Congresso da Nação havi»

iiiim anno . e que concorrerá con;o Chef.- do Poder Lxe-
cutivo nos assíduos trabalhos com que os Representan-

tes da Nação tem mimozeado aos Portuguezes. ( Foi re-

cebida esta resposta com as demonstrações do costume).

Finda a Falia de Sua Magestade , a Deputação se reti-

rou com a mesma etiqueta , rccolhendo-se ao Paço das

Cortes ás duas horas da tarde.

O St. Girão poz sobre a ineza dois requerimentos

hum de Maia e Companhia , outro do Clero , Nobreza

e Povo de Serra de Ventaso , Comarca de Coimbra : deo-
se-lhe o competente destino.

O Sr, Secretaiio Senrcs de Azevedo fez 3 chamada
,

e diçse se achavão presentes i 2S Srs. Deputados
, e que

faltavão 20, dos quaes 16 se achavão com licença.

Ordem do Dia,

O St. Franzial leo o Projecto da divisão territorial

para as eleições , e principiando pela Província do Mi-
nho , observou o Sr. Ferreira Borges que se tinha tirado

ao Horto parte de sua população , ou seja considerada

em sua Comarca , ou em sua Provedoria
; que por isso

desejava que o Illustre Relator liie explicasse as circuns-

cias desta divisão.

O Sr. Franziíii satisfez ao Illustre Preopinínte di-

zendo que a Commissão não estava ligada a Comarcas
,

ou a Provedorias
,

que sendo encarregada de dividir oí
círculos que não dessem menos de } , nem mais de 6
Deputados, só tiuhão em vista a commodidjide dos Po-
vos.

O Sr. I^odi-igiies de Bastos disse que Sendo da CL
não fora consultado para as alterações que se fizeráo

,

nem sabe o motivo porque se destacou da divisão do
Porto, e se cnllocou na de Barctllot , Villa do Conde, e
Aiirorn

,
quando a co.Timunicacáo para o Porto he muito

mais frequente, e talvez mais próxima do que de Bar-
ccllos. O Sr. VanzcVer apoiou.

O Sr. Gaeoreiro disse que não tendo cousa aljuma
a dizer sobre as divisões, tinha comtudo a observar que
'\''iniia declarjda cnbeca da divisão do n;esiro nome , fica

em huma esiremidade , e por consLequencia incommoda
aos Povos; que \'al<:iiçii , ou Ponte de Lima seiia mui-
to mais central para conseguir o objecto.

O i^r. Franzini disse que Ponte de l.ima ficava su-

jeita a outra divisão , e que não havendo povoação con-
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Èiâeravel que fosse mais central , se tinha adoptado

Viaii/t : O iir. Faria Cnrvdho fez al«;iiina<: observações,

e jiilgjiido-se sufficieiítemente discutido decid o-se que

fosse^cabiíça da divisão a vllla dos Arcts , e cffim estas

alterações ioi approvada a divisiio da Província do Mi-

nho,

Passnii-se á Província de Tras-os-hl antes ,
em que

os Si-s. Sarmento , e Ferreira de S,>tiici lizeráo algumas

observações , e passou sem alteração alg-itma.

íioíne a Província da Beira iizerão-se algumas ob-

servações acerca das di^isóes de Arganil c Viseu , e foi

apprOvado.

Quanto á Extreniadiira ,
passou sem emenda algu-

ma , assim como a Província do ^/ffiXc;» , e Reino do

'Algarve.
- O Sr. Mifaitía requereo

,
que s« declarasse no De-

creto
,
que se na divisão eleitora! ap-iareccr algum Con-

cellm ou distrtcto de que se não faça especial menção,

se entenda que elle tica pertencendo á divisão mais

próxima , em que o dito Coficell^o estiver encravado, c:

-Appvovado.

O Sr. Presidtntc convidou a Commissão para apre-

sehtír com a maior br-ívídadc redigido este mappa , a

fim de se expedir o Decreto ,
que se acha prompto : =

íficou de ser entregue it^iniediatamente.

O Sr. Presidente abrio a discussão relativa ae Ad-

tlitamento á Constituição:

Art. 12." ''Na Capital do Brasil tiaverá buma De-

Jeçação de Poder Executivo
,
que exercer.-i todas áttríbui-

ç6es do Poder Real , á excepção das que abaixo vão de-

•sitrnadas. Esta l)elegação será confiada actualmente ao

Successor da Coroa \ e para o futuro a elle , ou alguma

pessoi da C.Ta Reinante , e na sua falta a buma Re-

génei.i.,,

: O Sr. Serpa Machado disse que contifluava o pro-

jecto, que estabelecia bunia Delegação do Poder Execu-

tivo,' e que taUto o parsgrafo que se acabava de ler,

.<:cmo os seguintes sepodiáo reduzir: = se ba de hiver

•iiurtia- et) maií delegações , e se Hísta se deve conferir ao

herdeiro presumptivo da Coroa , ou a outra pessoa da

J'amHia Ki-alti :' que em quanto á delegação elle con-

vém e niss^ sé conforma com o Parecer da Commis-

são,' pois que 'tiáo acha impossibilidade alguma na sua

cxistmcia ;
porém que íe não podia conformar em que

fosse buma só, x.° porque Ibe parece não preencher o

fim proposto : se o desejo da Commissão , e de todos os

Jírasileiros be acharem todas as commodidades , e recur-

sos no s«u próprio paiz , e não mendigarem em remotas

províncias os remédios ás suas precisões , he impossível

í]ue 'huma delegação possa satisfazer ; o que he bem fá-

cil- 'de collíoir á vista da carta daquelle estenso paíz , e

por isso ii>dispensavel a divisão : 2.* porque devendo

dar-se atttibuiçóes amplas e vastas a esta delegação, não

llé prudente dar-se a huBia só pessoa pelo abuso que

pôde fazer desta autborídade , não concorda em se con»

ferit m herdeiro presumptivo da Coroa
,

porqiic deve

residir junto ao Reinante por evitar o interregno ; que

•todos sabem quanto be perigosa huma Regência, e quan-

tos males ella acarreta; que alem disto devemos consul-

tar :o coração humano , o qual muitas vezes se identifica

^Om o paiz em que vive , de tal maneira que qnando

circunstancias imperiosas o obrição a iargallo , ro-mpem

todos os laços que 'O chamão., e não cede ao aiTerro

,

«m t|ue se acha : que tinalmente huma só -pessoa de tal

•taduaçáo de posse de hum tão vasto paíz he perigoso
,

e não he prudente conferir-se-lhe. Concluio finalmente

que convindo na delegação, se oppunha ao arbítrio, que

propunha a Commissão, e s-e lembrava, que em lugar

tieste , como o Governo se devide em Ovil, Militar, e

«Judiciário, se formasse em cada Província huma Junta

destes elementos c^m certas atttibiiiçóes ; porém de tal

maneira que fossem rr.arcadas , e não as podesse exce-

der.

O Sr. Borges Canteiro disse que estava persuadi-

do que se devia franquear aos brasileiros tudo quanto
lhes fosse necessário , e por isso com toda .i franqueza

appmvava a Delegação do Poder Executivo no Brasil,

e de boa mente convinha na opinião que expendera o
honrado Membro q-.ie Hie precedera a faliar da formação

de Juntas compostas de indivíduos nomeados pnrEIRci
sugeitos a serem díiiiittidos, alem das responsabiiid.ídes

que lhe ião inlrerentcs : <|Ue não pôde convir, em que
essa Delegação Seja conferida ao Príncipe Real pelos

motivos ponderados , e por outros que accrescentou , e
concluio contra o artigo.

O Sr. Sarmento disíe que para se conservar o Bra-
sil em força para resistir aos inimigos, qu« possão apre-

sentar-se-lhe , deve estar unido, e haver huma Delega-

ção de Poder em hum ponto central
; porém que de

forma alguma deve ser o Príncipe Real
; que conviria

de boa mente em que fosse o Sr, Infante D. Miguel
^

que este exemplo não he novo
, assim vemos em Ha-

uovsr , e por muitas vezes na Irlanda.

O Sr. Riheiro d Andrade disse que não fallaria na

matéria, porque era connexa com os artigos
, que forão

regeitados , e por isso só diria os mot'\os particulares,

•que o induzirão áquelle , tediiiindo-se que se propunha

o Príncipe Real pelo interesse que leria na união e

bem estar de pessoas ;
que hum dia havia de governar

,

e debaixo de ttitella do Corpo Legislativo
,
que se pro-

punha , e como isto foi regeitado
, já não tinha lugar

algum.

O Sr. Soares Franco diseorreo sobre este objecto,

mo trando as vantagens da Delegação ; porem não insis-

tindo em que fosse huma ou mais
,

propunha que não

fizesse artigo Constitucional
,

porque a experiência hc

que devia mostrar quantos deverião set.

Por ser chegada a hora ficou adiado ; e logo o Sr.

Secretario Felgueiras leo a redacção do Decreto
,

que

abule os privilégios do Foro
,

que com algumas emen-
das foi approvado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação do mesmo Projecto , e Pareceres de Commis-
cóes , e levantou a Sessão á 1 ^ horas.

Preços d" Subscrição da Gaxeiíi Vtiiíierml.

Trimestre . .-. 3:lG0 réis , ou 'i.SfiO met;il.

Semestre 6.000 réis , ou b:b1() dito.

AiTnõ ... ITmO reis , ou 10:000 clilo.

Subsereve-se «fn Casa do Redactor , Huci da Praia

N." 11.3 ,
."?." .Tudnr; nn Loja de Jono Jicnríqifts,

H. Jluoiaità^ N.*" ].; na de Jluionio Pedro Lopes

^

R. do Ouro., porto do Rocio ; na de Francisco Xo'-

vier de Carvnlho-^ ao Chiado ; na de Frniicifco .ío%é,

fjt Carvalho, ao Pote das ,'}lnios; e i\Si ãa Cacftíno

Machado Franco, U. da Pralu N.° 8-3. — Em Liabea

tnlic;,'':i--i' ans assit^nanles em suas casas.

JN A 1 M P R K N R A xN A C í O N Al.
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HESPANHA.

Al/idrid 27 de Junho,

Ext neto lios periodhtis estrangeirai que si recebirSo

pelo Correio d' honteni.

JHLŝs noticias pacificas se propagão cada vez mais por

todos os Estados da Aiisiria ; com tudo ílguns grandes

capiralistas não teiii ainda a confiança que desejâo. —
A Riiisia deixou cm lióerdade o Hospedar Suíío : a

Aaitria O deteve em sua via.Sem a Piza , e lhe designou

residência na fortaleza de Gratz. Renov3o-se as vozes

de liiim Congresso
, já em Viirsovla , já em Vienna , já

cm lioslléa
, já em Florença

, já em liiima Cidade da

Itiilio dos dominios Austríacos. Ha seis tnezes se está di-

zendo que o Imperador Alexendre já nâo queria Con-
gressos , e que desejava regular tudo por si só : hoje se

diz que em Loijhaeh protncttèra celebrar hum Congresso
em Flore/iça.

Idem.

Hoji pela madrugada , c mui cedo , se transferirão

SS. Mi\l. e AA. para esta Capital, onde continuão Sem
liovidade em sua importante saúde.

S, Sebastião 24 de Juiiiii).

SSo muito varias as noticias que temos ácírca da

situação actusi da Navarra. Tanto alli como em outras

partes espalhão os niáos vozes favoráveis a seus iniquos

intentos ; e este meio não deixa de produzir seus effei-

tos nos ciedolos e incautos. Alguns povos se distinguem

mui particularmente por seu ódio a todo« os perturba-

dores da ordem publica ; e -entre elles a Cidade de Ej-
ie/Jii he exempfar em adhisão ao regimen constitucional

;

e seus voluntários bons Cidadãos estáõ decididos e proni-

ptos a defcndcr-se e a defender quantos se virem amea-
•çados

,
pelos facciosos.

O nosso Liberal Gaílptizcpon» publica em sua cor-

lespoiídencia de hoje
,

que o General 'Lopes Banhos ti-

iiiia sabido de Victoria para PorTplona e suas vizinhan-

ças com 6co Infantes e !ío cavalioc.

RF.INO-UNIDÒ DE PORTUGAL, ERAZIL^
E ALGARVES.

Maranhão 2Õ de Mor^é,

Excellentissima Junta Provisória. — Tenho a lionrá

de apresentar a Vojsa Excellencia a Carta Geral d' est«

Província, que levantei, e construi em grande escallâj

primeira e principal commissão de que fui incumbido
tendo entregado ao Excellentissimo ex-Governador Pro-
vi soijo , em 14 do nnez passado, hum officio , em que
faço a exposição dos trabalhos astronómicos, trigonomé-
tricos, e geodésicos que empreguei para a sua construc-
ção , e mais explicações necessárias para 3 sua intelli-

gencia : levo igualmente á respeitável presença da Ex-
cellentissiiTia Junta o novo mappa de população de 1821
com huma dilTerença , e exácçSo maior que aquelle quei

fiz deiSaO, porque então me regulei pelos mappas dos
Vigários , e o actuai foi petos Censos , a que procederás
os Commandantes

,
por ordem do mesmo Excellentissi-

mo ex-Governador Provisório. Neste mappa váo classefi-

cados todos por idades, sexos, cores, estados, e condi-
ções ; depois a somma particular de cada Freguezia por
almas , numero de fogos , e cazamentos ; e finalmente
hum resumo da população por livres , escravos , soltei-

ros , cazados , diffeiença a favor dos nascidos , e numero
de almas que vem a pertencer a cada fogo. O Itenera-
rio, que deve acompanhar a Carta

, que escrevi de toda
a Província ,

durante os meus trabalhos
, com distancias

marcadas, tanto para poder servir pelas estradas, como
para a navegação interior , também na mesma data en-
treguei ao Excellentissimo ex-Governadnr Provisório,
cujos papeis , assim como as copias de todas as Plantas

Projectos, e Memorias, que tenho concluído nesta Pro-
víncia, devem achar-se no arquivo da Secretaria do Go-
verno , menos a Carta reduzida, qiie levantei, e cons-
trui astronómica e trigonometricamente da Costa do Ma-
r,iiil:So , sua descrípção hydrogratica , e roteiro , pela ter

mandado gravar, e imprimir a Inglaterra, a qual fazen-

do desapparccer os grandes, e fataes erros de que estão

cheias tt)das âs que tem apparecido leitas pelos Estran-

geiros , c até a da Piloto Joié Patrício : lisongeo-ine

por este modo ter feito a esta Província quanto cstav»

ao meu fraco alcance. A ultima , e trabalhosa commis-
são , de que fui também encane^ado por Portaii» de is
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áe Jullio de iSai , do mesmo Escellentissiir.o ex-Gover-

nador Provisório, isto hc , a Estatística liistorica-geopra-

fica d' esta Ptoviíicia , e em que assiduamente me occu-

po, brevemente espeto que será concluida , mas por cau-

sa dos 17 niappas, que 3 acon.ponhão , iiáo poderá aqui

ser impressa , e só sim em Lisboa ,
aonde com esse iim

a mandarei', para que quanto antes apparcça a i.', c úni-

ca Estatística Icita no EraiU ; c feliz eu se de alguma

forma ella poder servir de elemento á administraçjo

d'esta Província , de quem a Fxcellentissima Junta fará

a foruina , e a miniia particular, se este, e os outros

meus trabalhos, merecem a síia approvaçáo. Deos Guar-

de a V. Exceliencia muitos annos. — M,ir,iii/u1i' iS de

M3TÇ0 de 1822. — Excellentissima Junta Provisória, e

Adniinistrativa dfsta Provincia.— António Leriíardino Pe-

reira do Lago , Coronel Engenheiro em commissáo.

A Junta Provisória, e Administrativa do Governo
,

vio com muita satisfação a Carta geral da Província do

Maranhão, e o novo Mjppa da população de 1S21, que

V. S. enviou em iS do corrente; e íica na inteliigen-

cia de que na Secretaria do Governo existem outros

muitos resultados da louvável fadiga com que V. S. tem

tão dignamente preehcliido o seu Emprego nesta Provín-

cia,

Muito apraz a esta Junta o poder dirigir louvores

a pessoas beneméritas, cuja satisfação realiza neste mo-

mento louvando a V. S. , e agradecendo-llie em nome

desta Província oj serviços-, que tão dignamente liie ha

prestado. Deos guarde a V. S. mtlitos annos

—

Mnranlwo

Palácio do Governo 20 de Março de 1822 — O Secreta-

rio interino João Francisco Leal — Sr. António Bernardi-

TJo Pereira do Lago, Coronel Engenheiro.

LISBOA 7 de Julhe.

ÍE(jj Síss':p de 2 de Jullio de 1822 se mandou imprimir

o síziílnte Piuccír , muila iiitercS)(inte

velo SCll vhjíítO.

A Commissáo Ecciesiastica de Reforrpa foi encarre-

gada de dar o seu parecer sobre húma Itidicaçáo do 11-

íustre Deputado o ÍJr. Manoel Fernandes TJioinás , con-

cebida nos termos seguintes: "Sendo necessário calcu-

" lar com a possível exactidão a renda publica, para sa-

" ber quaes são os recuYsos, com tjue a Nação póifc con-

" tar para ís suas despezas annuncs , e ciesceiírio esta

"muito sen'iivelniente pelas occutrencias-, que deve pro-

"duzir a nova ordem de cousas, ao mesmo tempo, efn

"que não se tem per ora tomado medidas para em pro-

" porção augmiMtar a receita, que aliás tem diminuido,
" por diversís providencias a favor do commercio , da

"lavoura, e da industria: Proponlio
,
que se estabcleção

"desde já as Côngruas, com que no Reino de Portu-

"gal, e Algarve devem ícir os Arcebispos, Bispos, e

''Prelados das Ordens Militares, que vagarem de fjtu-

" ro , devendo entrar D resto dos fructos no Thesouro

"Publico Nacional, por onde se lhes fará pagamento, e

"se mandará administrar a renda de cada hum dos Bene-

"ficios." Até aqui a Indicação. Dá pois o Illustre Au-

thor da Indicação como decidido o estabelecimento de

Côngruas para 05 Arcebispos , e Bispos de Portugal , «

Algarve , e para os Prelados das Ordens Militares ,
que

vagarem para o futuro, e suppõe também, que este im-

portante objecto ilca completamente providenciado, mafi-

dando-se administrar por conta do Estado os fructos, e

rendimentos de cada hum dos indicados lieneficios , e

pagando-se pelo Thesouro Nacional aos Beneficiados as

Côngruas ,
que lhes forem consignadas : aprzar de que o

Soberano Cfnigre?so não tenlia ainda determinado (como

sjppoz a indicação) o estabelecimento de Côngruas para

os Arcebispos , e Bispos do Reino de Portugal , e Al-

garve , não hesita comtudo a maioria da Commissáo em
anticipar a sua opinião , de que estas Côngruas se deve-

ráÕ estabelecer ; e porque os fundamentos
,

que move-
rão o lHustre Auihor da Indicação a propor o estabele-

cimento de Côngruas para os futuros Arcebispos, e Bis-

pos , niiíitão igualmente , para que o mesmo estabeleci-

mento se estendi ás luturas Di;_'nid3des , C.megos , e

Beneficiados dos Cabidos e Collesiadas , aos Ptiores dasi

principaes Collcgiadas, e aos Benefícios de Cura d'Almas,

cujos rendimentos forem notavelmente superiores ás

Côngruas, que se consignarem para os outros Parr-ocos
,

por isso a Commíssão entende
,
que todas estas espécies

de Benefícios, que vagarem para o futuro, e se houve-

rem de prever, scjão do mesmo modo reduzidos a Côn-
gruas. Quanto aos Pfelados das Ordens Militares, a

Commíssão, tendo proposto a sua extíncção 110 Proje-

cto de Reforma das Corporações Regulares
,

julga
, que

somente poderão ser comprehendidos no estabelecimen-

to de Côngruas no caso de se decidir pela sua futura

conservação contra a Proposta , e opinião da Commís-
são. Quando a Commíssão concorda assim tão f.icilmen-

te com o Illustre Author da Indicação sobre o estabele-

cimento das Côngruas, que prop^'e , e o estende ainda

a outros
,

qUs não propõe , está bem longe de se per-

suadir , que esta operação seja possível, e praticável,

em quanto por liuma parte liiíma Divííão Estatística do
Reino náo fixar quaes, e quantos Atcebi'pados , e Bis-

pados se devem conservar, supprimir , ou crear, e pel»

outra hum sysfema de administração de fazenda cubli-

ca , edificado sobre aquella divisão territorial, e ligadt)

com ella , náo tiver estabelecido o metlioilo sirrptes
,

uniforme, e seguro de administração, e fiscalisacão das

rendas publicas , em cuja classe passão então a ser com-
prehendidos os rendimentos , de que se vem fatiando.

A Indicação suppoz
,

que para o futuro se hão de con-
servar todos, e os niísmos Arcebispados , e Bi^adc?

que existem ; a Commissáo peLo contrarie entende
,
que

ali^um Arcebispado , e Bispados , se deveiaó supprimir :

que algum se deverá crear : c çue todos , ou quasi to-

dos , se deráõ arredondar, e circunscever de díííerente

nianeira. A Indicação suppõe rniis a e^i^tencia de hun>
systema administrativo , 30 qual se entregue este com-
plicado, e copioso ramo de fazenda, cofii a certeza de
infallivel pagamento das Côngruas , e crescidos lucros do
Thesouro Nacional ; a Commissáo pelo contrario, obser-

vando o labyrintho de administração publica -até aeora

existente, receia muito, de que, tomando o ístado por

sua conta liuma tão importante, e difficíl administração,

sem o prévio estabelecimento de hum pl.ir.o geral, e

bem combinado, os rendimentos dos Benefícios não che-

guem para pagar as Côngruas aos fieneficiarlos, c o Thí-
souro Publico seja ainda sobrecarregado cr m as despezas

dessa miserável administração. IJUimameiíte a Indicação

suppoz, que os Arcebispos, e Bispos, ficavão sufficien-

temente providenciados , recebendo as suai Côngruas pe-
lo Thesouro Nacional ; a Commíssão pelo contrario, en-

tendendo, que he de justiça, de boi rajão, e ate de
economia

,
que todos os funccionarios recebáo os seus

ordenados por folhas pagriveis nos lugar ís , em t\ut resi-

dem , ou mais próximos a elles que sijja possível, olha-

ria como huma injustiça escandalosa
, que os Arcebispos

,

e Eí.spos , fossem privados da administração dos rendi-

mentos
,

que lhes estavão consigiir.dos
,

para os sujeitar

ás contingências, despezas, e riscos de recelierem as

Côngruas pelo Thcsouto Nacion-jl.

A Comniissão pois, opina.ndo pelo estabelecimento

das Côngruas para todos os l'e neficios , Í/Je dei.-ia referi-

dos, quando o Soberano Congresso haja por bem decidir

nesta coniormídade , não du.vída entrar desde ja a traba-

lhar com a Illustre Comniissão de Estatística, para fixap

a Divisão Estatística, e F,cclesiastíca do Reino de Por-
tugal , e Al;'arve; e concluída esta tarefa, combinar com
a Illustre Comujissâo de. Fazenda pelo que toca a paite

administrativa dos rendimentos dos beneficieis
,

que s»
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forem reduzindo a Congruj? , orjjnisando hum Projecto

acomp;inliado das diveisas providencias peculiares a este

objecto, edificado snbrc i Divisão Estatjvtica do Reino,

e concordado com o systerna de administração da fazen-

da publica: tudo de modo, que a presente Legislatura

deixe providenciada esta importantissiaia matéria : mas

só por esta fónna entende a Commissáo ,
que a provi-

dencia pôde ser opportuna , e própria da sabedoria, e

circunspecção do Augusto Congresso. Paço das Cortes

1.° de Jullio de 1S22. — Ignacio Xavier ds Macedo Cal-

(leira — Luiz António Rebcllo da Silva — P.odrigo de

Sousa Machado—João Pinto de Medeiros Mantua—João

Matia Soares de Castello Brainco —José Vaz Velko.

Os Msmbros da ComniissSo Ecclesiastica de Refor-

jiia abaixo âssignados examinarão com toda a madureza
,

tí reflexão, que llies foi possível, a Indicação do Illus-

tre Deputado o Senhor Manoel Fernandes Thomás , na

qual , suppondo o honrado Membro por huma parte a

diminuição das rendas publicas em virtude das diversas

providencias, que se tem dado a favor do commercio
,

lavoura, e industria ; e por outra parte hum crescimen-

to sensível de despezas pelas occurrencias, que deve pro-

duzir a nova ordem de ci^usas
,

propõe
,

que se taxem

Coní;ruas aos Arcebispos , tispos , e Prelados das Ordens

Militares, psgas pelo Tliesouro
, o qual mandará admi-

nistrar como lhe parecer conveniente, as rendas dos

Arcebispados, >!ispados , e Prelazias,

Os abaixo assi^nados persuadem-se , de que imitão

Ipérfeitamente o Illustre Authnr da Indicação no seu ze-

lo por bum augmento das rendas nacionaes
,

próprio a

fazer face ás despe.as necessárias , sem que ao mesmo
tempo sejão de opinião

,
que estas hajãO de crescer sen-

sivelmente com a nova ordem de cousas ;
pois que ao

contrano estão muito convencidos, de que ellas hão de

diminuir • em virtude de Imitia adnímistraçáo mais bem
rculada. Igualmente são de parecei , que a diminuição

')rOA eniente das medidas , com que se tem favorecido a

lavoura, o commercio, e a industria, augmentará bem
depressa a riqueza nacional , e consequentemente as ren-

das públicas. E posto que seja necessário equilibrar in-

terinamente a receita com a despeza , não podem os

abaixo assignados approvar o meio proposto na Indicação,

pelas razões
,
que passão a expor.

EiTi primeiro lugar : Os bens
,

que os Prelados do

Reino ádministrão, são propiedade da Igreja, reconhe-

cida como tal pelas nossas Leis, pelo convenço de todas

as Nações Catholicas , e até mesmo Protestantes; e s6

não pôde duvidat-se da justiça , com que os ditos bens

estão obrigados a concorrer para as despezas publicas,

bem como os que são possuídos por outros quaesquer pro-

prietários , p,;rece também evidente, que seria injusto,

depois de se terem sujeitado as rendas dos Bispados á de-

cima , ao anno de morto , e ha pouco a huma especial

contribuição, que lhes não deixa sobejos, privar ultima-

tr.cnte os Prelados d.i sua administração, que as mesmas
Leis civis , e huma posse em alguns mais antiga que a

Monarquia, lhes tem conhrmado. Por outros' termos : se

lia muito injusto privar a Igreja da sua propriedade, que

deve ser tão Sagrada, e inviolável, como outra qualquer
;

por que a Lei he igual para todos.

Em sejjundo lugar : Os Prelados , e com elles as

Igrejas, Párocos, Seminários, é mais estabelecimentos

de piedade
,

que delles recebem pensões , ficarião por

aquella medida sujeitos aos trabalhos, delongas, e. pri-

vações heni notórias
,
que evpenmenta o maior numero

do! que recebem pagamentos pdo Thesoiiio; ou, eni

menos palavras, o miriistcrio pastoral, os templos, os

altares , o Culto Divino , a Religião , iicarião na mais
terrível dependência.

Em terceiro lugar: Ai Províncias, j;i muito desgra-

çadas pelo pouCo numerário, que nelias circula j seriáo

reduzidas á maior miséria ; e os pobres , e necessitados
,

cuja classe he hoje tão numerosa, não sozarião mais dos

soccorros, tjue achão na caridade dos Prelados do Reino^

os quaes neste caso perderião grande parte da influencia

religiosa, que devem ter no espirito dos Povos, par»

Formarem nelles os bons costumes.

Finalmeute, consistindo o rendimento dos Bispados,

e Arcebispados
,

principalmente em dizimos , mas não

vendo ji os Povos huma sancção religiosa, que os movia

a satisfazelos , e considerando-os unicamente como hum
imposto , ou contribuição civil , o seu pagamento será

illudido por todos os modos possíveis, como o he o de

todos os mais impostos ; e ver-se-ha acontecer em Por-

tugal o que acontece na Hespanha , onde os dizimos se

tem quasi anniquilado depois que forão secularizados , c

o Estado tem perdido por aquelle meio quanto lucrava

nas contribuições , a que elles estavão sujeitos. Nem se-

rá possível remediar este mal sem empregar outro maior^

qual he entregar os Povos a exactores
,

que os assolem

cruelmente com liquidações , e cobranças
,

que actual-

mente lhes são desconhecidas. Por todos estes motivos

não podem os abaixo assignídot approvar a Indicação,

de que se trata , e votão contra ella.

Paço das Cortes 1.° de Julho de 1822. — José Var

Correia de Seabra ^— Luiz liispo de Eéja — Isidoro José

dos Santos.

CORTES. • Sessão de 6 í/e Julho. 40%.

Aberta a Sessão ás horas do costume, e lida e ap-

provada a acta da antecedente, leo ò Sr. Secretario Soa-

ris de Azevedo a declaração de voto seguinte :

" Na Sessão de hontem quando se tratou de tirar

ou conservar aos Milicianos o privilegio, que lhes con-

cede o Regulamento de Milícias de não serem prezos

pelas Justiças nos casos ordinários , sem se recorrer aos

seus Commandantes , e isto nos crimes commettidos,

quando não estão reunidos em acto de serviço militar ;

nós os abaixo assignados votamos pelo artigo, que se

tinha concebido na contormidade do dito Regulamento.
~ /liiton'0 J osé Ferreira de Sousa, Francisco de Maga-
íhães de Araújo Pimentel, José Vaz. Correu de Seabra

^

Parão de Mollelos, J osé Peixoto Sarmento de Queiroz. =:

Em iguaes termo; declararão os Srs. Francisco Manoel
ilíí/rtí/ij Ramos, Roberto Luiz de I^lesquita Pimente/

,

Serfa Machado , Gouvêa Ozorlo , Framini , Barroso Pe-
reira Sande Salema, AIacedo, Suores de Azevedo, Cas-
telto Branco , e Pessanha."

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta db expedien-

te , em que se comprehendia hum officio do Governo
pela Secretaria d' Estado dos Negócios do Reino , em
que dá os motivos porque não tem respondido a ordem
das Cortes de 12 de Março, relativa aos ií:ooO(^j que

se tirarão dos fundos applicudos para as obras da barra

de Aveiro. Outto pela Secretaria d'Esaado dos Negócios

da Guerra incluindo o impresso que lhe dirigira o Com-'

mandante das Armas do Paitido do 1'jrto , do theor se-

guinte :

"Galera Annibnl , Capitão Jeaquim José Pernar-

des , do R/'í> de Janeiro em 60 dias.

•'Este Capitão re«pondeo aos seguintes quesitos:

i.° S« na embarcação vem malla para o Governo?
— Só traz liialla para o Correio.

2." Se tiavia sncego ? — Não estava bem socegado

em razão dos partidos, que havia a favor, e contra a

causa de Poriin^al.

j." Se havia alteração no Systema Politico ? — Que
a este respeito nada podia dizer.

4.° Se havia vasos de guerra , e de qUe Nação ? —
Entre fragatas, brigues, e huma escuna ejiistião 6 fran-

cezes , 2 fragatas , e 1 brigue inglez.

;
.° Se encontrou algum vaso de guerra? — Em i8.*

Sul encontrou huma fragata ingleza com direcção ao Rio.

(.." Se traz G^ztnas ? — Os papeis que remetto per-

tencem ao Sr, Intendente da Marinha.



[ 59S ]

;." Se ha novMaJes? — Súâ Alten Rca! tinha hi-

«to a Miims riepoiç da s;aiiaa da Nao D. Jcão Vi
,

mas

,i s,. tinha recolUido em 25 de Abril: os papeis pubhcos

daqiielb Cidade di;iál>, t.iue tinha vindo de socsgar os

povos de Miu„s, o .,u; i;;noro : sahio no dia 2 de MaiOj

e também saliio con.i^o o Correio Trae de MfO para

Lhiloa com escala pela Bahia ^ e l cr„ainbiico ; traz pas-

ja^eiros. Todos os Njvids ciut: saliiáo para o Porto, e

J^isboa trazem muitos passageiíos."

Fez-se menção honrosa das felicitações tivie pela des-

coberta da conspiração dirigira ao Soberano Congresso

as Gamaras de l-o^oi e Manduque, do Prior, Clero, e

outros indivíduos de Castanlieha do Vouga, A Camará

<Je KharJúet dá os seus agradecimentos pelo Decreto de

j de Junho sobre Foraes : e concedcose o tempo ne-

cessário ao Sr. Arcebispo da Bakia {lara tratar ds sua

^aud'^.

O Sr. Pcrelvo do Carmo poz sobre a Meza a feli-

citacio da Camará de A,fçri, e offerecimento de gratifi-

cações de transportes . q'Jt faz o Juiz de Fora da mes-

ma Vi lia.

O Sr. Baitos trandou para a Meza huma Memoria

que oiTere^e o Cidadúo do Pi-rta Francisco Gomes Vel-

Joso sobre a introducçáo da moeda papel falso, e outros

ob'ectos : ríTerecé igualmente huma Dedicatória ; ouvio-

Se com agrado.

O Sr. Secretario SeartS de Azevedo fez a diamada
,

e diíse se achavão presentes 1 20 Srs. Drputadns , e que

feltavão 2S , dos quaes 16 í- achaváó com licença.

OrJei» de Via.

Ô Sr. Presifiente abrio a discussão «o arttjo 12.°

adiado da preced^nie Sessão sobre o centro de Delega-

ção do Poder Executivo no Brasil.

O Sr. Tngoio tomando a palavra disse cjue havia

alçuns mezes a esta parte , r]ue elle fora de voto que o

poder Executivo nác podia dciegar-se ,
não porque fosse

incompatível com o Governo Rcprescntaivo , nus por-

i^ue se dimiríuia a sua cfhcacia ; mas que julgando o So-

Ijerano Congresso dever modificar e-^ta regra em qu.nto

íio Brasil
,

por esla declaração desde então n^udara de

íeiit!inentos : que dcpo's sendo Membro da Comiiiissâo^

Especial dos Ncj;ocios Políticos úo Brasil j alli se ouvi"

rão todrts os Srs. Dc-piítados do Brasil , e desde então

julgou necessária a Delegação do Poder nauuelle Paiz :

como a Cotflmissáo Especial entendeo esta Delegação,

se acha expresso no Parecer ,
que submetteo ao Sobera-

no Congresso em 18 de Waiço ultimo : que a Comniis-

sáo juliou
,

que nem devia ser huma Delegação , nem

mais de dtias. — Que r.ío devem ser mais de duas ,
por-

que ainda que esta dehber.icao seja fundada nas melho-

res razões, comtudo podcraú julgar os Brasileiros que di-

vidindo-os os querem enfraquecer : que alfm disto falta

fie economia , augmentando-se as despezas
j

porque estan-

do determinado que no Brasil se forme luini Supremo

Conselho de Justiça , devcráõ ser tantos quantas forem

as Delcaçries , o que sobrecarregaria as despezas publi-

cas : que por estss razóis a Coininissão julgOil não de-

verem ser mais de duar, : qt»e ijínalmenle julgou nãodie-

ver só huin centro, porque attendida a eMensão úoBru-

sil , huma sú aalhoridaJe não podia ter bastante energia

para acodir a todas as necessidades dos Povos,

Qiie a CunimisKão igualmente se lembrou das Pio-

viociss tio i^Jorte , as quaes ainda quando a Corte estava

110 Kii' de Janeiro , estava dependendo de l'ortugal pe-

ia conimodidade dos sejs fecorsos : que estas forão as

razões em que se fundou a Comniissão
,

que assignárão

jduitns dos 1 Ilustres Deputados áo Brasil: que lie verda-

de qite a Cf>niraissão não expendeo huma opinião fixa
,

porque naquelle tempo ainda faltavão alguns Dcputadps

•rfo Brasil^ entre estes os do Para: porém que elle e a

Commissão não duvida deçde já dar o seu Parecer. Çnè
agora outra Commissão dá seu Parecer , e que não sa-

bendo as razões que a moverão
,

pedia licença para se

conservar na mesiDa opinião, que então dera: que p dia

pois que os Jllustres Deputados destas Províncias dessem

a stia opinião para então se declarar diffinitivamcnte a

qualidade da Delegação , e cOncUiio resumindo o seu dis-

curso em quanto á i." parte , dizendo que convinha na

Delegação ;
que esta se dividisse em duas , e que aJ

Províncias do Norte fiquem pertencendo ao Poder Exe-
cutivo do Reino-Unido.

Pastando a segunda parte accreseeritoii o Illustre Ora-

dor
,

que não convinha que se confie ao Príncipe Real
a delegação do Poder Executivo, nem em gerai ao Suc-
cessor da Coroa , e a Comniissão assim o tem o declara-

do : que poicm a outra qualquer pessoa dá família Real
algumas outras razões havia

;
porcin que elie não era

dest» opinião , não só porque he -empre difficil exigir a

responsabilidade de huma pessoa ligada ao Primeiro Che-
fe da Nação, mas pefa desunião, que muitas vezes a

ambição nóde snggerir ; mas qu^e opinando elle assim,

não con\ém em que disto se laça declaração fortnal na
Constituição , não porque seja injuriosa esta declaração

^

porque sabe-se rnuito bem que o Sutccssor du Coroa de-
ve aprender do seu Antecessor a maneira de governar

Constitucionalmente ; mas porque as razões que se des-

sem não serião próprias da Constituição : cjue com tudo
se póoe declarar que o Rei pôde fazer esSa delegSção a

alguma pessoa da sua família, ouvido o Concelho d'Es-

tado, e dos Ministros nos casos marcados pela Lei.

Que tendo fatiado a respeito do artijo . só tinha a
referir huma lembrança

,
que os Illustres Preopinantes

que lhe succedcrão
,

poderão aproveitar , e vem a ser ;

que determinando-se que haja 2 Delegações, aquelles que
a exercerem hodem abtizar , e talvez os Srs. Deputados
do Brasil lembrados disso propozessem a creação de hum
Poder l^egislativo , como intermédio d'essa authoridade

,

o que não pareceo bem ao Congresso : que porém para

evitar a ambição dos Regentes , se lembrava, e não lhe

parecia anti-coiistitucional, o haver junto a esses Regen-
tes lium Conselho d' Estado, que seja forçosamente con-

sultado cm certos cssos : que por esta forma se deffi-

cultava , mais a queda ao despotismo.

O Sr. Moura disse que em quanto á 1.'' parte não
havia duvida alguma : em quanto ã secunda desejava que
os Illustres Deputados, que a sustentãvão digão frri;_a-

nie«ite porque insistem tanto, em que o Príncipe Real
seja encarregado desta Delegacío.

O Sr. Lino Coutinho respondec dizendo que julga-

vão mais interessado na união dos Povos o Successot da
Coroa, O que apoiou o Sr. Ferreira da Silvo.

Discorrerão sobre esta matéria os Srs. Manoel An-
tónio de Carvalho , Castello Branco, Pinto de França,
e outros ; e julgafldo-se sufficiehtemente discutido , e

posto a votos , tbi tegeltado , coino se achava ; e para

se tirar algum resultado da discussão estabel;ccrão-se as

icguintcs bases: 1. que haja huma Delegação no Brasil:

2.* que nutica possa ser conferida ao Herdeiro da Coroa ,

(esta foi nominal por 87 Votos Cnntra 29) ; e que pas-

sasse á mesma Coir.irissáo para redigir hum no\ o syste-

nia debaixo destas bases.

O Sr. Fernandes Pinheiro pedio ser denilttido da

Commissão
,
pelos meti vos que expendeo.

O Sr. Sarmento )eo a indicação do Sr. Guerreiro

para julgar sem efFeiío o Decrfeto de j de Julho e Or-
dem de 9 do mesniO mez sobre a separação de alguns

jiidividuos , que aconipanhãrão S. W. Fizerão-se Vdri.is

reflexões fiuidadas na inviolabilidade dos Cidadãos , e por

fim foi approvada
,

podendo regressar aquelles Cidadão».

O £r. Prtsidente deo para Ordem do Dii Pareceres

de Commissoes , e levantou a Sessão á huma hora.

í^í A I .^,! PRENSA ^' A r I O N A L
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H E S P A N H Ai

S, Sebastião 20 dejunlio.

,a poucos dias que o Chefe Politico teve noticia par-

ticular de que se tramava liuma conspiração bastante ex-

tensa na Província '. descubrio quem erao algumas das

pessoas <]ue com taiua cautella se occupaváo nesta ma*
quinação , e poz eflicazes meios para coiiseguir o modo
de o verificar, para que verificadas as suas prÍ2ÔeS se fi-

2esse entrega delles ao tribunal da justiça. Facilitado em
parte o meto de acreditar O tacto, e no momento nies-

tno em <^ue st liião a fazer as prizóes , rebentou na noi-

te do dia 17 a conspiração em Aspeiíla ^ tendo antecipa-

do este golpe á época que tinhão assignalado no seu

plano. Com esta inióusta noticia applicou a dita autho-

ridade toda a sua attcnção em evitar se Generalizasse

mais a sublevação, a prender pessoas indicadas , e a per-

seguir os facciosos , os qiues em nvimero de hnns 50

,

capitaneados pelo Official retirado D. Jerónimo de Agtiir-

re , e pelo Cura Parroco interino de Ajpeltiu D. Frá/i-

eJsco de l.alaica ^ tomarão na madrugada do dia 18 a di-

recção para Deba, Mandou o Chefe Politico que sahisse

instantaneamente húni destacamento composto de 25 ho-

mens de Valenceij 1 c 24 milicianos voluntários de Vil/a-

Jraiica , Beaiain , e Isasondo com destino a helr.cinuJ , a

fim. de fazer prizóes. Outro destacamento de 20 Solda-

dos de VaUncci) y e 24 voluntários de Tolosa , marcharão

a Albistiir a conseguir a prizão de outros indivíduos.

Na mesma noite se fizerão também algumas em Tolosa ,

onde tinha raineficaçóes , assim como nesta Cidade, on-

de se prendeo outro individuo.

Conseguio-se evitcr em muita parte o plano dos
conspiradotes , e se destinarão sem perda de tcriipo con-

tra os facciosos , a saber : desta Praça de S. Sebastião

hum destacamento de Valencej , e outro de jo voluntá-
rios da mesma Cidade , e de Tolosa cousa de 60 homens
do dito regimento, e dez voluntários daquella Villa , es-

tando occupado o resto deste corpo patriótico em servi-

ço activo. Esta columna expedicionária anda em alc.ince

dos facciosos , os qiiaes se acliavão esta noite no monte
Aiíola. Mas deve chegar provavelmente hoje mesmo ou-
tra columna de 140 homens do regimento de CostelLi

,

que o Conimondante General do destricto destacou para

Elgoiíar
, e Dcba.

Apezar da marcha forcada , e mui penosa que por

vários rodeios , e pontos escabrosos fez na tarde do dia

17, e durante toda a noite do dia 18 o destacamento
designado para heiíoma não pôde realizar as prizóes dos

sindicados
,

que são dois Eccicsiasticos , e o Cirurgião

daquelle povo , os quaes sahirão pouco antes á fatção.

O destacamento que de noite , e por vários rodeios

marchou para maior dissimulação pata Albistur , exeí'!-

tou a prizão de dois indivíduos.

Durante a mesma noite fez também a Milícia vo-
luntária de Tolosa as prizóes de outras varias pessoas.

Em fim a Milícia voluntária de Ameiqueta prendeo
a hum Ecciesíastico , Coadjutor daquella Igreja Pairo-

quial.

No Domingo 16 foi atacada junto a Biscarret por
jco facciosos emboscados hunia partida do Regimento
de Ordens, e quatro patriotas de Pamplona ; porém de-
pois de resistirem valentemente se retirarão sem mais
perda que de 5 homens. Os milicianos de Tudela deiro*

talão completamente a Btilda em Buniíel , matando-lhe

14 homens
,
prendendo-lhe ^ , 2 cavallos , e algumas ar-

mas : a populaça de Pemplona , seduzida pelos máos

,

não queria crer a noticia , e ainda quiz impedir cotn
gritos a sua publicação por bando na rua maior. Quatro
partidas de Ostalrich , unidas com 40 homens de res-

guardo
,

perseguirão a Jiianito até perto de Aoiz,
, poc

cujos resultados se t«m apresentado alguns facciosos , di-

zendo terem sido enganados por hum Vigário que hia na
sua companhia. Parece que o grande Corpo de facciosos

de Navaroa , e o da Junta directora , se achava ultima-
mente na parte do Espinhal , Barguctc , Aiibe , etc.

não tardarão em fugir , porque hião a ser atacados.

Diz-se que Iharbe está fazendo gente na terra de Es'
tella 1 e Viana, porém que tem mui poucos proselytos

Madrid 24 de Janht.

Dii Iniciativa Real.

O amor á paz , o respeito que se deve á lei do es-

tado , e o temor de que se offereca hum exetrplo, cu-
jis perniciosas consequências não pôde calcular a previ-

são humana , nos obrigão a tratar rapidamente a questão

a que se refere o officio do Governo ás Cortes, e lido

na sessão extr-iordiíiaria de 20 deste niez.

Cinco projectos de Lei apresentados por ordem de
S. M lorão rejeitados , sem se preencherem exactamen-
te , a nosso parecer, todas as formalidades prescriptas na
Constituição, e no regulamento interior das Cortes. En»
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!;am , relativo aSenliotios, derrogava inteiramente o

feiidj'liímo, e mantinha illeso o direito da propriedade,

fonte, e origem de todos os direitos sociaes. Outro,

que ti'nlia por" objecto o regin.en economico-politico das

Fruvincias , obra lubilmente traçada pelos Srs. Espiga

Mar.hós Tornro , D. Marçal Lopes , e D. Angelo Val-

hjo, diii^ia-se 2 estab^rlecer aqueile ultimo enlace, e

dependência qae deve existir entre as administrações lo-

caes , as de Província , e a central do Reino, A nova

planta da Milicia nacional, proposta pelo Ministério,

conservava de liunia parte quanto se julgou necessário

para qne fosse o baluarte da liberdade, e da boa ordem,

e de outra destruía pela raiz a distincçáo entre milicia-

nos voluntários, e. da lei, que servirá eternamente de

pretexto para excitar alvorotos, e assoadas. Este regu-

lamento guardava alguma analogia com a natureza de

hum 'governo monárquico, e representativo. O projecto

de lei que conferia aos Intendentes a autlioridade ,
e a

força indispensável para fazer effcctiva a cobrança dos

impostos, teria firmado sobre bases indestructiveis esta

p3r'^ie de serviço publico, que de outro modo será sem-

pre mcerto , e precário. Frnalmente o plano de organi-

saçáo da Guatda Real , apresentado ás Cortes pelo Sr,

Secretario dos Negócios da Guerra ,
conciliava a econo-

mia na despeza coin o decoro, e magesSade de que de-

ve estar rodeado o Throno das Hespanhas.

A Constituição concede ao R.ei a faculdade de fazer

propostas de leis', ou de reformas, e os artigos i 5 i ,
e

154 previnem que depois de lidas duas vezes, delibera-

rão as Cortes se se admittem , ou não á discussão ; po-

rem admittidas, se ordena que se enviem a huma Com-

nii^são ,
quando a gravidade do assumpto o exigir. Ain-

dii^ha mais. A mente dos legisladores, e o artigo 12$

da' Constituição mandão que as proposições do Governo

se examinem , e discutão antes de serem rejeitadas , ou

approvadas ; mas se se nao attendem , e não faz caso

destas precisas formalidades, as pessoas illustradas , que

amáo sinceramente a sua pátria, e que suspiráo por ele-

valla ao maior gráo de prosperidade , e de gloria não

poderão deixar de deplorar tão desventuradci, e triste

incidente.

Visto que a iniciativa das leis pertence igualmente

ao Pvei e aos Deputados em Cortes : visto que nosso

Codi:í;o fundamental concede ao Monarca o exercício em

toda a sua plenitude do Fodír executivo, para que con-

si<'a a sua autlioridade o conservar a ordem publica, pa-

ia que indique aos representantes do povo as reformas

que convém adoptar , ou suspender , e para que os mais

poderes constitucionaes se não introniettão a exercer

faculdades que trarião apus si hum despotismo tão fu-

nesto como qualquer outro, parece-nos ,
que apartar-se

hum só ápice de princípios tão sauúíveis ,
faria acarretar

notáveis distúrbios , e semsabores. O governo muis livre

que se conhece no mundo civilisado , he o dos Estados-

ViiiHos da America ; e alli mesmo, quando o presidente

da Republica remette a qualquer dás duas Camarás hum
projecto de lei , nunca se rejeita sem se proceder ao

mais extenso exame , e discussão do seu conteúdo. Que
dirão pois os publicistas , e todos os sábios da Europa

;

que calumnias não inventarão nossos detractores ; que

pretextos não procurarião os Gabinetes para accusar-nos,

e deptimir-nos quando soubessem que cinco projectos de

Jei apresentados ás Cortes de Hcspanha pelos Ministros

do seu Rei Constitucional, não tinhão sido tomados em
consideração, sendo assim que em circunstancias analo-

gias não se privaria desta honra o presidente de hum
Governo em tudo popular , e para assim dizer democrá-

tico ? C^' Vaiversiil.)

L 1 S E O A S ài JiMo.

Pelos periódicos de T-lidiiil recebidos hoje nos cons-

ta ter apparecido a peste em Argel. — Em Madrid a 29

e jO do mei passado (em cujo ultimo dia se fech,irão

as Cortes) houve fumeltos, e no dia 50 foi motío hum
Tenente da Guarda Real

,
por nome La ndaíuru

;
po-

rém nos dias 1 e 2 de Julho liavia socego. Por decreto

do 1." de Julho houve o Rei por bem nomear o Con-
de de Cartagena Coronel interino dos dois Regimentos

de Guardas Reaes de Infanteria , de cujo co;r:mando se

devia immediatameiíte encarregar.

Extracto das Gazetas do l\:0 de Janeiro.

Tendo S. A. R. permiítido em Agosto de 1S21,
que a Província de Minas Geraes elegesse o seu Gover-
no Provisório com pessoas escolhidas pela generalidade

de todas aS Villas d'aqueíla Província, e pari o que o

ex-General D. Manoel de Portugal e Castro tinha ex-

pedido as ordens circulares , antes do dia aprazado para

a dita nomeação, huma facção de homens que aspiravão,

com o titulo de Constitucionaes, a exercer o mais exe-

crando dispotismo sobre aquelles Povos, tendo á sua tes-

ta o Tenente Coronel ]osé Maria Finto , muito conhe-

cido pelas suas viagens , e residências de Angola., e de

algumas Fortalezas desta Capital , creárão a seu geito
,

e debaixo dcs planos do muito Constitucional Juiz de

Fora de Villa Kica , Cassiano Espiridiãa hurn Governo
monstruoso, que reunindo e exercendo os Poderes Legis-

lativo, Executivo, e até Judicial, tinha reduzido aquel-

la bclla Província ao mais completo estado de desorgani-

zação : prendendo , e suspendendo Magistrados sem culpa

formada ; reinstaurando o abominável Juizo da inconfi-

dência
,

que exercia o tal Senhor Eipiridiáo ; para que
ninguém clamasse contra o Senl.or Governo Provisório,

e contra as suas violências ; dispondo-se para fazerem cu-

nhar moeda; tolhendo o giio das notas do Banco, no

que immediatanKnte se causou hum mal enexplicavel ao

Commercio pela falta de iium representativo que circulava

como moeda livremente , e facilitava , e augmentava as

transacções mercantis , como todos conhecem ; e propon-

do-se em fim a ciear huma Legião de honra para assim

negociar com os Posto* de 1.^ Linha , como tem nego-

ciado com os de 2.'' e j.' , e fazendo toda a casta de

despropósitos que occorrião a 4 ou 5 homens sedentos

de mando , e de riqueza
,
que havião supplantado os ho-

mens de bem que forão nomeados seus collegas no Go-
verno

,
para o exercerem com huma atbitraiitdade sem

limite
,
que hia pondo a Província em tumulto , e anar-

quia.

Para occorrer a tão grande mal com o remédio op-

portuno que melhor indicasse o exame , e conhecimento

delle ,
antes que rompidos os laços da cbedicncia civil

já tão violentada, os Povos se tumultuassem e dividis-

sem em partidos , resolveu o n^esmo Augusto Senhor

visitsr aquella Província a fim de ouvit os Povos , e

lhe prestar os remédios que exigissem as circunstancias

em que se acbaváo. Para este effeito sahio S. A, R.

desta Capital repentinamente , e sem séquito 110 dia 25

de Março, dirígindo-se a Villa Fica pela Villa de Parba-

cena , onde apenas descançára hum dia ; e pondo-se iin-

mediatamente em marcha para a Villa de S. Jo~io d' EU
Rei , alli chegou gozando de liuma completa saúde

,

acompanhado de innumeravel quantidade de pessoas das

mais distinctas classes , que, apezar do mesmo Senhor

lhes significar o desejo que tinha de caminhar com pe-

queno trem, não foi possível que deixasse d'annuir ás

supplicas , e rogos que todos lhe faziáo para que liies

perniíttisse a honra de accompanhar a Sua Real e Ado-

rada Pessoa.

S. A. R. partio no dia 6 de Abril da V'ílla de

S. Joã» d'Elliei, e entrou nesse mesmo dia na Villa de

í>. José , aonde foi recebido entie vivas e acciamações

da Camará, Povo, e Tropa, ornadas todas as ruas com
a maior pompa. A Camará apresentou ne^ta occasião a

S. A. R. huma Representação. Tendo-sc offerecido o
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Esqiia^lrío de Cavallaria de MiliciiS
, que alli ss achava

para fjzer a Guarda da Sua Real Pessoa, S. A. R. agra-

decendo dispen<;ou de o accmpanliar , e proseguio a sua

jornada ate o Pouso que llie tez o 'J'ene.'ite Coronel Gi-

riiliio Ribeiro àc I\cz,ciiJe , onde íucontrou huiiia Orde-

nança de dnis Membros do Gov<"rno Provisoiio de Villn

Rica, o Desembargador M„iicil Igiiúcio de Mello, e o

Coronel José Ferreiru P.,cÍjCco
,

que annunciára a che-

gada desles com o fiiti d^ comprimentarem a S. A. R.
,

mas não se verificando isso ate o dia seguinte, continuou

S. A. R. a sua inar^ha, e depois de três léguas na Fa-

zenda da Ctit/iagiuiífs , chegarão os referidos dois Mem-
bros do Governo ,

que se dirigirão a comprimentar ao

mesmo Au:;usto Senhor , e a render-lhe submissão , e

obediência por parte do Governo da Provincia , e encor-

porados á comni;tiva testemunharão o ejithusiasmo , e

alvoroço, com que a Gamara, e Povo da Vdia de Q^iie-

^t; esp;rav3 e recebeu a S. A. R. ,
prociamando-o Prin*

cipe Regente. Depois de ter S. A. R. dado Keija-ftlão,

e quando se dispunha a partir para o Caypo do Lana,

no momento em que a Camará e Povo da Villa rctcrida

lhe apresentava liuma Representação, soube por noticias

fransmittidas de Villa Rica
,

que o Tenente Coronel

José Maria Pinto « e O Commandante do novo Corpo

de Caçadores mandado crear peio Governo
,

projectavão

opporem-se á sua entrada n'jquclla Villa , contra o voto

e desejos da maior parte da Tropa de Cavallaria de Li-

nha , dos Corpos Milicianos , e de todo o Povo , com
reserva de meia dúzia de insensatos ; e que o Juiz de

Fora Presiiieriíe da Camará mandara insinuar por Editaes

ao Povo , e debaixo de pena os vivas
,

que só poderia

dar ao Mesmo Senhor. Então S. A. R. fez passar ordem

para se reimirem e marcharem 4 Regimentos de Caval-

laria de Milícias da Comarca do Riu das Mortes, saben-

do-se ao mesmo tempo que sem ordem nem insinuação

sua , os de Sabara se di^^punhío a marcliar sobre Villa

H/ca, para dissolverem o Governo
,
que tão pc/ado lhes

era. Fez expedir também ordem para ser prezo o Tenen-
te Coronel /ojé Maria, e dando outras providencias que

parecerão convinientes , se:;uio immediatamente para o

Capão do Lana , dispensando de o acompanharem gran-

de numero de Officiaes de Ordenança , e .'\Silicias
,

que

na referida Villa de Qitelui. depois destas noticias se of-

fereccrão para Guarda da Sua Real Pessoa. Erão dez h.

da noite do dia 8 quando S. A. R. chegou ao Pouso,

encontrando perto do Arraial do Ouro Branco dois De-
putados da Camará de Villn Rua

,
que o vinháo compri-

mentar , e acompanhar , recebendo por toda a estrada

as maiores demonstrações de amor, respeito, e alegria

dos Povos. No dia seguinte 9 logo ao amanhecer se

apresentarão a S. A. R. alguns Officiaes e Soldados da

I." e 2.' Linha , rogando-lhe não suspendesse a sua en-

trada na Capital, porque tinha pela sua Causa, que era

a do Reino do Brasil, todo o Povo, e Tropa, á ex-

cepção de huns poucos de amotinadores ; n:as S. A. R.
que queria por todos os modos poupar o sangue de vic-

timas innocentes , mandou expedir ao Governo a Porta-

ria (^transcrita nH Gazeta Universal de 6 do corrente.
")

Encarregou-se da entrega deila aos dois Membros
do mesmo Governo, que ;ã se lhe liaviáo apresentado,

os quaes partmdo pelas ii horas da manhã, antes da

huma da tarde voltarão encorporados aos mais Membros
do Governo

,
que encontrarão já em caminho dirigindc^

se a comprimentarem a S. A. R. , e a renderem-lhe a

devida obediência como Príncipe Regente do Reino do

Brasil
,
protestando todos que S. A. R. podia entrar se-

guro na Capital. Seguírâo-se immediatamente os vivas

da Tropa
,

que alli se achava commandada por hum Ca-
pitão para fazer a Guarda de S. A. R. que ordenou ao

Governo se recolhessem d Capital para alli o receber.

Chegou pouco ao depois o Tenente Coronel José Ala-
ria Pinto

,
que se foi apresentar prezo , e S. A. R. de-

pois de o ouvir , conhecendo a sem razão com que fura

<ienunciado
,

generosamente lhe mandou entregar a sua

espada
, e ordenando que o acompanhasse , deo ordem

para continuar no Governo das Armas , até que fosse
nomeado novo Governador em conformidade do Decre-
to das fortes. Soube-se então que o Juiz de Fora o
Commandante do Corpo de Caçadores , e mais algumas
Pessoas insignificantes da Villa erão os que promovião
as desordens, que antes se havião annunciado. Pelas S
horas da tarde entrou S. A. R. na Capital, onde foi re-
cebido com a maior magnificência possível. O Governo
Camará, Clero, e immenso Povo de ambos os sexos,
o foráo esperar na distancia de perto de hum quarto de
legoa á entrada da Villa. Alli lhe der:.o vivas como Re-
gente do Reino do Brasil , e depois foi conduzido de-
baixo do Palio á Igreja Matriz do Oaro Preto, onde as-
sistio ao Te Denm com excelleiite Musica , findo o qual
recolheo-se acompanhado de immenso Povo, entre vi-
vas

, fogos do ar , e de Artiilieria por entre fileiras a de
Tropa até o Paço, onde deo Ecija-Mão ao Governo, e
a Camará, reservando para o dia seguinte fazer a mes-
ma honra ás diversas Corporações , e Povo. Seguirão-se
os vivas, e descargas da Tropa da i.^ e 2.' Linha, e
depois S, A. R. fez a Seguinte falia :

" ttiosos Mineiros : Os ferros do Despotismo co-
meçados a quebrar no dia 24 de Agosto no Porto , re-
bentarão hoje nesta Provincia. Sois livres. Sois Consti-
tucionaes. Uni-vos comigo, e marchareis Constitucional-
mente : confio tudo eiTi vós, confiai todos em Mim.
Não vos deixeis iljudir por essas cabeças que só buscão
a ruina da vossa Provincia e da Nação em geral. Viva
EiRei Constitucional, \ fva a Religião, Viva a Consti-
tuição, Vivão todos que forem honrados, e Vivão os
Mineiros em geral."

S. A. R. apenas chegou ao Palácio da Boa Vista
pelas 8 horas da noite do reterido dia, immediatamente
tomando os uniformes de Grande Ga!a , se apresentou
no Theatro de S. Joiio, onde foi recebido com os maio-
res applausos , e mais festivas demonstrações de jubilo,
e alvoroto pela sua chegada tão appetccida.

Completou-se justamente hum mez que S. A. R.
havia sabido desta Corte a fim de acudir á interessantís-
sima Provincia de Minas^ que começava a dividir-se eni
partidos, originados pela monstruosidade de poderes con-
tradictorios com que fora iiistaliado o Go^erno Provisó-
rio da mesma Provincia , e felizmente pôde dizer o mes-
mo Augusto Senhor a eUe respeito o que outr'ora disse

de si o César , vim
,

vi , e venci. Parte dos Membros
do Governo Provisório ficarão governando , em quanto
se não lórma o Collegio Eleitoral c|ue deve eleger outro
Governo

; mas loi-lhe ordenado que observassem as Leis
existentes, e os Regimentos dos Governadores; e não
o Plano subvertivo que tinha projectado na sua òca fan-
tasia o Juiz de Fora de Vil/a Rica, que fora reconheci*
do por cabeça de todas , ou da maior das malversações
que se commettcrão naquella Provincia. O Governo das
Armas ficou interinamente incumbido a hum Marechal
Reformado, retirando-se com S. A, R. o antigo Gover-
nador José Maria rinto.

CORTES. Sessão de 8 ds Jnlha. 409.

Lida e approv.ida a acta d.i precedente SessSo, deo
conta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente , tm
que se comprehendia hum officio do Governo pela Se-
cretaria d' Estado dos Negócios da Fazenda , incluindo

huma Consulta do Conselho da Fazenda de 5 do corren-
te sobre os próprios da Coroa. Outro enviando duas re-

lações do imposto de 4OO0 rs. impostos nas Cavalgadu-
ras de Sella. Out:o pela Secretaria d' Estado dos Negó-
cios do R.eino , enviando o requerimento de N . . . que
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píetende a creaçáo de hum certo Collegio na Villa de

1'eiiicht , a quem pretende deixar parte dos seus bens.

Concedeo-se o tempu necessário aos Srs. Deputadoí

Silva 'B:,eao , e Feijó para tratarem da sua saúde.

O Sr. Rodrigo Feifcira por parte da Conimissao de

Legaliçação de Poderes legalisou, e approvou os Diplo-

mas do Sr. Dt-putado rr.uicisco Xoviíi- tic Almeida Pi-

mentel , Substituto pela Frovincia da Estremadura ,
em

Jugar do fallecido Francisco António dos Santos , e do

Sr. Domingas da Conceição pela Provincia do Peaiilii. —
Approvados.

O -Sr. Pereira do Cermo fez hum requerimento ver-

bal para se repetir com instancia ao ministro daFazend»

ordim para enviar os orçamentos, que se lhe pedirão,

a fim de se regular a proposta do empréstimo.

O Sr. Felgueiras respondeo que o Ministro já ti-

r.ha dado as razões porque não podia enviar com toda

a proiiiptidáo o qUe se lhe tinha pedido a este respeito;

que a resposti passara á Commissáo de Fazenda, a qual

ócve dar o seu parecer: se s.ío admissíveis as ra/óes , e

se devem repetir-se as ordens, c em que termos: em
consequência foi a Coirimiss.5o convidada para o apresen-

tar com a maior urgência.

O Sr. Deputado Francisco Xa-jier de Almeida Pi-

liíeiita prestou o juramento do costume , em consequên-

cia do qual tomou assento na Assembléa : e passou-se

ordem ao Sr. Deputado pela Provincia do Ficuhi para

comparecer.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada
,

e disse se aclinváo presentes 1 29 Srs. Deputados , com

licença 14, e sem causa motivada 6.

Ò Sr. Secretario Felgueiras deo conta de hi;m of-

ficio que acabava de receber do Ministro da Guerra, ser-

vindo pelo da Marinha , em que inclue as seguintes Par-

tes do Regiuo.
\.° Registo tomado ás 10 e i horas da manhã, Ga-

lera Portugueza Eugenia , Commandaiite o 2.° Tenente

João l^ynàào de Sousa , de Gibraltar, Bergantim Portu-

«uez Oriente, Capitão José Pereira de Azevedo, do Pa-

ia em 70 dias.

JSi o-^-idadcs.

O Capitão da Galera Eugenia não deo novidade al-

«uma de Gibraltar, nem mesnio da Bnlua , donde tem

à sua primeira precedência Náo traz otticios, e os seus

passageiros são : o Major General liiglez Carct/ , e hum

criado; o Negociante António Jacinto Vi rienta , e seis

pessoas de -ua familia ; José António de Sousa , Gtiarda-

Livros ; Juda David , Hebreo , com duas pessoas de fa-

mília.

O Capitão do Eergantim Oriente disse que tinha

sahido do Pará em Conserva da Corveta Princesa Real,

do qual se tinha separado na noute de S de Maio. Náo
deo novidade alguma. Quartel do líom Successo era í:t

j«;irfl. := João de Fontes Pereira de Mello, Capitão Te-
nente Comniandante.

2." Registo tomado á i -j da tarde do dia 6 de Ju-

lho de 1822. Corveta Portugueza Lealdade, Commandan-
te o (Capitão de Fragata , Diogo Luiz Pereira de Sousa

,

de cruzar em 78 diai.

Novidades.

O Commandante deo as noticias seguintes: "que
a 21 de Junho Ihê communicou o bergantim Francez

ApaUo
,

que o General Lecor tinha mandado armar liu-

ina Corveta com 12 peças, a qual tinha sahido para es-

te porto com officios , e alguns passageiros. — Que o

rirgaiUim Inglez Ecanomi/ dera noticia de haver o Go-
verno de Buenas-Aijres desarmado, e depois vendido to-

dos os seus Corsários.-— Que a 2Ó de Junho a Galera

i'"ranceza La Comete , Capitão Cumont
,

que vinha de

Havana para "BorJcaux ,
lhe cotíimunicou que tinha a

boido doentes de febres agudas, e que tencionava des-

embarcar 20 passageiros
,

que levava , em algum dos

portos de Hespanha, ou de Portugal, — Remette-se
hum officio

,
que se recebeo depois de expurgado pelo

Juizo da Saúde. (Segue se a assignatura.)

j." Registo tomado á lí, da ta:de do dia 7 de Ju-
lho de 1X22. — Galera tortugueza Alexandre 1.°, Capi»

tão Domingos Francisco da Silva , de Pernambuco em
54 dias

, 9 passageiíos , e i malla. Galera Portugueza

Astiéa, Capitão Lourenço Francisco dos Santos, do Pa-
rá em 52 dias, 7 passageiros, e 1 malla.

Novidades.

O Capitão da Galera Alexandre i.° disse o seguin-

te : Durante J 5 dias que estive em Pernambuco nunca
houve novidade nenhuma , só sim alcançava no Vovó
desconfiança huns dos outros. Entregou 7 Cartas de oí-

ficio pertencentes a Comarca do R/o Grande do Norte
^

as quacs se reniettem juntas : Os passageiros são Pascoal

José Fernandes, Negociante, e oito pessoas de familia.

"O Caprlão da Galera Astréa disse: que no Pará
tudo estava em socego , e que náo havia novidade al-

guma. Não trás officios fora da malla , e os seus passa-

geiros são : António José de Aloura Guimarães
, Luiz

Pinto Guimarães, José António de Sá , Gabriel José de
Sousa Leão, todos Negoriantes, e três creados Csegus
a assignatura. )

4." R.egisto tomado ás 8 horas da tarde do dia 7
de Julho de 1822. Bergantim Portuguez S. Marcos , Ca-
pitão Manoel Rodrigues Vianna , do Maranhão em 60
dias, I passageiro, e 1 malla.

Novidades.

As noticias que s« obtiverão do Capitão , e do seir

passageiro Maurício José das Chagas
,

que diz vem em-
pregar-se em huma Casa de Negocio

, são : Que a Pro-
vincia do Maranhão ficava em socego, não obstante ha-
ver o Governo mandado prender no dia 2 de Maio por
objectos Poiiticov dezesete homens, todos negros ou mu-
latos. Não traz officios fora da malla, (segue a assigna-

tura ).

O Sr. Vergueiro fez huma indicação assjgnada pelos
Deputados de S. Paulo

,
que consiste em declarar que

desapprovão a* palavras, que na precedente discussão ex-

premio o Sr. Deputado Moura ^^ nunca será no Brasil a
Side da Monarquia , e que com tal sacrifício , nunca
subscreveria « união do Brasil, pedindo que igualmente

sejáo desapprovados pelo Soberano Congresso ; ficou pa-

ra segunda leitura.

Ordem do Dia.

O Sr. Presidente deo a palavra a Commissáo de
Justiça Civil , e logo o Sr. Martins Bastos seu relator

leo os seguintes Pareceres : sobre os requerimentos d«
Luiz José de Lemos , e Iruma representação da Meza di
Misericórdia sobre a distribuição do soccorro de comida
para os prezos = approvado ; do Desembargador Manoel
António da Rocha á cerca de huma apozentadoria posta

em humas Casas em Ponte de Lima a favor do Com-
mandante de Caçadores 12; voltou á Commissáo.

Os Illustrcs relatores das diffetentcs Commissóes
lerão mais alguns Pareceres aos quaes se deo o compe-
tente destino.

Fizeráo-se algumas observações sobre a Ordem do
Dia, e o Sr. Presidente deo para ella— Eleição de Ca-
marás, voto de S. Thiago , e Parecer da Commissão
de Marinha sobre os Lentes da Academia — , e levantou

a Sessão ;i huma hora.

NA i M P R E ÍJ S A Is' .^ C J O N A I..
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QUARTA FEIRA lo 1)K JULHO.

H E S P A N H A.

Madrid JO i/e Junho.
Dlíciii'!i) proiiuncliiJ» por S. M. na Sessão de hoje ae

Jcchnrcm-se as Cortei.

Q'' Cj/enliores Deputados ; Ao concorrer neste dia ao acto

solemiis de fechar as Cortes na presente Legislatura, não

posso deixar de nianiiestar-lhes quão gratos me tem sido

Os seus esforços para estabelecer a conveniente econo-

mia i»í)S vários ramos da Adminii^tracáo publica , e pro-

porcionar ao nien Governo os recursos indispensáveis pa-

ra occorer ás necessidades do Estado.
'' As vantagens que liáo de resultar ao Systema ad-

ininistrativo de tazenda, em virtude da recente divisão

do território, o maior vigor na arrecadação das rendas
j

que devem ser frusto dos decretos outorgados, e a sin-

geleza etiuiformidade com que se vai estabelecer o Sys-

teina de receita e despeza para satisfazer justamente aos

povos á cerca da ligitinia applitação de seus sacriticios ,

iiie offerecem a esperança de que melhore notavelnieote

hum ramo tão importante para a prosperidade da Nação
,

como necessário para que possa o meu Governo ter o
cunipctente vigot e energia.

" A consolidação do credito de hiirti Estado depen-
de da combinação de tantas causas, que não he possível

determinar antecipadamente os grãos de sua elevação ou
decadência; mas as Cortes tem dado duas resoluções im-
portantes^ que não podem deixar de inspirar, assim aos

próprios cotno aos estranhos, segu. idade e confiança,

procurando a todo o custo que se conserve iJIcso aquelle

caracter de probidade e boa fé que tem sido sempre o
distinctívo da Nação, c cncommendando ao interesse in-

víividudl dos mesmos Credores do Estado a vigilância so»

bre os fundos destmados ao pjgamento e extintção da
divida publica.

'' As Cortes decretarão o recrutairiento do Exercito

^'ermanente , c acceí1i:rão a minha proposta, anthorrzan-

i'.o o Governo para empregar fora das suas respectivas

Províncias hum certo numero de corpos da Rnlicia Na-
cional acíiva. Considerando esra medida dei-aixo de tod.ís

as suas relações, assmi politicas como económicas, e de-

sejando aliviar quanto seja pcrrjiittido os encargos do ser-

viço publico, as circunstancias itao determinando succes-

siva.Tieiite o exercício desta faculdade , seguiido o exigir

a necessidade, e o aconselhar a piudcncia.

''Com igual moderação c economia exercerá o meu
Governo as mais faculdades com tjue as Cortes houverao

j?cr bem alargar temporariamente a csleru da sua acção.

apresentando deste modo hum memorável exemplo no
facto de mnstrarem os Deputados da iNação grande con-
fiança no' (iovetno, e de corresponder este de hum mo-
do digno , fazendo hum uso prudente e commedido da
authorisacão que se lhe outorgou.

"Se tal he o meu propósito a respeito de humas
faculdades que admittem certa latitude indefinida por sua
piopria nalurera e a favor das circunstancias , scria ocio-
so expressar ás Cortes a conducta firme e circunspecta

com que o meu Governo ha de proceder no cxe'cicio

d.'.b suas faculdades naturaes, para não transgredir em ca-

so algum a barreiía prescrita pelas leis,

" ftlas resolvido ao mesmo tem'po a sustentar o seu
império, e a não consentir que por motivo algum ou
prete>;to sejãò violadas inipunemeiíte , exercerei toda a
minha authoridade constitucional para afiançar o socet^o

publKO, e assegurar a todos os Hespanhoes a pacihc»

fruição de seus direitos.
'' He-me summamente doloroso que o fogo da in-

surreição tenha pegado nas Províncias que compunháo a
antiga Catalunha ; mas apelar de que a pobreza de al-

guns districtos, e a singeleza de ScUS habitantes os fazem
servir de instrumento e de víctima da mais delinquente

seducção , o bom espírito que reina em todas as Capi-
tães e Villas industriosas, o denodo do exercito permanen-
te , o entíiusiasmo das Milícias , e a boa disposição que
mostrão em geral os povos ao verem compron;ettidos

em huma mesma luta a sua liberdade e os Seus lares

tudo contribue para me infundir a justa confiança de ver
frustradas as maquinações dos malévolos , desenganados
os illusos , e confirmada nesta nova prova a firmeza do
regimen constitucional.

''Desejando todos concorrer para hum fim tao im-
portante, espero, Senhores Deputados

,
que ao restítuir-

des-vos aos vossos lares depois de haverdes desempenhado
as augustas funcções do vosso cargo , continuareis a con-
tribuir para o bem publico illustrando a opinião dos po-
vos, procurando a conciliação dos ânimos , e afiançando

com vossa persuasão e iníluencia aquella justa confiança

entre os súbditos e o Goveino
,
que augmenta o respei-

to ás leis , accrescenta vigor a authoridade , e ajuda a

proteger a sua sombra benéfica os direitos dos particu-

iates. ,^

O Presidente respondeo com hum breve discurso

análogo aos pontos essenciaes da falia do Rei , concluin-

do :
" Tudo se deve esper.ir do paternal amor de V. W.

,

e dos desvelos do seu illustrado Governo. 'íudo assim o
espera a heróica Nação Hespanhola , e as suas esperanças

não serio vás. „
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"U.yt: SC fnihlico/i fíijiii o seguinte:

A Camará ConstitucioiKii julgou ir.iii proprift ilo seu

dever iii-.nifest jr aSpovo heróico tlesta Capital que qua-

tro bntalhõtss da guarda real esquecicos da disciplina qus

he 3 alma damilicia, e, o que lie mais, do sagrado ju-

ramento que pieslárão de guardar e fazer guardar a Cons-

tituição Politica da Konarquia Hespn/ihola, commettilráo

esta noite o horroroso attentado de abandonar seus quar-

téis e a maior parte das guardas que se achaváo a seu

cargo, correndo a tomar posição na parada das guardas,

e march.indo depois ate ao Prcdo com intentos liostis e

criminosns-: tão poirco deve occultar-vos que S. M. logo

(lie soube tão dcsaigradavel acontecimento, comnuinicou

as ordens opportunas por vià dò Commandante General

desta Província para conter aquelbs no circulo do seu

dever ; potçm ov extraviados fazendo alarde da insubor-

dinirção maií escarídábsã,- desobedecerão abertamente a

S. ^,, e o tratarão com pouco respeito e decoro, sen-

do niui digno de advertir 'tiue huma multidão" de decidi-

dos" e bizarros officiaes, sargentos, e saldados pertencen-

tes aos indicados batalhões se -resentáráo generosamen-

te á Camará para que os emp gas,se (como o verificou)

«ntre as filas dos nunca bem f
-nderados milicianos e mui

ben-merita guaVíiíqáó com o intenta de: def-.-nder até á

morte a nossa justa éauía e fiberdade ; entre tanto o po-

To deve estar certo que tanto as authoridades civis co-

íno as militares terti tomado e continuão a tomar quan-

tas medidas enérgicas se achao a seu alcance para casFí*

«ar tamanhos attentaJns, o que não será mui d'irticil

cóTisegiiir sé se considera a indisciplina., a desordem, e

deserção' que- jíí-se liotVíiiOs batalhões sublevados.

Finahnehter a Cawàra esper» á<a bom senso deste

povo heróico que dará novos testemunhos de que a sua

devisa he somente ai-rtor a o-rdi-m ,
respeito ás leis , e

confiança nas authoridades ; na intelligencia de que an-

tes morrei-,ió estas, oo que permittir que padeça qualquer

menoscabo as liberdades pátrias, que jurarão defender á

^asta de sua vida e de seu sangue.^ Madrid z de Julho

rfà i'S22. De zccordo com a Excellentissima Camará

Con-titucional , Francisco Fernandes de ll/erra
, Secre-

ta»io.

Os, nossos leitores nos desculparão que em quanto

durem as occurrencias da Capital de qtie temos dado
, e

continuaremos a dar conta,, não saia o Expectador tão

correcto como dese'jamos ,
pois com as armas na mão

dia e noite em défeza das liberdades pátrias , escrevemos

á moda de c.in.panha deixatidò a peniia para empunhar

a espada , e vice versa.

Vamos como testemunhas oculares dnr conta aos

nossos leitores dos successos de hontem. Durante a tar-

de se reparou em os diíTerentes quartéis dos batalhões

da guarda real hum .movimento de agitação que indicava

tentativas para a noite. He de advertir que os dois ba-

talhões aue se achavão no palácio desde a tarde de antes

ds honteiTi tinhão daquelle recinto para os seus respe-

ctivos quarteÍ5 , ficando alli sóme-nte as Companhias de

guar.ia.

Pela volta das dez da noite soube-se na Camará
,

que se achava em sessão permanente
,

que os batalhões

dos quarrsis ik) hospício , e rua de S. Matheui , se ti-

nhão reunido no alto de Santa Biirbara , e dalli a pou-

co tempo se recebeó noticia que forçando a porta dos

Por.os Cpctr nome de 5. Vernaiido') se dirigiáo á parada

dl guarda de Corps. Os batalhões que se achavão nos

quartéis de S. Ju^o de Vcos e de Santa Izíiucl , se diri-

f;irão pela porta de Âtoclia , e darído a volta ao redor
,

se eiicorpOráráo com os primeiros na dita parada. Os
que se achavão no retiro e quartel da inquisição (nova-

mente da Constituição) que perienciáo á guarda de pa-

iaiio , se incorp.orárão nelle ás 'uas companhias.

O E.sccl)entissit!'.o Senhor Capitão General
,

que

durante todo o dia tinha recorrido todos es quartéis de
guardas , fazendo os maiores e mais arriscados csfcrço'!

para restabelecer a disciplina e a subordinação, e oue
durante a sabida daquelics batal^ióes se occupava com a

Camará e mais auilioridades em tornar as devidas provi-

dencias de precaução para evitar hum transtorno , se di-

rigio inimediataiTicntc a parada , e coiDeçou a fallar ás

guardas exhortando-as a que voltassem para os seus quar-

téis , e entrassem no seu dever. Os insurreccionados

responderão que não voltavão
,

pois que estavão decidi-

dos a seguir S. IW, que tinha sabido de Madrid. " Repre-
sentou-lbes que isto era hurr. erro , e que se se querião

desenganar nada mais tinhão do que nomear luirn nume-
ro de entre elles eleitos pelos outros que fossem a Pa-
lácio com o Senhor Capitão General , e fallassem com
S. M." Assim o fizerão ficando os outros á espera. Che-
garão os commissionados , e apresentados ao Kei recebe-

rão por seus mesmos oihos o desengano. S. IW. lhes re-

prehendeo sua conducta , e a de seus companheiros ,^ e

os encarregou de dizerem a estes que voltassem a seus

respectivos quartéis, e se sujeitassem á devida discipli-

na , submettendo-se a obediência dos Chefes.

Tornou o General Morillo com os commissionados
tendo ai-hado aos batalhões formados em batalha por de-

traz do cen.iterio da porta dos Poios. O General foi

recebido pelas guardas aos gritos de viva o General Mo-
rillo , viva o Rei píiro , o Rei absoluto ele. Resoondeo-
!hes S. E. que se lembrassem do juramento que tinhão

prestado
,

que aquellcs erão gritos subversivos e de se-

dição. Queremos, respondião, que V. £. nos comman-
de ; \'. E. lie hum General bizarro, e só lhe falta esta

íouro as suas muitas glorias : apresenta-se a V. E. huma
occasjão de fazer-se memorável , e de prest,ir o maior

ssrvico ao Rei. O maior serviço, respondeo S. E.
,
que

vós podeis fazer a EIRei e a Nação , he o de entrar no
rosso dever,, e evrtar a guerra civil , não acreditando os

malvados que intentão introduzir entre nós a discórdia
,

e fazer que corra o sangue Hespantiol para satisfazer seus

infames e ambiciosos desejos.

Queremos , replicáo
,

que V. E. nos commande ;

recorde-se V. E, de como o tratou o infame JLurrir.-^o

e a vil Tercerola : vamos degolar esses infames "Lurriam

guistas ; aguarda tem sido constitucional até agora, po-
rém já o não he , nem quer sello : vamcs a Madrid a

degolar os picaras (velhacos) , não perca V. E. a occa-

sião , aqui tem V. E. seis batalhões decididos a tudo, e

capazes de destruir os milicianos. Não perca V. E. mo-
mentos.

O General lhes disse que desprezava altamente as

difamações do Ziarrlngo e da Tcrcelona
,

papeis incapa-

zes de ofFeoder ninguém
,

pois se sabia já que erão pa-

gos pelos inimigos das nossas liberdades, para introdu-

zirem a desunião
,

provocando-a por nltiô de asgravos

atrozes, e de iniquas difamações; porém que nem a?

offensas dos Zurriaguistas , nem as maiores e mais in-

jirstas do nr;undo pcderião fazer-lhe faltar ao juramento
que tinha ptestodo , e que se hi^via de caliir a Constitui-

ção , sua cabeça cahiria primeiro dos hombros. Moveo-
se então novo alvoroto entre os insurreccionados, e huns

opinavão que o devião prender, e outros que o deviãr»

deixar retirar; por-cm dando palavra de que voltari.-» 4Je-

pcis de dizer a S. M. ò que tinha presenciado: Oirtros

insistiáo ern que havia de commandailos ; a estes últi-

mos respondido qtie jamais commandava tropas em sedi-

ção , aos que quizerão impor- lhe prendendo-o , disse quê
até ò poderião fuzilar se quizessem

,
porém que não ha-

via poder humano que o fizesse faltar no niinimo aos

juramentos que tinha prestado, que «ra da Castilho vc-

tlia e homem de bem. Com isto conseguio dcspcdir-se do?

insurreccionados que disserão que se náo queria ficar, que
se losse

,
pois o não temião.

O General partio immediatamente para o Palácio,

e deo conta a S. /i). e aos Ministros do que lhe tinha

acontecido. Depois foi á Camará que se cccupava ds to-
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<30s OS nieifi"! d^ d;fe7a c!j Capital dí accordo com as

míi5 autliondades. S. E. foi recebido com a maior satis-

fação e inspirou com a sua prés* iça nova confiança a

esta corporação. A!li receiíeo S. E. o seguinte ofticio

do ajudante da guarda ác Aiabardoiros.

^' Excíilt-nfissimo Senhor: Agora, que sáo dins e

luim quarto , vi reuiiirem-se duas columnas de infante-

ria que ,
siígundo ellcs mesmos dizem , são guardas da

immrdiãçSo do pnço tia ncvc , e armmem de pulvoí-a
,

que se acha situado em frente da porta do Conde Du-

que, depois tomarão a direcção de Moncloa^ advertindo

que antes de empreiíender a diís marcha derão alguns

tiros , ignoro a quem.

Tudo ò que participo a V. E. para seu governo.

Deos <'uarc!e , etc. Madrid i de Julho de 1822, ás duas

e hum quarto da noite. =: O Ajudante de Alabardeiros

António Loi'es de Ocluxi. =. ExcellentTsíimo Senhor Coni-

mandantè Gsneral desta Provinda."

A's dez horas da noite tinha-se tiinbem apresenta-

do á Camará o Coronel D. Evaristo S. Mi^iiíl com vi-

rios oíliciaes pedi-ndo armamento para tormar h'im bata-

lhão desta classe ,e com effeito o formarão. Os bravos

Gener.ics Alava e BalUftercs se poserão á frente des-

tes valentes , e g(!':rnecêrjo o parque de Artilharia de

S. Gil, a fim de poderem defender o ponto que pode-

ria ser atacado ' pelos sublevados que ameaçarão voltar

^oht e ' M.adrití. Pela madrugada apresentou-se também á

Gamara o General BJlcsteros, a conferenciar com o Ur,

KVoritià^ e dalli sahírão com o valente e benemérito pa-

triota o Brigadeiro Palareá a occorrer ás necessidades

que pociessem apresentar-se.

O Ministério não approvou que os batalhões insur-

"reccion?.dos fossem atacados e desarmados , como indefe-

<:ik'élniente o terrão sido, « contentou-se com dispor

que vá em seu alcance em observação o regimento de

Cívalleria de Almansa , a fim de proteger os muitos que

se lhe vão separando. Esta medida desgostou geralmen-

te.

Dos batalhões insurreccionados ha alguns que não

contSo quatro ofaciaes
,

pOis a maioria dos da guarda se

achão mui decididos pelo Systema ('onstitucional , e se

incorporarão com a maior parte de sargentos , cabos , e

muitos soldados á milicia e corpos da guarnição.

Na madrugada de hoje tocoú-se á chamjda por or-

dem da Gamara Constitucional, e são tantos os patriotas

armados em defeza de nossas liberdades
,

que agora já

o.cedv-m I i(^.

O General Riega também se apresentou nas casas

Con?Í5toriaes , e lallon com o seu costumado acerto e

patriotismo ao Sr, C hefe Politico e mais Membros da

Canvafa. Esta illustre corporação fez-se digna por seus

incessantes desvellos , energia , acerto , e patriotismo da

gratidão da Nação inteira. Suas acertadasçdisposições , e

o calor , e fogo com que obrou nas criticas circunstan-

cias, e 110 duro conflicto em que se vio a Capital amea-

çada fortíssimamente na sua segurança , e em suas liber-

dades , lhe grangearão irovos títulos a estimação, e ao

apreço publico. O General Morillo deve ser hum dos

Ídolos de quantos amarem deveras a sua pátria e liber-

dade. Nós o, vimos depois de três dias de não ter des-

calçado as betas, nem socegado hum momento, com a

ii;esma actividade e energia como na primeira hora.

Hespanhocs : €m Madrid acaba de Rrmar-se o Sys-

teipa Constitucional de hum modo indestructivel : todo

o poder do inferno nos não arranca nossas liberdades. A
chamma do patriotismo puro arde de hlmi modo volca-

iiico em todos os corações ; o plano que melhor tem
combinado desde que maquinão contt? o Systema seus

implacáveis inimigos, lhes tem sido f<<lso, tem-se espu-

ihado curo, tem-se buscado todoí es n.eios, e coiueçui-

do por fim corroniper a guarda real
,
porem não ha for-

xa qui? resista ao patriotismo do valente exercito HesfO-
iihol incapaz de perjúrio ; nem á 11 ilicia nacional , e ci-

-d:idãos decididos a morrer mil vezes, e fazer que iiiii

vezes pereçáo os malvados
,

primeiro que logrem ence-

tar na minima cnusa as liberdades da pátria. União, li-

beraes , União e energia , e teremos pátria , honra , e

liberdade. Morra aquelle que intentar roubar-nos tãO

preciosos bens.

—As companhias insurreccionadas retiradas no Pra-

di) declararão que em obediência as ordens de EIRei se

deixarião desarmar , com tanto que fosse por Tropas de
linha, mas não por Milicias.

A tranquillidade publica continuava no dia 3 será

alteração.

LISEOA 9 de Jídha

Como nab podemos dar a tempo na Gazeta prece-

dente as noticias mais recentes de Madrid, hoje as dei-

xamos acima transcritas ; devendo tan bem advirtir aos

nossos leitores
,

que o qile dissemos na folha preceden-

te , artigo Lisboa ( pag. 594, col. 2, iin. 5) do soce-

go em Madrid nos dias 1 e 2 nasceo do silencio da Ga-
zetn de Madrid^ que dando mesmo hum Supplemento á
Gazeta do dia 2 , em que publica o Decreto de nomea-
ção àe Morilhi) para Coronel interino dos dois Regimen-
tos das Guardas Reaes d'lnfanteria , nenhuma menção
faz dos successos occorridos na noite de hum para dois

deste mez , nem tão pouco o Universal do mesmo d:a

2
,

(que dá tudo em socego até o dia hum) , sendo por

conseguinte posterior a publicação feita pelo Espíctador^

e vindas por expresso estas noticias.

A 18 de Junho annunciou o Duque de Belluna, Rli-

nistro da Guerra , aO Rei de Fronça que hum destaca-

mento de Carabineiros tinha prendido nas vizinhanças de

Samiinr o famoso General Breton. — Os Generaes Jii-

tlcliamp , Lcgicr , e Bc/air
,

que actualmente comman-
dáo em Boidias e em Tulosa , forão nomeados Inspec-

tores Geiíeraes do Cordão Sanitário.

CORTES. • Sessão de 9 de Julho. 4I

Lida e approvada a acta da precedente Sessão, deo
conta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente , em
que se comprehendia hum ofíício do Governo pela Se-

cretaria d' Estado dos Negócios das Justiças , incluindo

hum,-, representação do Conselho dEstado , em conse-

quência de iiuma Consulta do Desembargo do Paço so-

bre as informações da Universidade para a proposta dos

iiachareis. Outro pela Secretaria d' Estado dos Negócios

da Fazenda , enviando o orçamento da Divida Publica

presente, em consequência da ordem das Cortes. (Vai
no fim da Sessão. ) Outro pela Secretaria d' Estado dos

Negócios da Guerra , enviando huma parte do Registo

do porto tomado ás 6 horas da tarde do dia 8 do cor-

rente.

Correio Marítimo Treze de Maio, Commandante o
1.° Tenente Manoel Pedro de Carvalho, do Rio de Ja-
neiro cm 67 dias, da Baiiia 50, e de Pernambuco J9 »

20 passageiros , e 4 aiallas.

Kovidadcs,

O Commandante do Correio Marítimo Treze de

Maio disse que no Rio de Janeiro ficava tudo em so-

cego. Que Sua Alteza Real tinha chegado áquella Cidade

de volta de Villa Bica na Província -de Minas Gcraes
,

no dia 2j do Abril. Que Sua Alteza, e toda a Família

Real passavão de perfeita satjde : que até á sua partida

se não tinha procedido á eleição dos Procuradores da

Província. Que naquelle porto se achavão armadas a Fra-

gata Real Carolina , e as Corvetas Maria da Gloria ,
e

Lil/eraU
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Da Bfííih não deo novidade alguma , e disse que contagiada
,

porém que só três mortes tinha iido , duas

Piaqiiella Proviíicia tuc^o estava em socego. ds desgrsça , e luiir.a de moléstia, di; que se não des-

De Pirnambuco disse que não podia dar novidades
,

conlia.

porque o tempo lhe não perir.ittio ir a terra. Os passa- Alguns dos Srs. Deputados pedirão que se fizesse sa-

leiros torutão da relação juiiLa. — Entregou liuma malla
,

Jiir , e depois de pequena discussão, passou-se r-rdem ao

cinco sacos e dez cartas de officio
,

que se remettera Governo para toijiar este objecto em consideração.

•,i,^(ç,j
O mesmo Illustre Secretario mencionou dois ofíi-

Quartel do Jium Successo , era ttt supra, trjo^io de cins do Governador das Armas de femiiw.buco de 24 de

Voittcs Paeirn de McHo ,
Capitáo-Tenente Comman- Março e 1 5 de Abril, referindo alguns successos , e

jj^(^jj._
conclue que o socego se hia conseguindo; (passarão ao

ò"mesmo Illustre Secretario mencionou outro offi- Governo ). Outro do Governador das Armas do Mma-
cio do Winistro da Guerra, incluindo outro que da £'n- nhilo. Outro da Junta do Governo de Goíaz. £stes di-

Jiin enviara o brigadeiro Madeira em data de 18 de zem que tudo se acha em socego.

il.iio partecipando que se não tinha alterado o socego O Sr. Borges Carneiru fez huma indicação para que

nacuefla Cidade ; porem que não succedia assim no venha as Cortes a Sentença de Francisco Waximiliano,

campo, pois que em Itaparicn se levantarão os Negros, Jogo que esteja findo o pioc«sso. Approvado.

matarão hum Tenente Coronel de Milícias , e foi neces- O Sr. Presidente dco para Ordem do Dia a cnnti-

sario fazerem lirtS foso as IViílicias da terra, com o qual nuacão deste projecto, e o mais que vinha para Ordem
matarão ai?uns , e prenderão o resto : que na Cachoeira do Dia de hoje , e levantou a Sessão á huma hora.

isualniente' havia algumas desordens , em consecuencia

das prociamacóes,' que alguns facciosos espalháo. O mes- Resumo da Vivida corrente desde 34 de Agosto de 182O

Hio Eriía-jeiró envia ás Cortes na mesma data hum iden- fjtc jO de Jiiniio de 1ÍÍ22.

tico ofíicio , e por iSío remettéráo o primeiro ao Go-
vernn Ministério da Fazenda l ^ ,

Mencionou igualmente deis oflicios da Junta Provi- iliesouro . . . .J ty) í mwjj

soira do Goveino do Pará em data de 9 de JVlaio rela- Ministério de Justiça 10:345^)920

tivos a controvérsias com o Governador das Armas JoSé Negócios do Reino 5^:50^^507
Waria de Koura : remettcráo-se ao Governo: remetteo- ——^— da Guerra 2:052:951^1617

se isualmente ao Governo huma representaç.ío do Go- da War:nlia 2X5:74 -^252

•veriiador do R/o Grande do ^•'orte ,
Trajano Anconio Estr. e Pensões da Secretaria 1:400(^074

Gonçalves de Medeiros; ouvindo-se com agrado a feli- .---

citação Que a acompanha. 4:867:119(0928

Fez-s; menção honrosa de varias felicitações ao So- Abste-se o que se pagou nas Reparti- >

berano Congresso por eccasião da descoberta da Conspi- Ções , depois que se enviarão os or- V 867:1 1 9(2&928

ração.
"

Cimentos . . . j

O Cidadão Joaquim José Pedro Lopes , Editor de

lium folheto intitulado : Ktflexóes sobre a necessidade de Importa esta Divida em lomiliióes, ou 4:000:000^000

promover a união dos Estados , de ijue comta o ítei/io-

Vnido de Portugal , Brasil , e Ãlgarves nas quatro Par' =s=.,^«;Si=.

ífj dii Mund» , offereceo 1 40 exemplares para serem dis-

tribuídos pelos Senhores Peputadcs, sendo recebidos com ANNUNCIO.
agrado. „

Concedètao se S dias para tratar ca sua saúde ao Sr. Sahio á luz :
^^

P>.eflexões sobre a necessidade de pro-

Dsput?.do Igna-cio da Cesta Brandão ; e passou á Com- mover a unido dos Estudos de ijue consta o lieino-Vnido

missão rie Fazenda hum requerimento dt) Sr. Deputado de Portugal g Sresil , e Algarve nas -ijuntro partes dò

da Província do Pará, Francisco de Sousa Moreira. Mando."
O Sr. Secretario S»ares de Azevedo fez a chamada, K. B. Este assumpto he ornais interessante nonos-

c disse se achavão presentes 124 Srs. Deputados, com so actual estado politico ; taz-se por tanto esta obra sum-
Jicença 17 , e sem causa motiveda 4. mamente digna da leitura e meditação de lodos os For"

Ordem do Via. Iuguc7.es de ambos os hemisférios que são dotados de

'Eleição dosJuix.es Ordinários y e Ojficiaes dns Camarás, verdadeiro patriotismo, e que desejáo que a verdade, e

O Sr. Secretario Sarmento leo cada hum dos arti- não as prcoccupaçõcs , ou paixões , dinjão os passos des-

^os , que fcrán approvados com pe<|uena discussão , até ta illustre Nação ao porto da prosperidade que lhe pro-

o arti:;o n.° ; ficando adiado o resto do Projecto. mette a regeneração politica da Monarquia se se coiise-

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão do guir estreitar a desejada união. Na 1.' parte apresenta o

Commercio, e o Sr. Vanx,eller deo o seu paiecer sobre A. trinta princípios que desenvolve em suas reflexões,

luima indicação do Sr. Deputado Mello e Castro , em sobre os meios mais conducentes para tornar grande a

que propunha que nas Allandegas se uzasse do chumbo Naçjo Portugueza. Na 2." parle exfiCe , e refuta as obje-

i)atido para os sellos , em lugar do derretido pelo perigo cçóes que se podem fazer , e que se tem já feito cm
do fo£0 — approvado. Dito de Christiono J osé Stockler, parte, a alguns pontos tratados na 1

'*

; c por fim acaba

em que pede se lhe preencháo pelas miúdas o seu orde- com hum additamento ( porque a obra tci composta o

liado de 6cO(^ rs. r: approvado. Dito do Cobrador das anno passado) sobre os succcssos do Brasil no .principio

miúdas, Thoinc Gualberto de Miranda, da Casa da In- do corrente auno. Esta obra foi offerecida ao Soberano

i!ia zz inJefirido. Congresso na Srssão de 9 do corrente.

O Sr. Felgueiras deo conta de hum officio do Mi- Vende-se por 560 réis nas Lajas de Livros de João
viis-tro da Guerra, servindo da Marinha, enviando huina Heáriques

., R. Augusta; Carvalho ao Pote das Alnias ;

Parte do Rcgi<;to lio porto tomada as 8 horas <ia noite Carvuli^o ao Chiado', António Pedro hope^s ao pc da Lo-
t!o dia 8 de Julho a huma Galera Franceza, vinda de ja do Diário do Governo na R. do Ouro ; e na mesma
Havana i a qual não da novidades algumas, e só refere Kua N. 112 na de Caetano António de hemos; c na R.
lue desconn^ndo da Corveta L:'a!dnde , Jhe dissera vinha da Prata N. 82 , na de Caetano Machado Franco.

N A 1 M PRENSA N A C I O N A T,.
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GA^ZMTJL UJVIVERS^L.
QUINTA FEIRA li OE JULHO.

A

FRANÇA,

Farís 16 </í Junho.

Academia das Scieiícias , Artes , e Eellas Lettras

de Di/aii
,

penetraila da importância da questão que ti-

niu proposto para 1822, ácaba de a tornar a pôr a con-

curso para iSsj- O premio lie lumia medalha d'ouro

de 600 francos. As IViemorias devem remetter-se , fran-

cas de porte, ao Presidente da Academia, antes do 1,'

de Abril de i!Í2}. A questão lie tur.tebida deste modo:
" Desenvolver esta verdade, — que a Autlioridade

,

prevenindo os extravios da independência na sociedade

religiosa , civil , e domestica , vem a ser o primeiro dos

nossos interesses e a mais indispensável das necessidades

sociaes.

"Concentrar em luim foco cnmmnm as luzes disse-

minadas sobre este assumpto em nossas melhores Obras
;

distinguir a authoridade, que he essencialmente raciona-

vel , da arbitrariedade que he em si contraria á razão
;

estudar a inlliiencia secreta da autlioridade sobre o nos-

so procedimento particular , e sobre os nossos hábitos

mor.ies : mostrar quanto a Authoridade se acha em har-

monia com o coração do homem, com o espirito do ho-

mem , com toda a natureza do homem ; leiT.brar os ex-

Uavios a que está condemnado assim que contradiz esta

Lei de todo o seu ser ; reunir todas estas consideraçOcs

em hum todo que , sem oxUiir a rapidez , nem o calor,

faça melhor sobie-sahir delle toda a lorca : tal seria pou-
co mais ou menos o plano que a Academia deseja."

Ella não pede aos concorrentes desínvolvimentos

que excedão mhito a extensão dos discursos ordinários
;

mas espera huma composição em que o A. saiba elevar-

s-8 aos pontos de vista mais geraes de iium tão vasto

assumpto, e onde estejão reunidas todas as considerações

principaes. Se o discurso que ella coroar contiver o gér-

men de huma obra grande e bella, em que possão al-

gum dia ter lugar todas as verdades que se ligáo aos

pontos que ella acaba de indicar , teria o Author alcan-

çado yfirdadeiramente este fim.

Illem 17.

PíTticipou-ss ao Rlaire de Nttiifes que nos di.is 14,
15, 16, 18, e io deste inez , e a 5 e 7 de julho ha-
via de passar grande numero de tropas por aquella Ci-
dade.

IJeiít 19,

Huma calta que recebemos de Sauniar , e que nos

offerece todas as garantias possíveis , dá as seguintes

particularidades sobte a prizão do General Breton :

" Deve-se esta importante prizão ao cuidado e a

vigilância illustrada do Sr. Marquez de Bréoii , Coronel

dos Carabineiros de MoniUur , e á intrepidez de hum
Quartel-Mestre deste Regimento. Tendo diversos indí-

cios feito suspeitar onde estava escondido o General re-

belde , dirigio-se o Quartel-Mestre , acompanhado de
quatro Carabineiros , a casa indicada , e penetrou em
lium quarto onde o General se achava com dois de seus

complices. Os Carabineiros pegão nas pistolas, e inti-

mão da parte d'EIRei aos rebeldes que se rendío. Per-

turbados ao verem-nos , deixão os rebeldes as armas , e

tenta o General Breton obter com palavras ora humil-

des , ora ameaçadoras, a liberdade que não ousara defen-

der. O Quartel-Mestre que devia ser seguido immedia-

tamente por hum destacamento de Carabineiros , enviou

hum dos que levava comsigo para que reconhecesse os

sitios , e se assegurasse que não se formava ajuntamen-

to ao redor da casa. Apenas o Carabineiro sahia da ca-

sa , vio logo vir para elle vários paizanos a cavallo:

hum delles lhe perguntou , ameaçando-o com as suas ar-

mas
,

que era feito do General Breton. O Carabineiro

respondeo com hum tiro de pistola que lançou morto
do cavallo a baixo o impudente perguntador. Os outros

paizanos deitarão a fugir , e neste momento chegarão 1 j

Carabineiros commandados por hum Otficial ; e seguio-

se-lhe outro destacamento mais considerável. Então o
denodado Quartel-Mestre mandou descer os três prezos ,

que conservara amarrados em quanto esta scena se pas-

sava oio exterior. Entregou-os ao destacamento , o qual

os conduzio ao Castello de Saumiir , onde forão encer-

rados entre Vivas ao Rei, dados pela tropa reunida, e

por grande numero de habitantes."

LISBOA 10 de Ju!/,,.

Chegarão hoje noticias de Madrid
,
que nos não ti-

ião por ora de sobresalto a respeito da desgraçada situa-

ção em que se acha aquella Capital. No dia 5 ainda as

tropas rebelladas continuavão no mesmo estado ; o mais

notável he que os 4 Katalhóes que estão no Pardo en-

vião guarnição para conservar intacta a Lapida Constitu-

cional ; 05 outros dois batalhões das mesmas Guardas he

que era numero de ?oo fazem guatda ao Rei.
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Hoje pelas 6 Iioras e três quartos i?a niDiiliã se sen-

tio ne-,ta CidaJe lium violento treinor de tetra, que du-

rou alguns segundos , sendo tão forte hum dos abaloj

ique fez rachar as paredes de varies edifícios.

Cuntinuão tis notUlas do Brasil,

VicriCo' do Priítcijie Rca!, tjiie cteoii o Conselho G<yi>er-

'inítlvo durante a sita atisencia.

Tendo de ausentar-We por motivos ponderosos des-

ta Capital por mais de luiTna semana , e Desejando qne

resse tempo não cesse o Expediente firdinatio dos Ne-
gócios , nem se deixem de tomar promptas providencias

acerca da segurança e tranquillidade , assim publica , co-

mo particular dos seus habitantes, fuja felicidade denx-
ladamente promoverei em todu o tetnpo : Hei por bem
que o CoiiSíJiio dos Meus Ministros c Secretários d'Esta-

tio continue nos dias prescriptos , e dentro do Paço co«

iro até agora, debaixo da Presidcncia do ftleu Ministro e

S.-c retario d'lístado dos Negócios do Reino, no Despà«
cho do Expediente ordinário das diversas Secrutarias de

Estado , e Repartições Publicais
,

que será expedido em
iVIeu N'jme, como se presente fora, incumbindo lhes ou-
trOiiiii de tomarem logo codis as medidas necessárias

^

t]ue com urgência requererem a iranquiliidade pública,

e a Salvação do Estado; de tudo o que file darão imine-

tjiatamente parte para Eu o Approvar , e Ratificar
;
pois

confio da ÍU3 prcbidsde
,

justiça, e zelo pelo Bem P'á-

blico
,

que nada obrarão que não seja conforme ás Leis

«xistentes, e aos sólidos interesses da razão d'Estado. O
Alinistro e Secretario d'Estado dos Negócios do Reino o
tenha assim entendido, e faça executar com os despachos

necessários.' Paço em 2j de Março de 1S22, —• Com a

Rubrica de S. A. R. o Príncipe Regente.

José Bonifácio de Ândrada e Silva,

lExpcsifao dirigida a S, A. R. pe^a Camará , Neòre-ía^

c Povo da Vttla de S, Joié.

SENHOR.

Em tempo
,

que na Capital desta Província se reu-

nirão os Eleitores de Comarcas para procederem á Elei-

ção dos Deputados de Cortes
,

que devião ir assistir ao

Congresso Geral da NacãO , sendo para ^sto destinado o

dia 15 de Setembro do anno passado: tendo-se neste

mesmo tempo
,

por Ordem Superior
,

participado a to-

das as Camarás da Província
,

que cada hunia mandasse

á Capital doii , ou três Procuradores, para pOr elles ser

installado o Governo Provisório às Província, assignando-

se-lhe para esti: fim o dia 1.* d'(3utubro do mesmo an-

no ; for o com effeito reunidos os Eleitores das Comar-
cas nas casas do Conselho da Capital, para darem princi-

pio á Eleição no dia assigoado , e fui então
,
que o Ge-

neral ,
que presidia á Eleiçío , do que devia ser Presi-

dente da Corporação dos Eíeitores, leo publicamente, hum
officio da Camará da dita Capital , em que se convidava

a todos os Eleitores alli reunidos a demorarem-se , de-

pois de concluída a missão a que se destinavão, e es-

perarem pelo dia determinado I." d Octubro , em que
deviáo comparecer os Procuradores das Camarás para a

Eleição do Governo, e assistirem juntamente á dita

Eleição , ao que todos se prestarão voluntário';.

ProcedeO-se com effeito á Eleição dos Deputados,

que findou no dia 17 , ou iS , e logo no outro dia de

madrugada apparec<tão alguns Ofhciaes da Tropa de Li-

nha pelas casas dos ditos Eleitores , convidando-os a rcu~

nirein-se naquelle meçmo dia nas casas do Conselho , e

certilicando-os de que a Tropa se achava estacionada na

íraça', para os defender de qualquer insulto , que po-

desse acontecer por alguma parte opposta , e que não

havia necessidade d'esperar pelos Procuradores das Cama-
rás , huiiia vez que os Eleitores podiáo fa7er as suas ve-
ies

,
por serem de todas as Comarcas , e que elles que-

íião já o Governo installado. .Assentirão com effeito to-

dos , talvíz porque as circunstancias do tempo assim o
pedissem , e installarão o Governo existente.

Este Governo , Senhor , segundo a voz pública
,

náo tem seguido a marcha, que lhe competij , elle tem
arrogado a si poderes extraordinários, e incompetentes á

"sua jurisdicção , e principalmente negando a obediência

ao centro do Poder
,

que o Augusto Pai de V. A. R.
Nosso Saudoso Rei depositou nas Mãos de V. A, R

,

como Regente , e Seu Lugar-Tener.te neste Reino do
Brasil ,

obediência , respeito , e subordinação
,
que nós

,

e todo o Povo deste Termo protestamos seguir e de-
fender a todo o custo.

A Providencia Divina conduzio a V. A. R. a esta

Província
^

para ver ocularmente o estado em que el!a

se acha
^
providenciar , e remediar os males de que ella

se vé ameaçada, o que anciosos esperamos da.^ltaCom-
prehensâo de V. A. R.

,
que o Ceo guarde por muitos

annos.

Villa de S.Joié em Camará de 5 d'Abril de 1822.
(_Segitei>i-se 57 assignataras ').

Siipplica dirigidii a S, A. S. pela Camará , Nobreza
,

e Povo da Villa de Queluz.

SEN HO R.

A bondade de V. A. R. reconhecida por todos os

Povos das Capitanias do Brasil , e mais que tudo na de-
liberação que tomou de residir entre elles , e communi-
car-ihes a sua Alta Protecção exigem justos agradecimen-

tos , inda mais digHando-se V. A. R. honrar este Paiz

com a sua Augusta, e Real Presença
,

pelo que acaba-

mos de render graças ao Omnipotente por tão especial

beneficio,

A apressada installação do Governo Provisório an-

tes do dia 1." d'Outubro do passado , dia designado aO'

enviados das Câmaras para se congregarem na Capital de
Villa Kica , e novos Corpos de defeza , nos obrigão a

fluctuar em tristes pensamentos e esperar funestas con-
sequências

I
a que supplicamos a V. A. R. queira obs-

tar , acceitando nossas sinceras confissões , e tecori!:eci-

mentos
,

que prestamos nas Reaes ft!ãos-de V. A. R.
Nosso Príncipe Regente, Serenissimo Senhor D. Fedro
d'Alcântara^ Legitimo descendente da Casa áe Bragança,
a quem juramos obediência. He este o unanime senti-

mento dos Leaes Concidadãos desteTermo da Real Villa

de Queluz
,
que em Caniara aos 8 d'Abril tem a satisfa-

ção d' assignarem a presente rogativa.

(^Scgiiem-se 82 ossigittitiiras').

Terceiro Portaria txpedida em Villa 'Rica.

Manda S. A. R. o Príncipe Regentí por esta Se-
cretaria d'Estado

,
que o Governo Píovisorio desta Pro-

víncia de Minas Gerties expessa sem perda de tempo» as

necessárias ordens aos Ouvidores , e Camarás da niesma
Çtovincia para a prompta execução do Decreto de 16 de
Fevereiro do corrente anno, pelo qual annuindo ás Re-
presentações dos Povos : Houve por bem Crear hum
Conselho d'E'tado composto de Procuradores das Provín-

cias do Brasil. Ordena mais S. A. R.
,
que o mesmo

Governo faça constar a todas as Camarás, e Authorida-

des da Província, que achando se reconhecido o Príncipe

Regente do Brasil , he do Seu dever adaptar medidas
,

que facão a felicidade geral de todo o Reino-Unido , e
de cada huma das Províncias deste Reino , e he debaixo
destes princípios que exige o bem geral da Província

,

que dentro em vinte dias , contados da data deste , ou
mais breve se for possível , se devem apurar nesta Ca-
pital as Eleições qfie se fizerem «as Cabeças das diffe-
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rentes Comarcas
,

prevenindo as Aiithoridades compe-

tentes
,

que ai dcveni remetter inimcdiataniente ao

mesmo Governo para as tiansinittir a esta Secretaria

d' Estado , a tim de se mandar proceder ao apuramento

lowo que existirem as Eleições de toibs as Comarcas,

p(^s que S. A. R. não deseja , nem quer partir desla

l'rOvincia sem deixar os Povos satisfeitos , e na paz e

tranquillidade ,
que tanto ''apraz a Seu Paternal Coração.

Espeta S. A. R. a mais activa , e prompía execução

pela parte do Governo , dando conta de assim o liaver

cumprido. Paço de ViU,^ Riai aos 1
1' de Abril de 1822,

— Eiteviio Ri/jciro ilc Retciide.

( H.) eiitiús íjiic a Gazeta ultima n'io alcançou').

O Eaptismo da Infanta recemnascida no Rio de Ja-
ufir.) , foi no dia iS de Março, e se lhe póz o nome
de Jatuiarla Maria Joauna Cartola J.eupoldiíia Cândida

Francisca Xavic da Paula Gabriella Rafaellr. Gonzaga.

Foi Padrinho o Patriarca S. José , e Madrinha a Senho*

ra Infanta D. Mana da Gloria,

COR.TES. Sessáo de 10 de Julhi, 41 i

Li.la e approvada a acta da precedente SessSo, deo

conta o Sr. Secretario Trigueira 1 do expediente , em
que se comprehendia hum oHicio do Governo pela Se-

cretaria d' Estado dos Negócios do Reino , incluindo

hum oflício do Governo de Santa Catharina de 10 de

Fevereiro , enviando a segunda via da acta das Eleições

de seus Deputados : pasmou á Commissão rios Poderes.

Outro peia Secretaria d" Estado dos Negócios Estrangei-

ros , em que expõe as controvérsias que tem havido a

respeito dos dotes de casamento dados 3 Sr.' Princeza

D. Maria Tliereza , e da Sr. Infanta D.Maria Francis-,

ca : a primeira de 4O0:O0Ci;Ji00o rs. ; a segunda de 500
ditos : passou i Commissão <]e Fazenda. Outro pela mes-
ma Secretaria , expondo a situação em que se acha a

Divisão de Voluntários Reaes d' ElRei
,
que se acháo ide

çiiarnição em Montevideo , e as relações politicas sobre

a occnpação da margem oriental do Rio da Pmta , e es-

pirito publico de seus habitantes , cujas circunstancias o

Ministro apresenta , e pede que o Soberano Congresso

prosiderjceie com a maior urgência sobre huma matéria

que interessa á honra nacional , e harmonia que subsiste

felizmente entre Portugal e Hcspanha , assim como pa-

ra se prover á sustentação da mesma Divisão.

O Sr. Secretario Felgueiras disse que devia passar

i Cnmniissão Diplomática ;
porem o Sr. Xavier Montcf

ro observou que a Commissão Diplomática tendo dado o
seu Parecer ha dois mezes fora regeitado , e que con-

servando-sc na mesma opinião nada mais podia dizer , e

por isso era necessário que se nomeasse liuiiia Commissão
Especial

, que exponha novas razões, que convenção o
Soberano Congresso.

O Sr. Soares Franco opinou que devia ir á mesma
Commissão

,
pois que as circunstancias tinhão mudado

,

e ainda que hoje dé o mesmo Parecer , ha de ter diíT;-

reme resultado.

O Sr. Freire apoiou , accrescentando que infallivel-

nient^e ha de ter outra decisão
,

pois que os Negócios

do Brasil, cuja lace este tomou
,

passados três mezes,
mudáo de figura.

O Sr. Guerreiro disse que a questão agora era dif-

ferente <Jo que tinlia sido proposta anteriormente
; por

consequ-encia não tinhão lugar as increpações sobre este

objecto,

O Sr. P/xAt/Vo de /Í7,cvedo discorrco no mesmo
sentido, e sendo interrompido pelo Sr. Secretario Fcl-

£uc:raSf que fallou sobre a direcção qu« se devia dar ao

oflicio, quiz continuar a discorrer o Sr. Pinheiro de Aze-
vedo , e sendo chamado á ordem por se suppór querer

falhr segunda vez, o que era opposto i decisão do Con-
gresso ; o Sr. Ribeirg de Andrade se levantou, e excla-

mou : que isto nlo podia continuar assim , que o hon-
rado Membro era chamado á ordem por hum partido (á
ordem , d ordem , i ordem , seja posto fora hum Mem-
bro, que insultou a Assemblta! exclamarão de todas as

partes os Membros do Congresso).
"

O Sr. Presidente mandou ler os artigos do Regi-
mento que tratão deste objecto, em o qual se exige hu-

ma explicação cathegorica , e quando reincida seja posto

fora da Sala. Em consequência o Sr. Ribeiro de Andra-
de se explicou , dizendo que o partido de que fallár*

era de opinião politica , o que existe em todas as As-
semblcas deliberativas

;
que por tanto em cousa alguma

ofFcndeo o Congresso , nem os Membros
,

que o allu-

diáo. — Depois dtsta discussão passou á Commissão Di-
plomática.

O mesmo II lustre Secretario mencionou hum offi-

cio do Governo peia Secretaria d' Estado dos Negócios

da Guerra, incluindo o requerimento do Official d' Es-

tado-maior do Exercito do Brasil , Francisco Golçalves

da Silveira ; passou á Commissão da Guerra. Outro pela.

mesma Secretaria servindo da Majinha , enviando duas

partes do Registo do Porto tomado as 2 e J horas do
dia 9 de Julho de 1822.

Escuna Niiiifa, Capitão o 1.° Tenente Francisco

José Machado, do Faial (esteve successivamentc Ui Ma-
deira , S. Miguel, Terceira, e Faial) em 21 dias, l

passageiro , e 4 mallas.

Galera Portus;ueza Incomparável , Commandante o
2." Tenente Estevão José Alves , de Perntimhuc» em
50 dias, 6 passageiros, e i inalla.

líergantim Portuguez T)eos te guarde. Capitão Fran-

cisco Marques da Silva, do Ceará ein 42 dias, 7 passa»

geiros, e i malla.

'Novidades.

O Commandante da Escuna Nimfa ^ não deo novi-

dade algutra : disse que nas Ilhas da Madeira , e Aço-

res tudo estava em socego. Entregou huma Carta de

officio
,
que se remette junta.

O Commandante da Galera Incomparável disse que
durante dezoito dias, que esteve em Pernambuco , não

occorreo novidade alguma , e que as suas occupações lhe

não permittirão firmar a sua opinião sobre o estado po-

litico daquelld Província. Entregou dois sacos de offi-

cios
,
que se remettem juntos.

O Capitão do iiergantim Deas te guarde deo por

escrito a noticia seguinte :
" Praticava-se no Ceará , ou

pertendião pftr em execução o mesmo que se fazia em
Pernambuco ; mas logo que chegou hum Correio expe-

dido por S. A. R" com Avisos para aquelle Governo,
e juntamente huma Proclamação para socegar aquelle

povo, chamando nella dois Procuradores de cada Provín-

cia ao Rio de Janeiro ; ao mesmo tempo chegou a noti-

cia do que praticarão as tropas Europeas na líohia ; isto

socegou o espirito de meia dúzia
,
que pertendia o par-

tido de Pernambuco ; e por tanto á minha sabida tudo

ficava em socego." Não traz officios fora da tnalla (^se-

gue a assignatura).

Registo tomado a's 5 e f horas do dia 9 de Julho

de 1822.

Hiate Portuguez Rei dos Mares, Capitão António

José Gabriel, do Funchal em 20 dias, 9 passageiros,

e I malla.

Niividadcs,

Os passageiros são : o Brigadeiro António Ribeiro

Palhares , e faniilja , o qual não deo novidade alguma ;

entregou dois officios-, que íe remettem juntos (.segue

íi assignatura).
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'lencioaou Igualmente hum officio da Junta Provi-

sOfia do Governo do Maranliúo em data d« 6 de ftlaio
,

expondo o estado daquella Província, e a injpressâo que

fez o Decreto expedido pelo Priíuipe Real em 16 de

Fevereiro para a nomeação dos Procuradores das Provín-

cias. Outro do Governo Provisório de Pernambuco cm
data de 17 de Maio, repetindo as queixas dos morado-

res djquella Província por falta de providenoas
,
que em

outras vezes se tem requerido : passou ao Governo para

os objectos da sua competência, e á Commissão do Ul-

tramar para os objectos de Legislação.

Recebcrão-se também 7 oflicios do Govemo Pro-

visório da Província do Ceorà em data de ij, 15, 16,

e 27 de -Abri) , e de S e 1 5 de Maio ; os quaes se re-

duzem a providencias para arranjo de Secretaria ;
que se

]lie enviem Os Magistrados ,
que se aclião despachados

;

instrucções de policia
,

que fizera para a segurança pu-

blica , de que f*de confirmação; exposição soLye a i>c-

cessidade de servirem na Governança os Oíficiaes de

Wilicías em terripo de paz, pois qu« havendo 9 Regi-

iTí^ntos, cujos Officíaes são as pessoas mais capazes, s«

acháo as Camarás mal servidas ; sobie resultado do De-

creto do Príncipe Real de 16 de Fevereiro; passarão as

ríspect'vas Coirmissões.

Fez-se menção honrosa da felicitação do Cabido de

Ternambuco ; e passou d Commissão de Agricultura o

ir.appa da existência do Terreiro
,

por onde contta ha-

verem em ser 26:624 meios , e dez alqueires : á mesma

Commissão hum additamento á Memori-a sobre Pastos

Communs -, ofFerecído pelo seu A. o Juiz de Fora da

Ctiardtt , Francisco da Costa Cardoso Paclieco ; e conce-

deo-se licença p?ra tratar da suh saúde ao Sr. Deputado

Vicente António,

O Sr, Secretario Senrel de Aievedo fez a chamada

,

e disse se achavão presentes 120 Srs. DepuCados , com

licença 17, e sem causa motivada 12.

Ordem do Dia,

Continuação do projecto sobre a eleição das Cama*

V a* desde o artigo 12.°, que foi approvado , com o ad-

ditam.ento zz com tanto que não correspondão menos de

100, nem mais de 500, e os seguintes até 17 sem dis-

cussão , nem emenda alguma.

G Sr. Ferreira 'Borges leo os seguintes Pareceres de

Commissão de Fazenda sobre objectos Geraes : i.° para

se vender o páo do Brasil , na conformidade do que já

ie praticou : a.° para que a Junta do Tabaco laça novas

condições p?ra a arrematação do Contracto do Tubaco :

j,° para se niandarem pedir ao Governo os orçamentos

parciaes da Divida actual : forão approvados.

O Sr, Feriu Carvalho leo os seguintes Parecerei

da Commissão de Constituição sobre objectos geraes : i.°

respondendo a huma nota do Encarregado de S. ftiagesta-

de Britannica , em que propõe a suspetrsão do artigo 26

lio Tratado do Comrncrcio: 2," sobre as gratificações dos

Ministros
,
que forem para o Ultramar : que se imprima.

Se;;'iirão-se as Commissóes Ec<:lesiastic3 do Expedi-

ente , e Reforma
,

que derão vários Pareceres sobre ob-

jictos particulares.

O Sr. Felgueiras deo conta de hum officio que aca-

bava de receber da Secretaria d'Estado dos Negócios do
1'eino, incluindo d[ias cartas que tinlia recebido do Prín-

cipe Real , dirigidas a seu Augusto Pai , em data de 26
e 2? d'Abri| : na i." da conta da jornada que fez a iWi-

tias , e envia copia das proclamações
,
que fizera : na 2'

diz que a vontade d'aqiielles puvos he te/em huma Re-

presentação Legislativa no Brusil
.^ e conclue que tudo

estai a em socegn.

O Sr. Presidente deo para ordem do Dia a conti-
nuação dos Projectos indicados para hoje , e levantou a

i>es»ão á 1 hora.

ANNUNCIO.

Sahio á luz :
'^ Reflexúes sohre a necessidade defro-

tnover a uniiio dos Estados de gue consta o RcinO-V/iido

de Portugal , Brasil , e Algarve nas quatro partes da
Mando,"

N. B. Este assumpto he o mais interessante no nos-

so actual estado politico ; faz-se por tanto esta obra sum-
mamente digna da Iciíura e meditação de todos os Por-
luguezes de ambos os hemisférios que são dotados de
verdadeiro patriotismo, e que desejáo que a verdade, e
não as preoccupações , ou paixões , dirijáo os passos des-

ta illustre Nação ao porto da prosperidade que fhe pro-

mette a regeneração politica da Monarquia se se conse-

guir estreitar a desejada união. Na J.' parte apresenta o
A. trinta princípios que desenvolve em suas reflexões

,

sobre os meios mais conducentes para tornar grande a

Mação Portugueza. Na 2.' parte expõe , e refuta as obje-

cções que se podem fazer , e que se tem já feito cm
parte, a alguns pontos tratados na 1.^; e por fim acaba

com hum additamento ( porque a obra foi composta o
anno passado) sobre os successos do Brasil no principio

do corrente anno Esta obra foi offerecida ao Soberano
Congresso na Sessão de 9 do corrente.

Vende-se por 560 réis nas Lojas de Livros de João
Uenriíjues , H. Augusta ; Carvalho ao Pote das Almas ;

Carvalho ao Chiado:, António Pedro Lopes ao pé da Lo-
ja do Diário do Governo na R. do Ouro ; e na mesma
Rua N, 112 na de Caetano Antfnio de Lemos ; e na R.
da Prata N. 82, na de Caetano Machado Fraitco.

Preços da Subscrição da Gateta Universal.

Trim«slre . . , , 3:l!iO reis., ou 2.8!J0 melai.

SenKistre (J.OOO réis , ou &;.520 dilo.

Anno 11:000 reis, ou iO:OO0 dito,

Su!)scrcve-se em Casa do Rednclor , Ii?ia da "Praia

N." IIIS, 3." andar; na 1-oja de João Henriques,

R. Augusta, N.° ],; na de Jíntonio Pedro Lopes,

R. do Oura, perlo do liocin.; na di; Froitcisco Xa-

njier de Corvnllio , ao ('Jiiado; na de Francúco José

de Curvalhn , ao Pote das Ahiins; ena úe. Caetano

Machado Irunco , R, da Praia N." 8'2. — Em /.fíAs"

ciitrega-se aos assisrnanles cm suas casas.

NA IMPRENSA N A C ] Q N A I..
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NfijViERO 150. An NO DE 1822.

i^^íj^

G^ZET^ UJVIFERS^L.
SEXTA FEIRA J2 DE JULHO.

LISBOA 1 1 de Jalho.

Sobre úS meios de conseguir a união e prosperidade

da iVdf.7o.

«'A.cha-se o Augusto Congresso empenhado na ques-

tão a mais importante de quantas até igora se tem tra-

tado
,

pois de sua resolução depende a prosperidade ou

a ruina da Monarquia ; e he a união de Portugal com o

Srtisil, Muito se tem desvairado nas opiniões a este res-

peito ; lums a reputáo indiffercnte a ambos os Reinos
,

outros a tem por necessária ; liuns querendo estabele-

cclla seguem tiicorias veilias , outros propõem systemas

aerios ; outros em fim rompem em chufas , e impropé-

rios mais próprios de desunir que de conciliar. Para o
resolver não ha outro methodo inais que o analytico,

colligindo os casos
,

para depois os classificar. He huma
questão toda prática

,
que decidida por meras theorias ,

ficará perdida ; e complicada com outras questões alheias

riella nunca se decidirá. He também huma questão com-
posta

,
qiie deve ser dividida em partes , e cada huma

destas discutida separadamente. Eu distinguiria ttes ou
quatro espécies de assumptos: i." Geraes , ou eommuns
a toda a Monarquia : 2." Sspeciaes , ou próprios cias par-

tes maiores da Monarquia ; )." ParticuUres ^ ou próprios

de cada parte menor da Monarquia. Particulurissimoj

ou próprios das partes ainda mais pequenas da Monarquia,

Se se perde de vista esta divisão de assumptos , iiao he
fácil acertar.

I. Assumptos geraes ou eommuns i Monarquia.

1." Religião. De«e ser a Catholica : com a dis-

tincçáo de que em Portugal e Ill'r>s adjacentes deve ser

a Catholica pura e estreme : Em Jjrica e /isia a Catho-
lica mista com a Mahometana, e Pagã toUraias : Na Ame-
rica a Catholica mista com a Pagã do paiz tolerada. Mas
o Governo deve zelar a propagação da Cathohca pelos

meios próprios
,

que são a pregação e bom exemplo , e

nunca- a força.

2.° Fornia de Governo. Monarquia temperada na
Casa de Bragança com a Authoridade que ao Monarca
compete nesta forma de Governo.

}.° Poder Judicial, Deve todo o Reino-TJnido di-

vidir-se em territórios pequenos, ou Conselhos, e des-
tes formarem-se Comarcas, e destas em fim Relações:
aperfeiçoando a divisão ja feita para maior commodidade
dos povOs , ou estabelecendo , onde imooitar novos dis-

trictos. Deve também haver os Consellios Siipreinos de

Justiça necessários para as necessidades dos povos. Em
Portugal basta hum ; no Brasil são precisos dois. Para

lá do Cabo de Boa Esperança será preciso outto. A oi-

ganisação destes Xribunaes será diversa , segundo as cir-

cunstancias da população ^ distancias dos paizes ett.

4.° Exercito de terra. Não deve haver mais que
hum só, posto á disposição d'EIRei, sujeito á mesma
numeraçãD : e por isso tonvem estabelecer o numero
de Regimentos necessarirs para a dclríza da Moiuiquia.

Talvez sejão necessários 60 Regimentos de linha em
todo o Reino-Unido : todos devem ler a mesma nun;e-

ração , começando de N.° l até 60. A tropa de linhi

não deve estar fixa n hum lugar, mas prompta para mar-
char para onde a mandarem ; pois para isso a NaçãO lhe

paga. As tropas do Brasil estão poucO aífeitas a isto,

mas devem ir-se acostumando a passarem de huma para

outra Província , e de huma pata outra parte do mundo.
As Milicias podem ser fixas.

5.° À Marinha deve aUgmentar-Se , e estar ás or-

dens d'EiReí , e prompta para qualquer expedição; poc-?>

que a Monarquia he marítima.

6.° Coinmercie. Este deve ser //ire entre os súbdi-

tos da Monarquia , e coarctado com os estrangeiros. Esta

he a grande regra do Commercio Portuguez ; regra que
poucas excepções admitte. A flionarquia tem mais para

dar
,

que para receber ; logo seu commetcio pôde ser

sempre vantajoso. Quanto mais nos des^ iarmos desta re-

gra , mais perderemos , isto he , quanto mais dinheiro

dermos aos estrangeiros , mais pobres seremos. He ver-

dade de intuição , á qual todos os Portuguezes deverr»

sacrificar seus particulares interesses, habiíos , e luxo j

S'j he que aspirao á verdadeira reforma. Esta regra pode
ter excepções, mas não muitas.-

7.° Delegação do Fodtr Supremo. O Monarca náo
pode deixar de delegar huma parte maior, ou menor de
seu poder a Subalternos que obrem em seu nome na
Administração publica. Na IMonarquia Portugueza , vista

sua grande extensão e dispersão, deve haver muitos de-
legados revestidos da quantidade de poder necessária

,

e proporcionada ás necessidades dos povos , e ás distan-

cias da Coite. A regra geral he que rKis casos de aper-

to e evidente perigo publico Os delegados tem todo o
poder necessário para repellir o perigo ; fora destes

casos devem ter o poder necessário ao bem dos povos.

Esta necessidade regula-se pela frequência e importância

dos casos, e pela distancia da Corte. Os C2$os Jreijueu'

tinimos e menos importantes despachão-se pelos vltimot

subalternos ; e á proporc-io que os casos são mais impor-

tantes 8 menos frequentes , maior poder se requer no
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Velfgailo, Daqui nasce a necessidade da Jerarquia Civil.'

O Rsino-Unido precisa de ter grandes Delegados com O

poder necessário ao bom governo dos povos : tal era O

Vicf Rei da I„dia , e o do Br.uil. Por este principio

se deve regular a quantidade de poder que se deve dar

ao Piimeiro Delegado do Poder Supremo no Broj;7. A re-

ora será esta = Ntlo se deve dur nquelle Delegado poder

algum j<úi\i os casos , em ijiie o Monarca pôde despachar

por si, sem prejuízo dos pc-os : portanto aquelle Dele-

?3do poderá, por ex.", apresentar Párocos , mas não Bis-

pos. = Outro tanto se dirá do Delegado de l'ortugal
,
es-

tando a Corte no Brasil: e bem assim do Delegado do

Oriente. Para augmentar este poder , não basta dizer,

que Portugal he Reino , e que o Brasil lie Reino : por-

que são P-einos , mas não avulsos ; são lium para o ou-

tro como as grandes Províncias são para o Reino ; isto

he,'sáo partes do Reino-Unido : o nome não lhe tira a

natureza. Adviíta-se que o Brasil unido com l-'úrtugai,

não fijura como Escócia unida com liiglaterr» ^ ou Ara-

gão com Caslella, ou Hungria com Áustria; cada hum

destes Reinos já erão independentes , e linhão seu go-

verno antes de se unirem , e por isso depois de unidos
,

quizerão conservar sua aati^.i forma de governo. Mas o

Srasil e Portugal he na reali.iade hum só Estado, com

Jutrra só forma de Governo
,

que sempre teve
, e que

se não muda meramente porque o Brasil se chame Rei-

no , assim como o Algarve sempre se chamou Reino.

S." Instrucçáo Publica. O Plano pôde ser o mes-

mo para toda a Monarquia , mas sua ap,-Jicação deverá va-

liar segundo a população, e rendas públicas. Quanto

mais se augmeatarem ?.s rendas e a população maior nu-

mero de escolas dev« haver, eíc.

0.° A este artigo dos Assumptos Gtraes podera

pertencer grande parte dos Negócios Eeclesiaiticos,^. Os

Tributos Públicos, Reforma na Legislai; ão .<ití.i;tji..-, :

II, Assumptas Espcciacs.

Esterslò -Os ijif« pertencem ao bom governo das

rrsndes partes da Monarquia. Estas são Portugal na Eu-

ropa com as Ilhas Adjacentes, os Estados da America,

os Estados de Ásia e A/rice. Tem-se ventilado nas Cor-

tes se estes negócios devera :er tractadoj em Cortes par-

ttCbílsres do Brasil, e de Portugal; ou se nas Cortes

Géíaes ? Di?o^, <]ue náo deve haver mais que as Cortes

Geraes somente: i." Porque a iMonarquia lie pouco po-

voada , « tendo cerca de 8 milhões de habitantes disper-

sos por huma superfície immensa menos avultão, bastão-

3he s6 humas Cortes Geraes. z.° Com duas Cortes pare*

ce preparar-se a futura separação dos dois Reinos, tão

prejudicial a anibo5. j.° Náo lie imcommodo aos Procu-

radores mais remotos ter. d'e vir á Capital
,

porque não

são rtecessarios tantos Procuradores. Portugal tem mais
,

á potpoção , do que Hespanlia : bastão-lhe cem para to-

da a Monarquia: suas despezas são feitas á aista do the-

t;ouro comnium do Reíno-Unido : não podem queixar-se

do incommodo de vir ás Cortes pois a Nação adciptou o

Systema P.epresentativo ; e se não quizerem vir succes^

iivaniente , decretem que ninguém seja reeUito contra

sua vontade dentro de alguns annos. Não devem os Srs.

brasileiros chorar o -dinheiro <jue fica em Portugal pelas

dfespezas que cá fazem ; isto seria cortar as unhas rentes,

e desdiz de seu animo generoso. E dirião elles o mes-

mo se a Corte se mudasse para -o Brasil? 4.° Havendo

só' hum Congresso Geral, os Deputados apprenderáõ o

lue ha em todaS as Províncias de nosso Império de bom
ou capaz de melhora, e ajudar-se-hão mutuamente. 'Ve-

j i-se a politica dos Ro?nauos , <]iie nío tinhão mais que

hum só Senado , dominando desde o Tijo até o Eujra-

ies. 5
° A maquina do Governo deve ser simples, quan-

to for possivel : não se devem multiplicar entidades que

se podem escusar. 5." Em fim todas as Leis devem ser

iíitas onde estiver aCortc, com conhecimento de todos,

pita 'Obstar a qife alguma não pre;udi<jite a Monarquia.

O? negócios Especlaes em cada Reino podem ser,

no Brasil, o augmento de que elle precisa em popula-

ção, agricultura, mineração ; em Portugal, 3 reforma

dos abusos , remover os embaraços da prosperidade pú-
blica , etc.

III. Asfumpios Particulares^

Estes assumptos são os que pertencem a cada Pro-

víncia , e Comarca grande. Muitos destes assumptos se-

rão tão ponderosos
,
que merecerão por isso ser tratados

em Cortes. Pôde pois determinar-se por Lei que os Pro-

curadores de cada Província tragão ás Cortes liuma rela-

ção assignada pelos Eleitores de Provinda em que indi-

quem os artigos que precisão de melhoramento , e os

meios que ha para o eíFeituar.

A' vista deste desenho, perguntará alguém em que

consiste a união das Províncias do Império Lusitano .'

Respondo : Consiste na unidade da Religião dominaute ;

<la Firma de Governo; do Poder Judicial ; do Exercito

de Terra e de Mar ; do Commercio ; da Instrucção Pú-

blica ; dos 1 ributos ; da Disciplina Ecclesiastica ; e ou-

tros artigos geraes debaixo do Governo Monárquico en-

tregue á Real Família de Bragança , e e.\ercitado por

Deícgados estabelecidos nas quatro partes do Mundo se-

gundo as necessidades dos povos. Consiste outrosim na

unidade do patriotismo, e do brio nacional, e no ana-

nime concurso , e convergência das vontades e esforços

de todos para a conservação , e progressivo augmento

deste esclarecido Império, supprimindo paixões, e capri-

chos , e sacrificando o interesse particular ao geral , em
que cada parte puxe ip.ira si tudo ou o melhor. Consiste

em fim na mais pura Jidelidade.

Tratando pois dos meios de unir o Brasil a Portu-

gai; ou antes as Provindas de que consta nossa Monar-

quia com relações firmes, isto he , vantajosas a todos,

convém a meu ver ir discorrendo pelos artigos acima in-

dicados , ou outros que houver , e ver o que em cada

hum ha de geral a toda a Monarquia, e de especial ou

particular ás suas partes maiores ou menores
,

para com
acerto regular o que for mais conveniente a toda a Mo-
narquia, ou ás suas partes. O acertar neste regulamen-

to he o meio unicamente ade<juado para unir as partes

do Reino-Unido.
Os Belgas nos dão o exemplo de discutir questões

«spinhosas. Syas discussões não são clamorosas como as

dos Hespanhoes e FranccUs ; não são apparatosas , e

cheias de eloquência cathedratica como erão as dos JV<j-

politanos ; mas solidas , e tendentes a unir entre si os

ânimos de povos religiosamente adversos. Seus Deputa-

dos não querem florear , campando por oradores ; mas
sim utilisar, sacrificando tudo i jiatria."

CORTES. SíS de \l de Julho. 411.°

Lida « approvada a acta da (rrecedente Sessão, o
Sr. Peixoto leo a seguinte declaração de voto: "Os
abaixo assignados na Sessão de liontem 10 de Jullio,

discutindo-se o art. 20 do Projecto 205 forão de opi-

nião : i.° que nos Concelhos e Termos que compreheií-

dcm duas ou mais Villas , ^lia comtudo huma só Cama-
rá , e esta formada de hum numero dado de cada Villa,

se guardasse esta pratica do costume : 2.° que isto mes-
mo já estava • vencido na Sessão de 28 de Outubro, r:

José Vai Corrêa de Seabra f António José Ferreira de

Souia."

O Sr. Secretario Felgueiras Ato conta do expedien-

te , cm que se compreliendia o seguinte : hum officio-

do Governo , incluindo $ othcios de Governo do 1'ará
,

dos quaes se tinhão recebido no Congresso outros iguadS.

Outro pela Secretaria d' Estado dos Negócios da Fazen-

da, enviando as explicações que os Corregedores de- dii~
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ferentes Con.arcis ilerão sobri o lançamento das Sizas.

Outro acompa'ihando o talanço da Junta dos Juros dos

Novos Empréstimos do semestre findo : outro acompa-

nhando a relaçáo das Apólices miúdas , a cuja quetma

se procede somando perto de So:O0O(^ rs. Outro in-

cluindo hum otficio da Junta da Fazenda do Maranlião

sobre oLijtctos da sua competência. Outro pela Secreta-

ria d' Estado dos Negócios da Guerra, servindo da Ma-

rinha , enviando a Pjrte do Registo tomado ás 6 horas

da manliS do dia lO de Julho de 1822.
" Brigue-Escuna Portuguc? Bem tcliz , Capitão Au-

gusto Fernandes Alves, do Parti em 59 dias, e 1 malla.

Novidítdí].

O Capitão disse : que no Parii tudo ficava em sc-

cego. Qiíe ás 1 1 lioras do dia 6 do corrente , na Lati-

tude de Lijiffíi , e 14° 18' a Oeste de Landies, avis-

toii a Sotavento 25 embarcações , cuja Nação ignora
,

ijue sendo o vento ri)0 pelo Nor-Nordeste , navcgaváo

com a amura por bombordo. Que js 4 da tarde princi-

piou a dar-lhe caca, ao seu parecer, buma Iragnta, que

para esse fim se separou dos outros Navios ; mas que

com 2 noute perdeo todos de vista." ÇSegne-ie a aisf

O Go\'ern?.dor das Armas , e a Junta Provisória do

Governo do Ceará dirigem as suas felicitações pela deli-

beração de ficar o Príncipe P^eal no Rio àe Janeiro. Pve-

cebsráo se igualmente os ofticios do Governo Provisório

do Reino de Angola., e do Bispo da mesma Diocese em
data de 26 de tevereiío , dando parte da sua installa-

çáo no dia 6 do mesmo mez , e de algumas desordens

occorridas por esta occasião
,

pelo que toi prezo o Co-
ronel Joaquim José dAlmeida, e o Tenente Francisco

Gonçaives , mas que pelos alvoroços da tropa para con-

seguir o socego, forão postos em liberdade; passarão ao

Governo, aonde igualmente se remetteo huma Repre-
sentjçao do Presidente da Junta do Griio Pará contra o
Governador das Armas.

Fez-<:e menção honrosa de varias felicitações peia

descoberta da Conspiração.

O Bacharel António da Cruz, de Cantanliede , En-
comendado de Caial-Coniba , agradece o beneficio que
resulta aos -Povos pelo Decreto dos Foraes ; ficarão intei-

rados.

Joio Anastácio do Couto , Deputado Secretario da
Junta da Fazenda da Universidade , envia o mappa da
Receita e Despeza do Cotfrc em o mez de Fevereiro.

O Sr. Rodrigo Ferreira leo hum Parecer da Com-
inissáo dos Poderes

,
pelo qual he chamado o Substituto

da Província de Pareiba do Norte, José da Costa Cirne,
por falta do Proprietário , em consequência de acharem
contorme o seu Diploma, rr Approvado.

O Sr. Secretario SonreS de Aíevedo fez a chamada
,

e disse se achavão presentes 1 1 2 Srs. Deputados , com
licença i 8 , e sem causa motivada 20.

Ordem do Dia.

Continuação do Vrojecto dai eUiiíes dos Camarás
,

Art. 21. "Se algum sahir eleito para muitos Car-
gos , servirá o mais iniport.;nte , e para o outro será

chamada a pessoa
,

que se seguir na ordem dos votos.

A importância dos Cargos se regulará por esta ordem —
Juiz, Vereador , Procurador , Substituto de Juiz , de
Vereador , e de Procurador. ,, sr Ap.provado.

Art. 22. '' Se para o lugar dos dois Juizes Ordina-
fios

,
para o de Vereadores saliirem eleitos dois, ou maij

parentes »m qualquer gráo de linha recta , ou irmãos
tio , e sobrinho filho de irmão, primns coirmãos

, sogro
e genro

, ou cunhado (durante o matrimonio de que re-

sulta affinidade} será preferido áquelle que tiver mais

votos , e par» o outro Cargo entrará a pessoa que im-
mediatamente se seguir. „ =: Appfovado.

Art. 2j.° "Se os ditos parentes sahirem eleitos

para cargo de importância diversa , como para Juiz , e
seu Substituto, ou para Vereador, e Procurador , será

ptefctido áquelle que foi eleito para lugar mais impor-
tante , e para o outro entrará a pessoa que se seguir n»
ordem dos votos. ,,~ Approvado. ^

Art. 24.° ''Se em algum bilhete apparecerem mais
nomes do que devia ser , se riscarão os supérfluos

,
que

estiverem escriptos em ultimo lugar. Se apparecerem me-
nos, se attffnderáó esses, que estiverem escriptos , como
se não houvesse falta alguma. ,, := Approvado.

Art. 45.° "Todas as duvidas que houverem ní
eleição , e não tiverem sido previstas no presente De-
creto

, serão resolvidas sem recurso pela Junta Eleito-
ral. „ ~ Approvado.

Art. 26.° "As Camarás continuaria a ter as mes«
mas attribuicóes

,
que até .-.gora tinlião , á e.xcepçáo de

não exercitarem jiirisdicção contenciosa , a qual passará

aos Juizes ; em caso necessário dirigirão as requisições

convenientes. Os Juiies recip/ocamente se não intromet-

teraó na authoridadc económica , e administrativa das

Camarás. „ nr Approvado.

Art. 27.° "No Ultramar se procederá ás eleições,

logo que a'li se publicar o presente Decreto : dçvendo
designar-se o dia da rcuniáõ das Assembléas eleitoraes

com prazo conveniente , segundo as distancias dos luga-

res. ,, = Approvado.

Outro Decreto para o anno presente.

''As Cortes, etc. desejando desde já fazer sentir

aos Povos o beneficio que liies deve rezultar da nova
forma das eleições dos Juizes Ordinários, e Olficiaes das

Camarás , Dccretão o seçuinte :

Àrt leo unico.

" Logo que se publicar o presente Decreto, se porá
em execução o outro da data deste

,
que regula as elei-

ções dos Jnizes Ordinários, e dos Officiaes das Camarás;
devendo porém proceder-íe nellas com as differenças se-

guintes :

" 1." As Comaras actuaes designarão o Domingo,
em que se devão reunir as Assembléas eleitoraes, "que
será o mais próximo possível depois da publicação do
presente Decreto. :; .approvado.

'' 2° Os Vereadores mais velhos serão os Presidentes
das Assembléas eleitoraes. Em Lisboa presidirão os Ve-
readores do Senado, e na falta d'elles os Ministros dos
Bairros, e os Desembargadores da Supplicação : porém to-
dos elleS proporáó ás Assembléas pessoas idóneas para
Presidentes na forma prescripta no artigo 1 3 do citado
Decreto j e sahiráó da Weza. = Approvado.

'' 5.° Os livros de matricula, de que trata o arti"o

16, serão rubricados pelo Vereador mais vellio
, e em

Liiboa pelo mais antigo. Estas matriculas se publicaráí
com a antecipação, que a Camará julgar absolutamente
necessária, não devendo passar de 15 dias. — Approva-
do.

"4.° Os Juizes e Officiaes, que sahirem eleitos,
tomarão logo posse de seus cargos , e os servirão até o
fim do anno de 1825.''— Approvado.

O Sr. Borges Carneiro fez hum additamento
, que

Se reduzj a que nenhum dos Officiaes eleitos Vereadores
poderá Ser escuso , senão por impossabelidade fisyca jus-

iificada perante a Çímara
, que estiver em exercício. =5

Approvado.

O Sr. Borges Carneiro disse que para se concluir
esta matéria restava apptuvar o artigo j." do projecto
principal

,
que se reduz ao seguinte :

'' São e.\cluidos de votar nas eleições os que não ti-

verem domicilio, ou pelo menos rezidencia de seis me-
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xes no districto, os menores de 25 annos , os filhos fa-

milios , tjue viverem etn; casa de seus Pais, os Criados

de Servir , os Regularfc»:, os Estrangeiros , e os condem-

iiádos 3 prizão, ou degredo ;
passou a Commissão para o

pôr Èm harmonia com o que se acha vencido na Consti-

toiçáo.

Passou Se depois ao seguinte :

" As Cortes Geraes Extraordiníifias, e Constituintes

da Nação Portu£;iieza , considerando que o tributo cha-

mado — V'oto de i>antiago — lie fundado em huma origem

supposta , e c-ue aicm disso em caso nenhum podia obri-

gsr os actuses habitantes destes Reinos, decretáo-o se-

guinte :

i.° O Tributo chamado Voto de Santiago fica abo-

lido.

2.° Os Seculares que receberem o di:o Tributo de

aíguns povos a titulo de remuneração de serviços decre-

tados , e qui provarem por documentos perante o Juiz

territorial, o continuarão a cobrar até á morte dos ac-

tuaes possuidores, em cujo prazo ficará extincta similhan-

te obrigação í ou serão indemnizados com o seu equiva-

lente á avença das partes. Depois de breves refle.xóes

iicou adiado.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão Eccle-

siastica de Reforma para ler hum Parecer a favor dos

Cónegos do Pará , Sousa Coelho, e Sousa Fernandes,

sobre o pagamento das suas Côngruas : ao Governo.

O Sr. Sarmento leo o Parecer da Commissão de

Fazenda sobre o requerimento de António Julião da

Costa. = Adiado.

O S. Presidente deo para Ordem do Dia Consti-

tuirão , e Pareceres dc Commissóes , e levantou a Ses-

são publica á huma hora , entrando o Congresso em
Sessão secreta.

consulta ileâO de Novembro daqiic!!o anno, transiiiit-

tiila ás Corles pela Secrelaria deiislaJo tios ne"-oeios
i!a faz(;nda, em 29 1)0 Hiesiiio nie2

,
proiiiPttia satisfa-

zer com toda a brevidíide , dcaculpando-se já com a
jierda do seu cartório por causa do incêndio, já com
a falta de cunipriniento ilas ordens expedidas a este
respeito aos provedores das comarcas em differentes

tempos : ordenão que a mencionada relação seja loiro

transniiUida ao soberano Congresso , dizendo V. Exc.
qual lem sido a razão de tão longa demora. O aue
V. Exc. levará ao conheciíiicnlo de Sua Magesía-
de.

Deus guarde a V. Exc. Paço das Cortes em 17
de Junho de 1823. — João Baptista Felgueiras.

Para o mesmo.

iHuslrissimo e Excellenlissimo Senhor. — As Cor-
tes Geraes e Extraordinárias da Nação portugueza
ordenão que logo seja Iransmitlida a este soberano
Congresso a parte do resultado da venda em leilão, a
<iue se mandou proceder por ordem de 15 de Abril
próximo passado, de quinhentos quintaes de pão bra-

zii , dizendo V. Exc. a razão da demora que tem oc-
corrido em mandar a mencionada parte nos termo»
prescritos na citada ordem. O que V. Exc. levará ao
eonhecimento de Sua Mageslade.

Deus guarde a V. Exc' Faço das Corles om 17
de Junho de 1822 — Jodo Baptista Felgueiras.

Para Cândido José Xavier

PEqAS OFFICIAES.

para Sebastião Joié de Carvalho.

lliustrissimo e Excellenlissimo Senhor. — As Cor-

tes Geraes e Extraordinárias da Nação portugueza

ordenão que llies seja transmillid« o orçamento que

pela ordem de 7 de Maio próximo passado foi exigido

con) a possível brevidade, da importância da divida

publica desde 2-1' de Agosto de 18-20 ale ao fim do

corrente rnez , com as declarações e observai^ões pre-

cisas para se conhecer a sita differente natureza , obje-

cto , e data ; dando V. Exc. a razão da dei.-iora que

tem havido na eseciiçâo da citada ordem. O que V.

Exc. levará ao conhecimento de Siui Mageslade.

Deus guarde a \^. Ex.° Paço das Cortes cm 17

ele Junho de 1'822. — João Baptista Felgueiras.

Para o mesmo.

lliustrissimo e Excellenlissimo Seníior. — As Cor-

les Geraes e Extraordinárias da Nação portugueza,

não liíSí tendo siilo ainda presente a relação, que foi

i'xigi(la pelo artic^^o 'á.° da ordem de S5 de Outubro
de I8í2l , de todos os propriqs antes chamados da
<;oroa-, apezar de q\ie o conselho da fazenda, na sua

líluslrissimo e Excellenlissimo Senhor. — As Cor-
tas Geraes e Extraordinárias da Nação portugueza

mandão cominunicar ao Governo que foi 13ens servi-

do levar lia vida presente o Dt-pulado em Cortes i<'ra«-

cisco yJntonio dus Santos, cujo cadáver tem de dar-

se á sepultura na igtfja de Nossa Senhora óas Mer-
cês pelas oito horas da tarde deste dia, devendo em
Consequência toniar-se as disposições necessárias para
se fazerem as devidas honras do funeral, pela manei-
ra praticada em casos idênticos. O que V. Exc* le-

vará ao conhecimento de Sua MagestaJe.
Deus guarde a V. Exc' Paço das Cortes cm 17

de Junho 'de 18^2.-— João Bapiísiá Felgueiras.

Para o mesmo.

liluilrisíimo e Excellenlissimo Senhor.— AsCor-
tes tieraes e Extraordinárias da Nação portiigue^.-i

mandão remeller ao Governo , a copia mclusa do
summa.Ho, a que o ouvidor da comarca de Moçam-
bique, José ^entorno de Miranda, procedeu contra o
exgovrrnador daquella província, João da Costa de

Brito Sanches, em virtude da ordem dw governo pro-

visório da mesma província deSiS de Agosto delSâl.
Deus guarde a A'^. ]ixc. J^aço das Cortes c-m l7

de Junlio de 1822. — João Baplista Felgueiras.

NA IMPRENSA N A C 1 O N A T..
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GRÃ-BRETANHA.

/Londres 21 de Junho.

.1 jscrevem de Vienuo em j de Junho : " Todos os

nossos efFeitos públicos continuão a subir ; isto provém
evidentemente da certeza de que a pi2 se lia de conser-

var , e de que tfdos os empréstimos que se podião ter

em viíta se difFerirão."

Extracto de luima carta de Boston de 19 de Maio:
" Está posto o seUo á Ccssaçáo do domínio Hespanhol

na Ameiica IVIeridional ; e essas bell.is regiões que for-

mão a parte meridional deste hemisfério receberão do
iiosso Governo hum acto formal <]ue^ reconhece a sua

inteira iíidependencij. Não lie isto huma meia medida
da nossa parte-; tizerão-se disposicúes para dar pleno ef-

feito ao acto do Congresso pela nomea>jão de fllinistros

jiinlo de três dos Governos , Buenos-Ajjres , Coliiml/ia
,

e Chili ; e huma carta de Wasliington recebida esta ma-
nhã diz 'que elles estão já nomeados

, e que em breve

partirão, Consta-me que se enviarão officios a todos os

nossos Ministros e Cônsules na Europa para lhes annun-
ciar este acontecimento."

Barco de Vapor construído de Jerro.— ]á em outra

folha annunciamos a partida do Aaron Manbij , Barco de

Vapor feito de ferro, para ir em direitura a Purís, Par-

tio a ;i deste mez , chegou a Khóí «m 55 horas, e par-

tio dal li Quint.ifeira pela manhã. Hum periódico Fran-
cez annunciando a sua cliegada , diz: " Elle teria chega-
do Sabbado á tarde a Paris , se não tocasse o fundo em
S. J odo de Atigi-lij

, em consequência de quebrar-se hu-

ma corda , e se a sua marcha não se retardasse pela

multidão de pessoas, que em diversos sítios torão a bor-

do vello. Esta viagem será para sempre memorável na

liistoriíi da navegação, como a primeira tentativa para

atravessar o Oceano em huma embarcação construída

com outros matenaes que não he madeira. A empreza
sortio completo eflfcito. Temos assim Juima communi-
cação directa entre as duas maiores Capitães da Europa

,

e que se faz em nienos tempo do que he preciso aos

Navios grandes para irem só a Riiíra. Não aconteceo o
nienor accidente durante a víag&m , e as pessoas que vi-

nhão a bordo não poderão descobrir differertça alcuma
entre o movimento desta embarcação, e o do mais for-

te Navio que navega no mar."

idem 25.

Foi visto e;n Marselha .segundo Cometa na Cons-

teliação de Aquário. A j i de Maio, pelas 2 linras ds
manhã

,
quando Mr. Pans o devisou , achava-se nos ar-

redores da segunda estrella de Piseis ; sem telescópio

suspeitava-se ; com elle appjrecia na forma de huma
nebulosidade que não apiesentava o menor indicio de
núcleo. Por estes dados , filr. Ganibart se dedicou a in-

vestigar este Cometa , e a 10 de Junho
,

pelas 2 horas

da mjnhã , o pôde distinguir , apezar da grande claridade

que dava a Lua. Estava por jjo grãos de aícensão re-

cta , e 1 j
grãos de declinação ao Sul ; o seu movimen-

to dirige-sc para o Polo Austral , com a ligeireza de
hum gráo por dia.

Attrahe ha algum tempo hum bem notável fenó-
meno a ztteoção dos SicUianos , e dos viajantes , sobre-

o declive ^oriental do Etna. He hum volcão d'argílla que
rebentou em huma planície a duzentos passos do mar

,

e milha e meia ao Norte da barra de Riposto. A crate-

ra deste volcão singular não excede dois passos e meio
,

e a argilla lodosa que elle vomita sobe pouco mais out

menos á akura de seis ou sete pés , o se derrama de
modo que na distancia de huma milha se forma huma
espécie de lodaçal. Esta argilla ou barro he excellente
para toda a casta de olaria e de louça.

O Observador Austríaco , de 9 de Julho, publica j
pela sua correspondência de Petcrsburgo hum quadro es-

tatístico do Império da B-ussiti. Delle resulta que os 50
Governos deste Império tem, em extensão, 298:950
milhas geográficas quadradas , e 40 milhões 670,000 ha-
bitantes

; que ha no Império 5:724 fabricas e manufa-
cturas; que os capitães do commercio sobem a j 19,660,000
rublos ; e que as rendas reunidas da capitação e do im-
posto sobre as bebidas, sobem a 169,350,000 rublos.

LISBOA 12 de Julho.

Sobre o Espirito de partido^ e sua opposiçõo ao progress»
dos boas Instituições Sociaes,

Se consultamos hum por hum cada individuo da so-
ciedade , nenhum achamos que não nos diga que o seu
desejo he a prosperidade da Pátria

,
que esta goze a

m.iíor somma de bens pnssi\cl, e que todos os Cidadãos
vivão lelizes. Eite geral drsejo porém he de ordinário

transtornado pelas diversas paixões, particularmente pela
do interesse, mola real das acções humanas. Comíudo,
se este era , lie , e ha de ser sempre o maior inimíoo
do bem , ha no çeciiio presente outro mal que em certo

modo caracteiisa este século pelo mais dcsmoralisfdo , c
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peb mais coiUraJictorin , e vem a ser o Espirito de

partido. — Mas os homens s.\o seinpte os n esmos
,
me

dirão, e em todos os séculos houve nuis ou menos par-

tido';. — Concedo até certo ponto; porém nego que eni

século aig;;m fosse tão gerai o espirito de partido. Est»

domina lioje nos nego.ios políticos ,
entra no Sacrário

das Sciencias, penetra nas Artes, torce as Leis , arrisca

a segurança dos Estados,

Se filosoficamente analyssmns este espirito , facil-

inente nos cònvencen-,os de que elle não deve existir no

homem de jtiizo , muito menos no fllagistrado , no Go-

vernador , no Adnii/iistrador dos £ens públicos, no Pre-

Jjdo , no General , etc. ; mas a experiência desgraçada-

nieme mostra que no século presente todos sacrificão

s-ostosas hecatombes diante das aras desta falsa e funes-

ta divindade , ao mesmo tempo ás vezes que declamão

contra eJ.la. O espirito de partido he huma espécie > de

enfermidade coir.o a loucura
,
que a náo percebe sempre

em si o que a padece.

Aquelle que sabe cr.nservar-se tão independente

,

que nenhum partido segue senão o da verdade , esteja

t;!la de que lado estiver, tendo por guia a razão, e por

.Norte a justiça , esse he que merece o home de homem

livre e isento do Espirito de partido. IVlas quão raros

são estes seres priviie'4Íado3 ! E podem acaso esses mes-

mos homens escapar ao furor do espirito de partido? Só

^e podem evitar o trato dos outros homens , se vivem

no retiro, se sab.m ver, admirar , e emmudecer : de

outro modo são alvo dos ataques de todos os partidos.

Ora como este espirito , ou este modo de pensar

•segu.ndo est>-. ru aquelle partido, se adquire
,
e se adop-

ía^por huma vontade prevenida , e por huma tendência

ou pendor do animo para fins que se julgão, muitas ve-

zes ás ce"as , ou sem maior reílexâo, conducentes ao

bem geral do maior numero , e como não exige estorços

do pensameríto , ou de virtude para obrar acções varo-

nis e estremadas ; por isso facilmente reune tantos se-

quazes , e maiores serão sempre segundo as humanas so-

ciedades forem dirigiil.is pela mediocridade de talentos,

junta á fatal ambiç.^o , e ao multiforme ego:sino ,
que

tudo arrostáo, tudo minão ,
tudo pervettem.

Tem-se hoje em dia generalisado o E^^pirito de par-

tido a ponto de se: , com poucas excepções , a fonte
,

o motor das acções moraes e civis «.la maior partes dos

homens. Estes naturaln ente S8 deixão levar das apparen-

cias ; as idéas j-ijantescas de hum ousado aventureiro

acháo sempre admiradores, e por conseguinte prosélitos

ou pírlidarios. Se ripparece hum Génio belh.;oso, e em-

prehendedor
,
que consegue victorias estrontiosas , ainda

fiue hum feliz aCaso , huma bem manejada intriga , e

líeir. sempre a perícia e o valor , lhe cingisse a frente

dç lo.iros , e lhe obtivesse o triunfo , eis a multidão

deslumbrada correndo a engrossar o partido de hum Ce-

jar , ou de hum Buonapaite , sem se letiibrar que deste

modo vai forjando os ferros que lhe hão de sujeitar a

liberdade aos caprichos do idoio que por espirito de par-

tido exaltara.

Até naTribun-i Senatoria , e ahi ás vezes com maior

illusão vai o espirito de partido cavar a ruína das Na-

ções. Lá surge, lá troveja e maquina hum Babespterre ;

domina , tyrannisa a Pátria por seu formidável partido •,

embora se lhe opponha a eloquência de Cícero ,
ou de

Demóstlu-iics ; falle hum Sally TaUndtil ou hum Deièie ;

n partido não he órgão de razão , he instrumento de

llabapUn-i ; gema a natureza , commettâo-se os mais

'.itrozes crimes , ceda tudo ao espirito do partido domi-

tiante e feroz que quer por força excessos mais próprios

di tigres que de homens ; cale-se a voz da humanidade ,

teiilca liber.i-uie, mas só para o crime.

.Suspendendo as funcçóes intellectiiaes no homem,

o espirito de partido o torna inconsexjuente ; adverso aos

seus similliaiíSes logo que ás cegas não subscrevem ao seu

ouerer , invectiva o homem de partido seu próprio pai
,

-sftu <nop.{\<J> ifiT.ãí>, o seu maior amigo. Quando o iieroc

do partido falia , ainda que seus discursos sejáo inepcias,

o eipirito de partido avalia suas idéas como divinamente

inspiradas ; se algueni quer com boas razões mostrar os

erros do heroe do partido, o prejuízo que delles se pódè
seguir , tem a guerra declarada logo psio immenso nu-

mero dos sectários daquelle espirito dominante. Não era

mais religiosamente respeitado pelos discípulos do Estazi-

rita o Ipse dixlt, E ai daquelle que insiste em querer

provar os erros ou sofismas do ídolo do partido ! Se o
Orador Romano pôde triunfar de Catilina no Senado ,

não pode afastar da cerviz da Pátria outro mais temível

partido , e seus esforços lhe chan;áráo ao coração o fer-

ro da vingança de I\í<iico António.

Para que subimos a circunstancias elevadas, se nas

mais mínimas, até aa mais familiar conversação entre

amigos, se conhecem os eficitos do espirito de partido ?

Assim que se tocou em objecto sujeito ao seu domínio,

começou a assembléa a dividir-se ; os que até alli pací-

ficos e alegres se divertiáo em rpoderada conversação^

saltão as barreiras do commedimento ; huns acháo que
diz bem fulano, porque filia ao seu paladar ; outros, que

sicrano he que tem razão, porque discorre segundo a sua

opinião delles ; cm fim raro será que entre as pessoas

daquejia sociedade haja huma que peze na balança fiel

da razáo , izeiíta do espirito de partido, as diversas opf-

nióes
,
que mostre imparcialidade; e o peor he que, se

tal pessoa apparece, quando mal se não precata fica -de-

samparada no campo , cada palavra sua vai desgostando

os de hum ou outro partido , tudo abala , ninguém quer

sacrificar á voz da razão o seu espirito de partido. De-
vemos pois entender que he crear inimigos querer sufFo-

car nos homens este espirito , defeito dominante do se-

culoa

Que contradições não traz comsigo o espirito de pjr-

tido ! Clamava-se em Frnnça contra as delações, contra

as prízóes arbitrarias, contra a inconfidência, contra Ou-

tros muitos deleitos do antigo Governo : parecia que na-

da mais natural que na nova forma do Governo evitar

náa sò estes vexames, mas não os substituir por outros.

Porém que se vio ? Viráo-se maiores inju<!tiças , maio-

res prepotências, maior despotismo; vio-se huma pdebe

desenfreada insultando iirrunemente quanto havia de

mais Sagrado. — Convocandu os Estados Geraes para fe-

licitar o seu Povo, tinha Luiz XVI erguido hum eterno

monumento de gloria cm seu reinado, e era de e perar

desapparecessem oí erros a administração , os procedi-

mentos arbitrários , que fossem substituídos es impostos

gravosos por outros mais -suaves , c cohibidas as delapi-

dações do Thesouro. Porém pôde mais o espirito de par-

tido , baralhou tudo; e a França teve de chorar, com
a morte do F-ei , da Rainha , e de outras illustres per-

sonagens , milhares de assassínios, mctrâlh-açóes , afoga-

çõss ,
concussões enormes de cruéis exactores, delações,

horrível espionagem, impostos superiores aos anteceden-

tes
,
proscripcões, e o maior de todos os males, a guer-

ra civil , seguida de perto pela guerra estrangeira. Em
lugar de hum Rei bom, de huma Assembléa de homens
respeitáveis representantes da Nação , intreduzio-lhe f>

espirito de partido huma serie de tyrannos, e por fi.-n

foi collocar no throno dos Borhons hum homem coberto

de crimes , e appareceo fazendo a figura de Asseroblci

Nacional hum Senado vilmente dedicado aos acenoj do

novo Imperante, que com hum sceptro de ferro abati.i

a cerviz dos que poucos anncs antes
,

jurando ódio aos

Reis, tinhão extinguido na Frnnça a Monarquia.

A primeira cous.3 em que o espirito dcpattido , as-

sim que chega a ser dominante, põe a mira. o que mais

o entretém, he a esperança de invadir os Empregos pií-

blicos. He para isto que n.ío cessa de clamar contra os

que os exercem, para os deteriorar na opinião, fazellos

depor , e a poucos passos entrarem os s.itellitcs do par-

tido a servir eSses cargos públicos. — Por rr.ais prendas,

honra , e velo que tenha hum novo pretendente , se nãr>

ostentar espirito de partido, se não sabe ao mtncs; fin-
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í;ir-se liilui p.irtiiíaiio fervoroso, re n"o se abate a lison-

jear o espirito lie piutido , leve enibora na mão direirs

as mai'^' decisivas provas de exactidão no cumprimento de

seus deveres , e iia esquerda os documentos mais irre-

fraçâvei"! de grandes seiviços feitos á Pátria na puerra

ounap.T?; não apresenta serviços feitos por espirito de

pjrtido? Nada obteni. Sim, Senbor , tem grandes pre-

dicados, be honrado, lie sabio ; mas

Este nuis que c)uer dizer ? Que não consta ter es-

pirito de partida; e ter servido hum partido, quando

acontecer que cste, e não a justiça, predoiiiiiic, be mais

do que servir a Pátria ! ! !

Para agradar
,

para dar provas de possuir altamente

o espirito de partido be preciso ser exagerado ; o meio

de sobresabir nisto be mcstrai-se bum boniem mais lou-

co que os outros ; arrojar-se a acções mais atrevidas ; se

be preciso trepar a bum balcão, á trazeira de buma se-

ge para gritar con: voz de eneroumeno á muitidão ; se

he necessurio camiiiiiar al£;umas léguas para s.ibir ao en-

contro a bum desgraçado proscripto , e vo;nitar contra

elle injurias ,
porque teve a desgraça de cabir em bum

erro ; se convém lançar nião de bum punbal para o cra-

var no seio de outios de quem o partido se teme, cum-

pre que o exíiltado esteja prompto a não besitar fazello.

Em bum partido exaltado a moderação faz o mesmo el-

feito que a agua nos damnados , exacerba-os ; aili a to-

lerância be considerada coríio buma traição.

Mas a ordem natural das cousas bumanas jamais per-

mitte longa duração a bum partido extremamente exa-

í;erado , e exclusivo dos ou'ios. A razão começa a illu-

niinar , de rfpeiite ;Í3 vi-zc: , até os que mais inflamados

patecião no furor do partido ; e pouco a pnuco vão de-

sertando das bandeiras de bum mal entendido entliusias-

mo Os seus irais acerrim-is defensores ; de numerosas

falanges que o partido de Ritbeipiena contava , reduzio-

se 3 liusl a hum punbado de bomens pertinazes, que

ou devião conservjr seu teimoso furor concentrado em
si mesmo , ou foráo por sua imp'udencia castigados pela

justiça para a manutenção do socego da socitilade.

Esta tem sido em todos os tempos a sorte dos par-

tidos ardentes ; mas desgraçadamente não tem servido

sefnpre a expsriencia dos derrotados de esíai mento aos

Seus succ^-ssores. Longe de conduzirem a nuillidão pelo

cuirprimento das promessas de justiça, rectidão, iguaU

dade diante da Lei , repetem os tunestos exemplos de

que acciísavao seus predecessores ; cavâo de novo a sQa

mina , não deixão fructi-ficar os úteis melhoramentos que

a prudência dictára
,

que a necessidade reclama -a
,

que

o interesse publico do Estado exige pata a sua conserva-

ção.

O espirito de partido, longe de aconselbar a união,

lie cicatrisar feridas que a necessidade da retorma dos

;ibnços faz, exacerba os infelizes, inventa denominaçõeí

odiosas , aconsellia medidas violentas ; e queixa-se ainda

em cima de as co'isas não marcbarem com desembaraço

ao complemento da felicidade publica! Que loucura, que

cegueira! Procura desunir, e quer união! Cria inimigos,

e quer amii^os ! filina os abccrces d.i pjz e da barmonia

entre os Cidadãos , e quer reedificar assim o edifício so-

ciai! Não be assim, bomens imprudentes, não he as-

sim que se pôde conseguir o bem da Pátria. A exalra-

•ção de \'Ossas idéas vos ilUide ; descei dessas regiões ima-

ginarias ao paiz da experiência , sede razoáveis , tolerai

as opiniões dos outros, ouvH-os ; se tendes talento, c

amor da verdade, na discussão pacifica e modesta se des-

cobrirá melhor a verdade ; seja esta o alvo de vossos

desejos , e não n parcialidade.

Seja qual for o partido que O bomem siga , só o

da verdade merece o cuito do bomem de juizo ; só des-

terrando preoccupacões , >; espirito de partido, se pi')de

caminhar seguramente pela vereda da justiça. Não se

iiialtrat.irãó assim os bomens entre si ; não se olliaráò

com certo ar de desprezo ameaçador ; coricorreráó todos

para o bem geral ; frateriusaiido entre si , augmentaráó

a somma dos bens da sociedade , aplanara'6 grandes dif-

ficuldades na execução das leis , na administração da fa^

zenda , no progresso da industria ; em fim , dedicados to-

dos os cidadão com gosto as suas obrigações civis , te-

rão conseguido no fim de bum anno mais do que crin-

seguiriáo em dez ou vinte annos cm que dominasse o
espirito de partido

,
que só serve de desoostar parte di

Nação, de paralysar a marcha doS negócios públicos, e
de fazer sentir buma continua deficiência na Fazenda

,

no Commcrcio , nas Armas , nas Letras , em tudo. Se
este quadro não be traçado com mão de Mestre , elle

he assaz verdadeiro em toda a sua extensão. ''Oxalá fo«

rão fabulas sonhadas."

CORTES. Sessão de 12 de Julho 413.' ~

Lida e approvada a acta da precedente SessSo , o
or. Secretario Felgueiras deo conta do expediente , em
que se comprebendia seguinte : hum officio do Go-
verno pela Secretaria d'F.stado dos Negócios do Reino ^
incluindo bum officio da Junta Provisória ria Provinci»

do Espirito Sfíiito etn data de 1 5 de ftiaio , dando parte

da sua installaçáo em conformidade do Decreto das Cor-
tes. Outro pela Secretaria d" Estado dos Negócios da
Guerra , enviando os requerimentos do Tenente Coro-
nel , Tenente-R.ei da Praça d' Elvas , Manoel Girardo

Ferreira, e do Brigadeiro Pedro Celestino Soares. Outro
pela mesma Secretaria servindo na Marinha , enviando
buma parte do Registo tomado ás 2 horas da tarde do
dia 1 1 do corrente do liergantim Francez Lei Jnmeaux
Capitão Pedro Miguel , do H,iV'C de Grace em 14. dias

^

e 7 passageiros ; e do Hyale Portuguez Santtt Rita Fe-
/í7, , Capitão José Pereira dos Reis, áo Porto em dois

dias , c 49 passageiros.

O Capitão não deo novidade alguma : o Mestre do

Hiate nao deo novidade ; os seus passageiros são : os Se-

gundos Tenentes da Brigada da Marinlia , Francisco d'As-

SK Caldas, e José Maria Monteiro ; os Negociantes Fran-

cisco José de Figueredo , Bento José Mendes , e João de
Sousa ; o (Cirurgião José António de Sousa Pilares ; o
P1I010 José João Cnucio

; José Joaquim Gemes ; Antó-
nio Custodio do Rozario , Minorista ; sete homens de
traballio ; cinco mulheres ; vinte recrutas , dos quaes três

são para marinhagem , escoltados por hum Cabo e qua-

tro Soldados do Regimento de Infaiiteria 6 , e três pre-

los sentenciados. (Segue a assignatura do Commandante
do porto ).

Ourro officio pela mesma Repartição envi.indo hu-

ma Consulta da C ommissão de Saúde, por onde consta

as providencias, que se derâo a respeito da Galera Fran-

ceza La Comete^ procedente de Havana, que se redu-

zem á quarentena imposta aos Navios de portos suspei-

tosos, visto que a mofte de três pessoas não induz con-

vicção de causas maiores.

O Presidente do Capitulo da Província dos Alar-
ves , e o Ministro Provincial em seu nome e da mesms
Província dirigem a sua felicitação ao Soberano Congres-

so ; fez-se menção 'iionrosa.

O Contador da Província da Bahia, José Nicolão

da Costa Freire , envia hunia Representação a respeito

do estado da Província do Rio Grande do Norte.

Concedeo-se licença para tratar da sua saúde ao Sr.

Deputado Somes Cusiellú Branco.

O Sr. Secretario Felgueiras leo buma Carta dirigi-

da ao Sr. Presidente por Erenfroy Trangoll Endcll da-

tada na Silesia Piussiana (^í.fíiideshoest') cm 8 de Junho

de 1823, pedindo o pagamento de buíra porção de fa-
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vsndas brancas, que emiSoj enviou para a Cidade do

Porto a José António Corrca : não pcrten.e as Cortes.

O Sr Secretario 5«-iríJ </« A7.evuio fez a chamada,

e diwe se atliavão presentes 125 Srs. Deputados, com

•iicer.ça 20, e sem causa motivada 5.

Ordem do Via. — Coiutiluiíífal

O Sr. Pdxoto leo o seguinte Projecto:

" Na Sessão de lO de Jiinlin foi regeitado o Proje-

cto dl Criação -de Jontís Admini^itritivas das Províncias,

e a Commissão de Constituição foi de novo encarrega-

da de recolher as indicações apresentadas pelos lllustrts

Deoutados os Srs. Ferrclni Borges, Sarmento, e boares

Tranco e de apresentar hum novo projecto em lugar

d^aqiiellè resjeitado. Na Sessão de , 8 do mesmo mez

hum llkistr= Kembro da Commissão apresentou nesta

Assemblca cinco quesitos, para serem por ella resolvi-

dos, e as resoluções servirem de bases ao novo proje-

cto encommendado. Também a proposta destes quesitos

foi receitada como desnecessária , e outra vez ordenado

á Cor^missáo
,
que apresentasse o indicado projecto. He

o que a Commiisáo apresenta nos artigos seguintes ;

Primeira parte.

\n 1" Haverá em "cada districto hum Contratador

tle Fazenda", que terá a seu cargo físcalisar a arrecadação

de todas as rendas publicas, ficando responsável por ci-

las ao Thesouro Nacional, com quem se correspondera

jmmediatamente. Estes Contadores serão nomeados pe o

Governo sobre proposta do Conselho de hstado. No

impedimento do Contador jervirá o juiz de íára da Ca-

beça do districto eleitoral."

O Sr. Bor-cj Carneira explicou amplamente os fun-

damentos da Commissão para redigir o presente artigo :

e lofo o Sr. Baitos tomou a palavra, e disse que se

náo conformava com a criação destes novos empregos,

porque vendo o grande de/Jicit que pelo espaço de dois

anms apresenta a arrecadação publica, com huma divida

cie dez milhões, infollivelmentc se augmentaria, ao mes-

TT10 tempo qtie lhe parecia inútil
,

porque as Camarás

podem fazer estas fnncções.

Outros Illustres Deptstados discorrerão sobre este

objecto ; c logo o Sr. Faria Carvalha mostrou qae não

podia deixar de se crearem estes empregos ,
por isso que

devia haver hum intermédio entre as Gamaras e o The-

souro ; que as despezas se não augmentâo porque são

suprimidos muitos Provedores, Almoxarifes , e outros

E/actores : que muito de propósito a Commissío omittia

a circunstancia de inamobilidade ,
por deixar toda a fran-

queza ã Lei regulamentar
,
que deve designar esta nova

authoridaJe, e 'concluio a favor do artigo.

O Sr. Sarmenta disse que se conformava com a

doutrina do artigo , com a excepção de o Juiz de Fora

ssrvir no impedimento do Contador
,

pela divisão dos

Poderes : que igualmente queria que aqui se declarassem

as qualidades que devem ter estes Empregados : que elle

queria que para elle servissem Cs Èachareis em alguma

das sciencidS exactas.

Tendo fallado os Srs. Freire , Ferreira Borges
,

Macedo , Serpa Machado, e outros; e julgando-se suf^

ficicnten-.ente discutido foi approvado com algumas emen-

das,

Art. 2.° " As Camarás deverão remetter ao Conta-

dor no principio de cada anno, as Certidões dos lança-

ineiuos de tojos os impostos, e partecipar-íhe a escollia

que ir/erão dos Ey.actores e Thesoureiros , assim comg

enviar:.õ ao mesmo Contador todas, as explicações de

que elles precisarem ,
para crnhecer a importância das

rendas publicas de cada Concelho , e o estado da sua ar-

recadação. Esta mesma obrigação das Camarás he impos-

ta aos que entenderem immedi.itamjnte nas Alfandegas ,

e em todas as outras casas de arrecadações tiscaes : de-

pois de breves reflexões foi approvado.

Arr. 5.° " A's Camarás fica competindo fajerem os

Jançamentos dos respectivos impostos , no principio de

cada anno com assistência dos Informadores, e dos Jui-

zes de Fora para estes decidirem as questões de Direito,

que occorrerem , deixando ás Camarás o decidirem as de

futuro com os Informadores. A's mesmas Camarás fiei

pertencendo a nomeação dos Exactorcs , e Tliesonreiros

dos respectivos Concelhos : (regeitado por estar com-

prehendido no art. 206 da Constituição).

O Sr. Moura tomando a palavra disse que estava

qtiazi prompta a redacção da Constituição
,

para se po-

der publicar, e dar-se aos Povos ; mas que isto será inú-

til , se se não fizerem as Leis Piegulainentares , de que

fallão os artigos alli mencionados ; que pois não sendo

possível fazerem-se todas na presente Legislatura, ao

menos era necessário Decorrer ás mais necessárias : pro-

punha por tanto que as respectivas Commissões, propo-

nhão a reforma , a alteração, ou outras quasçucr circuns-

tancias relativas ao Regimento de Wilicias , dando os

privilégios que juliíarem : que sejâu extinctos o Decem-

bargo do Paço, Meza da Consciência, Conselho da Fa-

zenda, e Junta do Tabaco: Conselho d« Guerra, e Al-

mirantado : que huma Commissão de 5 ftlembros 'propo-

nha aS attribuiçces destes Tribunaes que se devem abo-

lir , e as que devem passar, e para quem ; e o destino

dos Ministros , e os Ordenados que devem subsistir.

Esta indicação teve a segunda leitura ; e entrando

em discussão , se devia ou não imprimir-se
,

propoz o

Sr. Borges Carneiro que visto tratar-se da nomeação de

duas Commissões , não era necessário imprimir-se.

O Sr. Povoas disse que á vista desta proposta pa-

ra Regimento de Milícias, era de opinião que como ain-

da não está publico o Decreto, que lhe abule os privi-

légios, se conservem aos Milicianos até a eite novo Re-
gimento. O Sr. liarão de Mallelos apoiou : suspendeo-se

esta discuísão para se reservar para quando o Decreto

vier á redacção. A indicação foi approvada.

O Sr. Ferreira Borges addicionou que se approvas-

se a indicaçãu que apresentara em i-O d'Outubro para

a creação de huma Commissão para propor hum Regi-

mento de Fazenda : ficou para amanhã.

O Sr. Soares de Azevedo leo o parecer da Commis-
são de Fazenda sobre o requerimento do Official-JVlaior,

e Officiaes da Secretaria das Cortes , em que pedem stí

lhe conceda pagarem os novos direitos em huma consig-

nação módica mensalmente. = Approvado. Outro sobre

lium requerimento do Emprezario da Rua dos Condes. =:

Approvado.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão de Ins-

trucçã-o Publica , e o Sr. Trigoso leo três Pareceres so-

bre Cadeiras
,
que forão approvados : se,'',u;o-se a Com-

missão de Jostiça Civil
,
que leo os de José Antoiíio da

Costa , José Correia de f ari.i , do Porta , o Padre Joa-

quim Frandão de Sousa , do termo de Barcellon appro«

vados : a de Justiça Criminal = Gregório José de Figue-

redo , Manoel Roiz do Couto, Manoel José do Freixo,

e outros = ( approvados ): da Marinha ~ óe José Antó-
nio Ferreira Vieira, de Raimundo Aça Castetlo IJranco

,

do Padre António José de Sá Peretra = approvados : a

Militara de S.ibestião <ie Arreada Piuii da Silveira, Co-
ronel d'Artilheria ^ adiado pela hora.

O St. Presidente deo para Ordem do Dia Consti-'

tuifão , e Pareceres de Coiumissies,

NA IMPRENSA N A C ! O N A L.
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GranolUrs 22 de Junho.

TT
JL ioinem se achavão os facciosos em numero de 2,500
em Arbucijs , e S. Martinlto de BieUs. Assej;ura-se que
os facciosos de Aigitafreda se tinlião reunido no dito

povo , e Abetla , e elles mesmos diziáo que hiâo dormir

a Garrida-

Do mesmo povo com a mesma data escrevem que
os facciosos depois de ter saliido de Aiguiijreda , na tar-

de do dia 21 entrarão em Centdlas, arrombando as por-

tas que se tiniião posto nas bocas rias ruas, destroçarão

também a lapida , apoderando-se das armas que acharão
,

e parte regressarão para Af^iitfreda. Na sua estada sa-

quearão a casa do Secrciatio da Camará , levando-ihe hu-

mas 150 libras em metal, o cavallo, e varias alfaias,

maltratando os papeis do seu emprego.

Barcelona 22 de Junho,
Com data de 19 do corrente escrevem de Ber^a o

seguinte : he muita a consternação desta viila pela vOz

que se tem propagado que vão a sahir as poucas tropas

que a guarnecem. Reunidas cilas aos milicianos , e aos

valentes patriotas da visinliança poderão fazer frente as

guertilhas dos facciosos ; porém iiuma vez que saias , fi-

ca tudo ao aibitrio dos foragidos , e terão que emigrar

os amantes do Systeina. Que desgraças não especão a

este paiz !

Coui dsta de r.i escrevem de Gerona o seguinte:

=: Os facciosos vagão por estes arredores, e conunettem
os maiores excessos. A';segura-se que seu numero chega

a 2{^ , e que tem ja' aiguns cavallos. Os povos exhaus-

tos pelas más colheitas , e sem esperança de refaz«r-se

pela niiliidide da presente, vêem saqueados seus lares por

huma horda de bárbaros que se comprazem em reduzil-

los á ultima miséria. Todos se queixâo da falta de pio~

videncias , e o'a apathia do Governo. Queira Deos que

esta não produza males irremediáveis, e que por lim

não exaspere os ânimos.

Com a mesma data escrevem de Saàadell , que não
se duvida que huma partida de facciosos entrou em Cai-
teilá , e diz-se -^ mes 110 tempo çue tem entrado em
Caidéi , e Senmaiiat. Culpão-se Os povos de não oppo-
rem huma justa resistência ás intenções dos malvados,
e aqut lies se quejxjji__iaiiibeni que não os apoiem nos
seus projectos de defensa. O certo he que os facciosos

fizem impunemente suas correrias, e que os conhecidos
por liberaes são a cada p.isso victi.mas de seu furor , «

raiva.

Idem 2 j

.

Colsona he digna de compaixão ; parte do 2.° bata-

lhão de Córdova coraraandado por Fentoiíilez está sitiado

por forças respeitabilissimas lia huns poucos de dias , e

chega a tal a sua situação que carecem até de pão. -4/-

bornoT. não pôde auxiliallos por achar-se pouco menos

no mesmo caso. Também não tem correspondência com
pessoa alguma, pois se tem valido até de mulheres, as

quaes tem surprendido os facciosos , e as tem degollado.

Seo de Vrgel também está sitiado! Governantes, Go-
vernantes ! Quem he responsável por tantos males ? Tal-

vez quando lhe queirais dar algum remédio, já não seja

tempo : e vós outros Cidadãos i para quando esperais va-

)et-vos do direito de petição que a lei vos concede?

Idem 24.

Escrevem de Lloret de' mar com data de 21 do cor-

rente, que em 20 do mesmo aportou nos povos de Ge-
rona huma numerosa guerrilha de facciosos que apode-

rando-se das armas dos habitantes daquelles povos , cre-

se vão reunir-sé com Misai , ou Mohivilo.

A ( amara de S. Feliii de Grixols com data de 2Z

remetteo aO Sr. Chefe politico desta Provincia o officio

seguinte : := "Ameaçados de Cassa de la Selva pelo fac-

cioso Misas, e seus vis companheiros 7^af,roilaj e Fran-

cisco Cull
,
que com seus alucinados facciosos em nume-

ro mui considerável anhela derramar sangue contra este

povo com toda a ferocidade , e barbaridade mais inaudi-

ta , segundo se expressa no escrito infame que iiontem

de tarde enviou d Camará por mão de hum particular,

e i que nada respondeo este corpo por não envilecer-se

mais , tem-se tomado a gloriosa resolução de defendei-

nos no mosteiro , em que se tem refugiado muitas fa-

mílias e bens. As companhias de milicianos voluntários,

e differentes indivíduos da milícia da lei , junto com 25
patrii;las de Cah.ige

,
que por ordein daquelle , e poc

petição desta tem acudido para djr auxilio , opporão x

mais vigorosa resistência a esta iniáme facção, saberão

acreditar sua decisão, e nobre pítriotismo
;
pctém a for-

ca nao he sufficiente se não se enviar hum soccorro

prompto ;
porque incommunicados com a capital da Pro-

víncia de Gerona, e reduzidos a viveres por poucos dias»

em breve vamos a tocar o terrível extremo de perecer ,

ainda que dignamente , em defensa da liberdade, ^»'estas

criticas circunstancias , reduzidos ao pequeno espaço des-

te mosteiro, que por mais que façamos só pôde apresen-

tar huma fortificação imperfeita, devemos pedir auxílios

ao decidido exercito , a huns valentes companheiros de

armas , e a toda essa grande povoação, fiados no valor,

constância, e publica decisão de '.ão benemetitos filhos

da paTÍa. Soccorro, Scnlior
,

ptdimos , e o pedimos

com toda a instancia , com todo o encarecimento
,

po-

rém desejamos se saiba pelo oigáo da imprensa que a,

nossa resclução irrevogável he de morrermos livres an-

tes que succumbir á Immilhnnte trégua com hum partido

-.enal , e servil."
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Oi f:/:ciosos vão engrossando grandemente : já tem

forç-,5 para occupir ao mesmo tempo a parte altj da Ça-

tahtnha, nmeaçar o débil Castello de Sío deVrgel, ten-

ilo cntraila já na Cidade ; 'er sitiada Solsmia em todo o

rigor dl expressão , ter bloqueadas Berga , e Cardona ;

fazer tentativas sobre Vich , oceupando suas terras ; ao

inesnio tempo enviar grandes divisóiS que innundandts

Vattéi, e aç in)med>açííts de Gemna , váu a »racar as ri-

cas , e desgraçadas povoações da Costa do Levante , e

até se nos assegura que se tem deicobcno algumas guer-

rilhas nos montes que coroao a j lanicie dcsta Cidade,

de moJo que por e;:e pa^so talvez ' eremo; hum dia das

muralhas es OrciflCJ de nossos sitiadores. Tão fatal re-

sultado tem feito aapathia com que ao principio se vião

os progre>sos desta facção ! Se se tivesse obrado então

com energia , se :e tivesse dado crédito as noticias que

cõmínunicavão alguns vigilantes patriotas
;
quantos dam-

nos se terião evitado ! que immensa teóponsabilidade

peja sobre os que podendo atalhar então tanto mal, o

iião fizcíâo! O sangue de tantos infelizeT que tem pere-

cido victiinas, huns de arder pátrio, outros da illusão ^ e

fanatismo : o pranto de tantas fainilir.? oue tem ficado sem

apoio : a miséria universíí, necessaritsconsequencin dos rou-

bos dessas guerrilhas de ladroes chamados rfe/íojortj áa fé,

,e da inteira paralisação de Commetcio : tantos niilcs
,

« talvez outros niaioies
,

que muitos náo prevêem , e

niís tememos ; todos elles , como se repararão ? Quasi

lie iffipossivel. Tem cahido sobre estas infelizes Provín-

cias todas as desgraças reunidas , e a maior parte por

causa da imprevisão : no anno passado nos affligio huma
cr'iel epidemia, cujo» estragos se tvirião evitado em gran-

tie parte , se se tivciícm tomado providencias enérgicas

ao prinr.ipio : u paralisação do trafico , e dr. industria que

produz aquella
,

junta com a seca que sofíremos , tem
produzido a miséria , e para cume de todos estes males

huma guerra civil que teria podido também evitar-se

,

acaba de semear a desolação neste paiz digno por certo

de melhor sorti.

Que òelicto teiv; commetfido os tristes habitante?

destas Províncias ? Ao p itriot'smo que tem ostentado se

il.i por piemio a desesperação, e o extermínio! quer-se

castigar seu amor eo trabalno , e seu natural industrioso!

Governantes ! vos a quem a pátria tem confiado os des-

tinos de nossas pessons , e propriedades , considerai que

se esta vos tem colocado em tão alto lugar , se vos pa-

«;a para que vos mantenhaes com conimodidade , e vos

apresenteis com magnificência tão indispensável para

aquelles que só se pagão dos vestidos ; considerai , repe-

iiiTiOS , o doloroso quadro que acabamos de descrever ;

tomai huma posição importante ,
começai a persuadir-

vos Que se não vos desve!ai's , se não manifestais hum
c^iacter enérgico e vigoroso, a pátria talvez perecerá...

temei ao menos os últimos momentos da desesperação

dos patriotas ; estes antes de deixar de existir farão os

n;aiores esforços , c acabando de semear o pranto , e a

<ior por todas as partes , morrerão saciando pri-.neiro seu

patriótico furor, ensanguentando-se em seus feros inim'-

£;os , e no meio de tanto estrago se confunditáó os gri-

tos dos que cahirem ás mãos dos patriotas , e os destes

mesmos a quem arrancara a vida hum suicídio fatal , an-

tes que cntregar-se ás cadeias que llie prepara o despo-

tismo.

Reflecti em tantos damnos como no? rs^perão, e se

he tempo ainda, cviiai~os : saiba o povo as providencias

oue se toniáo para sua defensa ; saiba rfa boca do mes-

mo Governo as parte') dos progressos dos facciosos, e

i+este modo ao meno? náo carregará a sua imaginação

cíim as encontradas noticias que o agitão , e atormen-

tio.

Koiitcm á noite prendeo -o Capitão CoUs em Ai^va-

freda hum espia , tjue declarou que Moscii Anton o ti-

nha encarregado, e a mais três con.panheiíos , que asss-

sinassein ao dito Capirío, e a Pingarron , olTcrecendo-

Ihes a cada hum quatro tmcas.

Acabamos de íaber que quando SoUonn se achava

nos maiores apertos se apresentou antehontem 'lorrijo:
^

e s) á !(tia v'Sta levsntaVío o sitio os facciosos , disper»

sando-se por aquelles coríornos.

Hoje sahio desta Cjpítal com direcção, serundo pa-

rece , a yjiaaoHers liuma columna de 200 homens, e hu-

rna peça líe artilhtria ao mando do Commandiínte do i.°

esquadrão desta arma D. JacoLo Gil de Avolle.

Os facciosos persistem em atacar Vich ; já estaváo

em Gleba , e cada dia sío em n^uor iiumTo. Também
tratão de atacar Miiiaré, para c que se tem reunido

forças nos seus arredores
, de modo que não tem entra-

do em Or,uiollí-rs , e também se diz que SjhndcU , e

Arem ; esMeramos que O Governo , se acaso nos coasi-

dríra dignos , nos aciare tantos mistérios.

E Varcítoiía ? i>-ímpre O mesmo.
Parte de luin.a 'carta escríra de Jyurcelona prr hum

militir ao Sr. Winist.o da Guerra no corrente Jr'nho.

—

" O amor á pátria me obriga a e>,plicvr fúm con; V.
que !ie o Ministio da Guerra, e ajuntar ás que deixo

notadas algumws outras observações que pnderaõ ser da

mais alta iii-.portan'.ia, — tunesta crise hc a desta Pro-

víncia , seus mjles . e consequências são incalc-ilavcis.

Com respeito aos nwlitares, temos hum Intendente o
rnais déípota de todo o universo : já disse no escrito

acima, que nesta data -^se me devem cinco pagamentos

dos seis que devia,£<ÍDrar nos seis mezes do corrente an-

ilo ; a outtos^>í^cv'-m três, outros hum, au talvez ne-
nhum : parece que o dito Seniiçir não tem sensibilidade

moral, porqns nos periódicos ten^ sido atacado ferozmen-

te no que mais fere ;; honra ; ptífem D. Bernardo Eli-

íalde sempre o mesmo , e a miséria crescendo progressi-

vamente." (H/ Tribiiiic.')

USBOA 14 de Julho.

Projecto ijiie em Sen^o de 8 de Julho de 1822 se man-
dou imprimir com urgenciti para se discutir

com urgência.

As Cortes , etc. Desejando contemplar hum nume-
ro maior de valorosos, e beneméritos Militares da i.^ e

a." Linha do Exercito
,
que tão dignamente servirão nai

Campanhas de 1809 até 1814, fa^endo-lhes extensiva a

condecoração das Cruzes de Campanha ; e ponderando ao
mesmo tempo os grandes inconvenientes

,
que resulta-

rião se para este fim se fizessem grandes , e essenciaes

alterações no Decreto de 28 de Junho de 1816, e re-

gula-, 'íes a elle annexas, por terem sido publicadas ha

qiiasi 5 annos , ' executadas pelo que respeita á i,' Li-

nha
,

podendo tacs alterações diminuir a estiniacír, ,1as

Cruzes já distribuídas , e que houverem de se distribuir

na forma do referido Decreto , e regulações , Decretão

o se-guinte :

l." As Cruzes de Condecoração serão ininipdiata-

mente conferidas aos Cfficiars , « Gorpos da -." Linha

do Exercito, na forma que determina o Decreto de 28

de Junho de 1816, e regulações a elle annexas.

2,° Aquelles indivíduos tanto da 1." como da 2.'

Linha, que tiverem Iodas as circunstancias, e requesi-

tos
,
que prescrevem as mesmas Regulações, e lhes fal-

tar tão somente aquella de náo terem seis mezes em
cada hum anr.o de Serviçc^ <Je Campanha rara perfaze-

rem duas Campanhas, são dispensados desta condição so-

mente, e lhe serão contados todos os meies de Serviço

em Canípanha ; c quando a somn.a de todo f tempo

,

que ser*'iráo naquclias Campanhas
,

perfizer doze n.czes ,

e dahi para ci:;ia , lhe serão conferidas as Cruzes N.° 2

aos Offiriafcs , í N." 5 aos Otfifics inferiores , e solda-

dos , n-O excedendo para estes o ni.mero de 100 Cruzes

na sur. totalidnde para cada Kegimen.o ôz 2.' Linha. E;-

ta ampliação porém njnca dará direito a individuo algum
pira se lhe conferir a Cr^z N.° i.

5.° As Cruzes, que assim forem conferidas, tetsf»

«m lugar do N." 2 e
j , ciue no interior delias indicão

os annoi de Campanha, insciptos o numero dos mczi.-s

seguido dus letras Aí C\ que- designa trezes de Campanha.
Sala lias Cortes 7 de Abril <te 1822. — Luiz P.uilino

de Oliveira Pinto d» França— l'arão de .^iolellos —José

Víctotíno líarreto i"eío— FranciSLO de ftiagaihães de Araú-

jo Pimentíl — i^ntfiiio Watia Ozorio C«bral.
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A Comni:<são da Guerra tenrio novamente cousí-

Mcrado o l'arccr;r, que tm 2 de Abril proxiino passáJo

tivera a honra d-- apteseiirar a esre Augusto Congresso

soLt^c o j." dc5 Ofticios do Ministro da Guerra, a res-

psito das Regulações antiíxas ao Decreto para a distri-

buição das Cruzes de Condeccrações ao Exercito pelo

Serviço efl";ctivo cíii CampâT.iia , o i]Ual se mandou vol-

tar á Cf';niiiissão para d-r hum parecer definitivo sobre

este ol-ijectd , tem a honra de expor, que ella procurou

evitar líò parecer -<!.-finiCivo
,

que vai ler, pela? razões

ponderadas no pireccr anterior sObre os três Officios do

Ministro, e pcl<is rs-Ces que se exporerâo na discussão

do dito parecer, que elle fosse essencialmente em con-

iradicçáo-~cojTL05 dados, e princípios, que se adoptarão

para base daquelle Decreto, e suas Regulações; e por

isso se convenceo definitivamente
,

que acliando-se já

conferidas, e di;tribuidas d i .* lAnb.i do Exercito as Cru-

zes de Condecoração, segundo o mesmo Decreto, e suas

Regulações, de maneira alguma devia, nem podia in-

terpor huma Opinião
,

que podesse desfazer , ou alterar

o que já se acha ultimado na i." Linha; e procurando

tanto qu-into lie pos',i\t! conservar essencialmente as

Re!;ulaçóes anncxas dquelle Decreto, sendo ellas iguaes,

e com.nnns tanto i i.^ como i 2.' Linha, se convenceo

a Coinmissão, que a innovarem-se essenciahurnte aquel-

Jas Regulações , vitião citas innovações de alj^uin modo
a poder concorrer a diminuir a estimação a'.)sílutj, e rc-

Jativa da iiestrib'jiçáo ja feita ha mais de hum anno na
1.* Linha, conforme os dados, e princípios militares,

que então (bem ou mal) se julgarão essenci-ilmente ne-

cessjiios, para qus aquelias GuudecOrações tivessem inaior

estimação, e valia ; accrcscendo que taes ii)nn\aç6es pa-

rece não deverem ter lugar dqiois de cinco aiinos da sua

publicarão.

Em consequência de tantas e taes ponderações jul-

ga a Connr.isváo, que se deve consetv,-r tudo quanto

-está feito, e ultimado na 1/ Linha, ni conformidade

<lo mesmo Decreto, e Regulações ; c hum, e Outros

continuarem a ter a sua execução nos C<-'rpo8 da i.' Li-

4iha , ficando por e»:» modo os indivíduos de ftlilicias

de igual condição que os de i." Linha, isto he , aquíl-

les em cuem concorrerem as circunstancias e os reque-

sitos , que prescrevem aS ditas Regulações. Devendo
•porém merecei huma especial graça as Milícias

,
por isso

/]ue se prestarão sempre, e com a mais boa vontade,

a fazer o Serviço, que ihís foi ordenado durante a Cam-
panha ; e porque hc da riti.-raza di sua instituição o não
estarenn em serviço ccntiniio debaixo de armas, mas so-

mente quando lhe lie ordenado, por ser necessauo, e

indispensável, e por ser esta a única recompensa, que

possa conceder-se ás Milícias
,

que bem como a i
' Li-

nha se faz acredora dtlla
,

julga a Commissão
,
que pa-

ra facilitar esta única recompensa áquelleí indivíduos de

Milicas
,
que fizerão o Serviço de Cat.ipanha por espaço

"<!e dcze mezes , em differentes , dos annos de 1 809 até

r!;:I oitocentos e quatorze inclusive
,

por especial graça

ae conceda a Cruz N.° 2 para ot Ofiiciaes ; a N."
j

para os Officiaes Inferiori-s, e Soldados (sendo preenchi-

das todís 34 mais condições das Regulações
, para ser

Ciiiisiuerado Serviço de Campanha ) com a cnj-idição po-
rem de que ;'.i= Cruzes Num. 2, e

j , err lujar do nu-
mero ijUe marca o numef) de Campanhas, se metia o
numero de mezes d? Campanha. Isto he , em lugar das

Cruzes Num. 2 , e J para aguelles a quem esta graça

especial não lie necessária, e marcão os Num. 2 , ou 5,

çue denotão annos de Campanha , marquem para aquei-

Jes , a qusm esta gtaça especial hv npcesíaria os mezes
tle Campanlii : por exemplo, no interior di Cruz (12
MC) sígnificatido doze mezes de Campanha, e 1 ; , ou

14, etc. seguidos das letras MC. desta maneira são con-
«ervadas

, ao menos não são essencialmente alteradas as

Regulações, e só por este modo se conciliará a boa or-

,dern i:esta matéria com os desejos do Congresso. Por
tanto a Commissão propõe o seguiúte

Projecto,

As Cortes Geraes , etc. tomando «m consideração o

que ò Ministro da Guerra lhes representou em seus offi-

cios , sobre a execução do Decreto de 28 de Junho de
1816, e Regulações , a elle annexas

,
para a distribuição

das Cruzes de Condecoração a conferirem-se ao Exercito,

que efTcctivamenie sérvio na Guerra Peninsular nas Cam-
panhas de 1809 até 1814 ; e ponderando que poderiáo
resultar inconvenientes em se alterarem essencialmente
as ditas Regulações, maiormente pot se terem publicado
ha quasi cinco annos ; e segunda filas, conferido já as:

Cruzes de Condecoração a 1." Linha ; e attendendo a
que por je não acharem ainda conferidas á 2.' Linlia as-

mesmas Cruzes, he possivei , Sem destruir , ou encon-
trar essencialmente .is mesmas Regulações, fazer exten-
siva, e só por especial gríça , a maior numero de indi-

víduos de Milícias aquellas Cruzes de Condecoração, úni-
ca demonstração

, e recompensa dos íjerviços
,
que íize-

íào nas sobreditas Cainpanhas as Milícias Nacíonaes ; e
attendendo igualmente

,
que ellas pela sua instituição,

e natureza do seu Servfço não fazem hum Serviço con-
tinuo debaixo de armas , mas somente quando absoluta-
mente o exige a dcfeza da Pátria , como aconteceo em
aquelia Giíerra, DecrjiSo

1° As Regiilaçóes annexas ao Decreto de aS de
Junho de 1S16 , serão logo applicrdas aos Corpos de
Milícias, e segundo ellas conferidas as Cruzes de Conde-
coração a todos os indivíduos a quem pertencerem , se-
gundo as raesinss Regulações , como já o foráo a l."*

Linha.

2.° AqueHes indi\ iduo;
,
que tiverem todas as cir-

cunstancias
, e requis'tos

,
que prescrevem as mssmas

Regulações
, e lhes falt.^r somente aquelle de não terem

seis mezes im cada hum anno de Serviço de Campanha,
para prefazetcn du.'S Can:panhas , são dispensados desta
condição somente , e por espeuial graça lhe serão con-
tados tovios o; meze» de Serviço em^Campanha ; e pre-
faze-.do doze mezes , e dahi para cima , a somma de to-

do o tempo
,

que setMrão naquellas Campanhas , lhes

serão conferidas as Crtires iN.° 2 aos Officiaes , e N." {

aos Otficiaes Inferiores , e Soldados , não excedendo pa-
ia estes o numero de 100 Cruíes ha sua totalidade para
cada Rogimentn.

}." As Cruzes
, que assim por especial graça fo-

rem conferidas áqueiles a quem pertencerem , segundo a

disposição do A'tígo antecedente , terão em lugar do
N.*^ 2

,
que no int^irior das Cruzes designa os aonos de

Campanha, o N.° i 2 , ou aquelle dos mezes sommados
,

que servirão em Campanha , design^ídos pelas letras MC.
Por exemplo (12 MC) (15 MC.) — Sal.i das Cortes

7 de Alaío de tizz. -r—José Anta.iio do Rosa. — Alvar»
Xavier dm Povoas.

CORTES. Sessflp d: \t de Julho 414.»

Lida e approvada r. acta da precedente Sessão , o
Sr. Secretario Felgudiras deo conta do expediente , em
que se comprehendia o seguinte : hum otficio do Go-
verno pela Secretaria ri Estado dos Negócios do Reino,
incluindo linma Consulta do Senado da Camará sobre o
requerimento dos Ccrrectoreí. Outro pela Secretaria de
Estado dos Negócios das Justiças , incluindo duas contas

do Colégio Patriarcal , contendo a relação dos actuaes

Deputados da Consreíração Cameraria , e outros objectos.

Outro incluindo hum otficio da junta da Fazenda do
Cearii de 1 1 de Maio, partecipando ter recebido ordem
do Governo Provisório d'aqticila Província para abonarem
os ordenados a vario; EiTiprcgados nomeados piía a Se-
cretariaV." mesmo Governo. Outro incluindo luim officio

do Governador dasjustiç?s daReiação e Casa áo Porto
^

acompanhado de onuo do Desembargador encarregado de

averiguar as delapidações do (.ofre dos contrabandos , c

descaminhos nu confoimidade da ordem das Cortes de 2?.

de Março ultimo, cm que dá conta do estado d' aquelia

Commissão. Outro enviando o mappa do deposito djs

miúdas da Casa da índia ,
que scabava de receber do

ProVídvU ái mesma Casa , 3 qual somrr* 5414605^815.
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Outro acompsnhanJo iiuma Ccnsuka da Coniniissáo en-

Cirregjda da CoUecta dos inípcstos para iin-oitiídjáo da

bivn.ra 'Publica, expondo a necessidade de se gratiiícarem

os dov. Ofíiciaes da Contadoria d^' Junta dos Juios
,
pelos

setvjços/qitje tc;m feito neste paòaiho. Outro enviando

luwa r/pTescntaçáo do Admiiys» tador da Alfandega Gran-

de' do jÍs.;;:cu sobre a necessij4iJe df Sfi piocídcr á\en-

ái e^ leilão das fazendas tjU« :,= acháo suspendidas por

h'À\os entre interessados ,
pplo damno que recebem da

deriíbra , ou pela avaria quw adquirem , ou por mudarem

de niojà , o tiUf inílue í-ísoncialmente no seu Valor,

Outro com huiiia !tpresentaç=:u do mesmo Administrador

Geral. i./ore a ejitrega de 4 i.iixas de \inhos de Fratiça

ao pn?ul Geral desta NHiçáo. Outro enviando algumas

contas da ]uiita do Cenrú sobre differeutes objectos lias

Viilas da Vonate-^a , e í'arac,,ti. Ouíio em que parte-

cipa que tendo Sua M,.ge?tade d.^s.ipprovado a conducta

da Junta do Cc.u-á em cun.pnr o Decreto rio Príncipe

jieal para a eleição dos Procuradores das Camai.is ,
as-

sim o commiinica ao Soberano Coiií;icsso para seu co-

nhecimento. Outro pela Secretaria d^IIítado dos NejociCS

da GueHa . incluindo hum oflkio do ex-Governador de

J3<;nç«i./,; , António Guedes , sebrc acontecimentos occor-

xidos pela occasíão da nomeação do novO Governo.

Fez-se mencao honrosa das felicitaçiíes que por oc-

caíito da descoberta da Conspiíação dirigem as Gamaras

do Fw.^-So, AU.,ca- do 5.;/, de P0ri<, de Mo-., d< Ar-

.-orjcA-í, de Moarrio, da Vllla do Biipo ,
e do Gabldo

da Cathedrol do Algarve ; e ouvio---e com agrado a do

Cjrre"tdor de VrJu ,
João Cardoso da Cunha ; e do

Juiz de Fora de Aip^drlnlie , o qual oRerece igualmen-

te todos o? emolumentos de transpoitr.,

Distribuio-se peies Srs. Deputado', a Conta do Com-

íiiisiariado do mez de Fevereiro ; c concedeo-se o tem-

po necessário para tratarem da sua saúde aos Srs. Depu-

tados Moniz T.iuíiríj, e Fernandes Pinluiro : dist ibuio-

se o Balanço da Junta da Fazenda do Arsenal do Exer-

cito do mez de junho ,
einiado pelo Sr, Tiscriptutano

Joaquim José Dias.

O Sr. Soares de ÀzcveJo oftereceo em nome do

Doutor João Carlos Pereira de Azevedo, juiz dos Or-

i'â,3S que foi da Cidr-.de de l^raga ,
todos os emolumen-

tos
,

ífatiiicaqÕes , e transportes que tiver vencido:

iquaímente oítereceo o juiz de Fora de ArrayoUs
,
An-

tónio Pereira de Azevedo , todos os vencimentos de

pro.nptihcacão de transportes; recebeo-se com a^^rado.

O mesmo Sr. Stares de Azevedo fez a chamaria
,

e disse se achavao presentes 121 Srs. Deputados, com

licença 27, e sem causa motivada 12.

Ordem do Dia,

Entrou em discussão o Parecer da Commissao de

Constituição
,

que se lhe mandou pòr em harmonia o

artigo 5.° das' eleições das Camarás, com o que -se acha-

va vencido na Constituição, na forma seguinte:

'' A" Commissao de Redacção de Constituição pa-

rece que para o Decreto da eleição dos Camaristas es-

tar em liaimonia com o sanccionado nas actas da Cons-

tituição falta sóm'-:ni;e faier o seguinte :

"1." Segundo a Ccnstituição são electivos e an-

.nuaes os-Carnos de Vereadores e Procurador : segundo

o Decreto'conserva-se a natureza de officio vitalício ao

de Procurador nos Conselhiis aonde ha esse costume.,,

—

Parece não dever subsistir esta excepção.

Antes de entrar em discussão propoz o Sr. Serpa

Mací':..'- " -:;uirite irr^irr^S" :
' Proponho que os actuaes

i'rocuradores do Senado fiquem percebendo ametade da

renda qus actualmente tem pelo Cot.e d- SenatJo , até

que por lei cerai se tixe o destino destes e mais Offi-

caes de propriedade. ,, Depois de breves í-^fltfxúss foi

iipprovada , mudada a pala\'ra de rerida por ordenado',

com a clausular: em quanto não tiverem outro Ofhcio

<ie i:;i!al t-.u maior rendimento ~ em lUgar da ultima

parte

Sl-;,'i!o si; outra ir,i'icação >io Sr. líor^cj Carneiro:

" Os actuaes Vereadores d;; Camará de Lisbú.i continua,

ráõ a vencer seus ordín;dns até serem competentemen-

te empregados, ou ; pcsenlados pelo Governo — Os Re-
gimentos de todas as Camarás ficarão subsistindo !..t;;i-

namente em tudo o que não for~contrario ao presente

Decreto. „— Approvada a primeira parte com a clausula

:z reconunendando-se ao Governo quc quanto antes de-

cida a sua futura sorte = : a segunda parre foi approvada.

Entrou em discussão o artigo í.° acin;a referido que

foi approvado , e passou-se ao 2.°: Deve inc!uir-se no
Decreto o seguinte artigo sanccionado na Consíiíuição :

"Somente podem ser eleitos para Juizes, Vereador, e

Procurador ,, Os Cidadãos
,

que estiverem no •exercício

de Seus direitos ( e vão declarados no Decreto sobre a
eleição dos Deputados de Cortes)

;
que forem maior'es

de 25 annos
; que hou\ erem rezidido no Concelho dois

annos pelo menos
;

que tiverem meios de honesta sub-

sistência , e que não estiverem occupados em empregos
imcompativel com os ditos cargos."— "Ao que se de-

ve accresce.itar o seguinte para o dito Decreto em 21 de
Fevereiro:'' São excluídos dos mesmos cargos os Cléri-

gos; os Militares da piinieirá Linha do Exercito, e Arma-
da , salvo tendo sido reformados ; e quanto ao Cargo de

Juizes, e seus Substitutos os que não snuberem ler, e
escrever. Os que servirem em hum antio não podern ser

reeleitos no seguinte. '' = A.pprovado.

j.° Deve finalmente accresceutar-se ao artigo se-

guinte que está proposto na Constituição, e em nenhu-
ma parte sanccionada : — ''As pessoas que não poderem
votar na eleição dos Deputados eai Cortes

,
tanibem não

podem na de|Juizes, eOtriciaes das Camarás." = A-pprov,

Passou-sc ao Projecto da Constituição sobre a admi-

nistração das rendas publicas nas Províncias , e os art, 4."

5.°, e 6." que tratão das attribuiçóes dos Exactcres fo-

rão supprimidos, e substituídos pela seguinte emenda do

Sr. Faria de Carvalho." Por Leis regulamentares se de-

signarão as Authoj-idades a qu;iTi fica pertencendo o po-

der de julgar , e de execiit.ir , sob;e os objectos de
Fazenda Publica: e pelas mesmas Leis se tegularaó ex-

plicitamente ís mais attribuiçóes dos Empregados na re-

partição, fiscaiisação, administr.ição, e exacção das ren-

das publicas ; assíni como se regulara a fórir.a do Pro-

cesso , o numero , e ordenado dos mesmos Empregados.
Segunda Parte,

Art, i.° ''Haverá em cada dístricto eleitoral hum
Empregado publico com a demoninação de Administra-

dor Geral que será nomeado pelo Governo , ou\ idu o

Conselho Q'£stado , e amovível. ,, 1: Approvado.

Art. 2.° O Adminiitradcr Geial terá hum Conselho,

que o auxiliará no desempenho de suas fii;içócs. O Con-
selho será composto de tantos membros, quantas forem

as Camarás comprehendidas no circulo eleitoral. Os mem-
bros do Conselho Administrativo servirão o mesmo tem-
po , e serão eleitos no mesmo tempo , e do mesmo
rriodo

,
que forem os membros das Camarás. " Depois

de bre-.es reflexões licou adiado.

O Sr. Secretario Felgueiras leo a redacção do De-
creto qu; regula o soldo dos Officiaes regressados ào
Ultramar. =: Approvado.

O Sr. Luiz Monteiro, relator da Commissao do

Commcrcic , leo o parecer das Comtnisiões reunidas do

Commercio, e Agricultura, em que propõem, que a' aguas-

ardenres de Portíigaí só sejão admitiidas na ilha da Ma~
deira pagando de direitos ÍO(^COO: fizerão-se algumas

observações , e por s^r chegada a hora ficou adiado.

O Sr. Presidente nomeou 4" Comniiss^es pr-portas

pelo Sr, M'tiira na precedente Sessão, a saber : Para a

ttíoí^c.z dos Tribunaes os Srs. Imerges Ccnciro , Gatmi-
*?« , Maura, Pereira do Canua , Pinheiro de Azevedo,

Trigoso , e Varclta : Para o rcgim.ento das Kilirias os

Srs. L'arão de MoUelos , Piulo de França , Ozorie Ca-
bral , Pamplona , Ribeiro Saraiva , Travji! sos , e Freire:

c deo para Ordem Jo Dia Constituição t Voto de Saniie-

yo . e Pareceres de Conimissces.

i< A 1 M P R E IM ;. A JN A C 1 O .'\ A li.
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Ktitiçiio dos últimos successos desta Cupital desdt 50 do

H/es passodê ati hcje.

O tereni-se proferido no dia jO de Juniio peUo de

Palácio varia'! palavras
,

que se considerarão como lium

inculto, por liuns poucos de militares , produzio iiuma

disputa destes com vários paizanos : delia resultou ferido

hum Tenente chamado Caiasola
,

que parece quiz apa-

ziguar a pendência.

Este facto , de pouca , ou nenhuma consideração
,

e que só era sensível pela desgraça do Official , nem
devia acarretar , nem produzio outro al^um resultado

;

mas a relação das circunstajicias na variedade e no medo
de as contar não podião deixar de propagar vozes que fi-

zerão impressão nos ânimos. Comtudo , este aconteci-

mento foi como insulado sem que delle resultasác a

menor desordem.

Na tarde do mesmo dia jo occorreo huma scena es-

candalosa , a qual deo origem aos acontecimentos poste-

riores. Vários indivíduos da Guarda Real , esqueccndo-s«

de s-us deveres , commetttrâo o atroz attcntado de as-

sassinarem o seu Tenente D. J\lonierti> Landúhuru den-

tro do próprio Paço. Hum crime desta natureza não po-
dia deixar de indignar a todos , tanto mais quanto se pre-

viáo as funestos consequências que necessariamente havia

de produzir. A principal delias foi que desde aquelle

inoniento j e sem ser j.i possível evitjllo, se declarou a

desobediência e a indisciplina na Guarda Real que se

achava em Palácio. Talvez os poucos que executarão si-

ínilhante attentado , c que por clle se virão compromet-
tidos , induzirão os outros ao mesmo compromettimen-
ro , ou talvez o que se chama espirito de corporação

foi só quem moveo os outros Guardas a seguir o n.ao

exemplo dos primeiros, e até a mesrr.a necessidade obri-

gou talvez a muitos a tomarem parte naquella escanda-

losa insubordinação, pois posteriormente se vio que mui-

tos rios bons, animados do espirito de verdadeira honra,

abandonarão os mãos no momento em que poderão achar

occasião , e era bem sabido que sA a força continlia ou-

rrof muitos , de cujo bom modo de pensar havia a maior

CcTteza.

iVeítas circunstancias , declarada em insubordinação

a Guarda Real de Palácio , e sabido por todos os h,ibi-

tsntcs desta Capital o dobrado attentado do assassinio e

da indisciplina , Ingo huma justa indi;;naçâo âniniou to-

dos os verdadeiros amantes do regimen constitucional
,

Eemeiído cada hum
, a seu modo de entender

,
que este

escândalos?» facto tivesse outras connexóes que fizessem

periçar a liberdade da pátria. O Governo começou a to-

mar aquellas medidas que julgou opportunas em tão cti-

ticas circunstancias ; as Authoridades contribuirão effica-

cissimamente com o maior zelo para quanto se julgava

conveniente para evitar maiores males : a Militia Nacio-

nal , cheia de sjgrado fcgo de hum heróico patriotismo,

se poz em armas : o mesmo tinha feito a tiopa actK-a ,

levada do melhor espirito contra os insubordinados ; cu-

brírão-se de tropas todas as avenidas do Palácio
,

cullo-

cando as competentes avançadas
,

para impedir todo gé-

nero de surpreza.

No dia I." pela madrugada se soube que os Bata-

lhões da mesma Guarda Real
, que estavão em seus

quartéis , tinhão tomado a resolução de os abandonarem ,

e dirigirem se ao Pardo. Desde aquelle momento se

considerou já como mais grave tão infausto aconteci-

mento ; complicavão-se os males; aggra\avâo-se as cir-

cunstancias ; augmentavão-se os obstáculos , e fazia-se

mais extenso o circulo dos cuidados do Governo e das

providencias que devia tomar : Também )á se via em
maior acção o espirito de corpo , e a executada deter-

minação da totol insubordinação da Guarda Real , e de

huma resoluta resistência ao Governo.

A' medida que os males se apresentarão mais gra-

ves , tiverão de ser. maiores e mais efficazes as provi-

dencias que se tomarão para atacallos e diminuillos ; e

tanto a Deputação permanente de Cortes como as Au-
thoridades não cessavão hum momento de se desvelaram

por conseguir o objecto de reduzir a Guarda Real sem
terem de recorrer a meios de hum severo rigor , e res-

tabelecer a ordem sem novos escândalos , e sem outras

desgraças.

A este fim se dirigirão todas as ulteriores providen-

cias governativas. Fizerão-se propostas 3 Guarda Real
,

e entre ellas a de a conservar no estado que tinha , com
a única condição de ir guarnecer outros pontos da Pe-

nínsula : furão baldados todos os meios de conciliação

para os reduzir d obediência, e que reconhecessem o seu

delicto. A obstinação tinha chegado ao maior auge , e

luim falso pondonor e o espirito de Corporação, ou ou-
tros motivos , não lhes deixarão conhecer nem o risco

a que se expunhão , nem as desgraças que podião pezar

sobre a Nação.

Entre tanto continuava a Deputação permanente das

Cortes a tomar deliberações ; o Governo desvelando-se

em seu traballio ; o Rei consultando o Conselho dista-

do ; a Camará coiuinu.iva a cuidar com a maior energia

na conservação da ordem , e de quanto lhe competia.

NaHa tnerao que fazer a Deputação Permanente nem o

Governo para inspirar ccntiança ; nada para reanimar o
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espirito piiMico, o qua! por si tresmo se n-a:;ifcStou do

modo mais assombroso ; tanibem não foi preciso esforço

allUDi por parte da Camará para inspirar á Milícia Nacij-

lijl o p.itriotisiro , e valor, e a coiiçtancia , que tanto

os acrcáita, e ríe que acabão de dar provas tão relevan-

tes e tão adhiiraveis: nai^a liiialinénte teve que fazer

nenhuma rias autlioiidade? psra inspirar amor ao regimen

constitucional, deviáo em defensa da boa causa, e de-

nodo para executar , 3 todos os Corpos da Guarnição de

Madrui , i Ofticialidade que se achava sem emprego , e

oue se fonnoii crn corpo para fazer o serviço activo,

aos mesmos membros dr Guarda Real que, desapprovsn-

do a conducta dos seus companheiros , os abandonarão

para defenderem a liberdade da Pátria, e a todos aquel-

fes Cidadãos que sem pertencerem á Hilicia se aciíavâo

com atnias, e cheios do maior eiUhusiasiTio acudirão epon-

tajieamence a postar-se nas fileiras para parteciparem da

^lOtia de defensores das Leis contra os' infractores insu-

fcordinados
,

que com seu criíriinoso procedimento daváo

•motivo a tão asscnibrosa manifestação de bom espirito

publico que reinava na Capital. Apezar da offcrvcscen-

cia dos ânimos, estando limitado o mal ao interior è

terreiro do Palácio, furão ad.nir.iveis o repouso , a Se-

renidade, a ordem, e a tranquillidade que na Capital

ie go;ava , sem niiiguetp pensar em alterailos , e sem

que por estes acontecimentos sofTressem senão as lojas

daquelles artistas, mcnps abastados, qiíe tudo deixarão,

bens, fiasa, esposa, filhos para acudirerii a defeza da Pá-

tria., e aos quaes Se procurou subminstrar meios que de

alguni' modo recompensassem o irierito de suas fadiga.s
,

visto não ser possível liavellos para recompensar o se4

patriotismo e o seu valor. ..

Entre as primeiras disposições tornadas peio Gover-

no devem contar-se , além das locaes , as de communicac

.ás Provincias o estado dos acontecimentos, e dar oídem,

a;S povos immecíiatos para que estivessem prompEOs a

contribuírem para se conseguir o desejado êxito ; e em

breve se vio conn enthusiasmo e patriotismo acudireni as

Miliçias dos voluntários de alguns povos visiniios de Ma-
J.rid , inflammados do maior ardor para se postarem nas

íileiras dos que tão decididos se linhão declarado contra

PS insubordinados. Cmtilla otivio também a voz da Capi-

ial e as tropas líaquclla Proviucia anhelaváo por chegar "a

TW.íií^rií/ p.íra accommctterem os sediciosos, que tão teme-

rariamente expunháo a patiia a novos males.

Em todos os seis primeiro- dias de Julho se podia o

Palácio considerar conió liuma fortaleza; mas os insíibordi-

íiados não impediao de todo a eíitrada , ainda que tomaváo

varias precauções. Os Ministros permanecião em suas se-

cretarias , os Ófficiaes fazião o mesmo
,

posto que alguns

se retirarão por ter sid.> maliratado pelos sediciosos hum

Jnzlo-.4:ncric,in') na praçk lU terreiro do Palácio. _0 Ge-

neral Morllho não cessava de tumar medidas, e ue pro-

curar conciliar as desavenças .; c nesta occasião mcstrou

ijue se nas batalhas contra os inimigos da independência

íia Nação se adquire gloria, não se alcança menor nos tra-

balhos , fadigas, eriscos que se soffrem para evitar graves

:iiales á Pátria. Talvez o seu zeU o levou ainda mais lon-

ve do que exigião as circunstancias e a existência de sua

pessoa nos actuaes momentos; porém valente, intrépido,

e desejoso de fazer novos e consideráveis serviços pelo

bem pubHco , em nada reparou arrostando es inais graves

perigos por evitar maiores males ; e o mérito que por

este motivo contraído só poderá ser apreciado comparando

seu patriótico procedimento c -m o critico das circunstan-

cias. c dos riscos que desprezava. Digno éinul,> dos dcsve-

Jos deste General pelo bem da Pátria foi o Chefe Politi^

fO o Sr. Siifi Míirtit lual nesta occasião deo novas

provas e bera claras de que merece possuir a confiança

ÇIUB dtlle íc tem feito. -Alguns outros Generaes e Offi-

^iaes , inflammados do mesmo espirito que animava os

bons ,. mostrarão também nesta occasião q;fá'i dign.>s tem

-iido <i^ íjpiiiido que dclles, se tem f^Orinado ; e cm geral

todlis os Militares; manifestarão do modo liiais enérgico

•»rt seiv.inientos mais patrióticos e subiimes, ^ adhcsão

mais decidida pela boa csiíSa , e O eiUbtisiasmo e valor

que lhes lie natural.

Chegou o Domingo 7 , dia por huma parte fatal
,

mas or outra dia de gloria para a liberdade Hespanli o-
la r;em quizeramos dar huma relação e.\2cta °0í

grandes succesíOs deste dia , e não defraudar Corpo al-

gum , cu individuo, da gloria que haja conse'4uido ; ca-
recendo porém àa"! partecipaçóes originaes , não podemos
por agora satisfazer os justos desejos do publico nem
os nossos. Rcferíreií.os corritudo a parte mais interessan-

te dos tdctos
,
procurando aproximjr-nos quanto for pcs-

sivel a huma escrupulosa exacidão.

Os cíataihóes da Gliatda Real qu» tinhãó levanfàdo

. o estandarte -.da iiisurreição , e- que íe íinháo postSrcfo no
''Pardo , conceberão o pensa-mèntb atrevido de surpren-

der a Capital e desarmar a Milicia. — Com efíeito, an-

tes de amanhecer, se introduzirão na povosç.".o p^la por-

ta do Conde Duque , e iin-estiráo- por três difFereiíteS

pontos. O Eaíalhão destinado para atacar o Parque foi

batido em breve completamente , e na debandada foi

-[iiezo ò Otficial LiiU Moii ,
o qual de bahle quiz subor-

nar o paizano que o piendeo , offerecendo-llie algumas

onças de ouro e hum rolojo
,

que o generoso patriota

recusou , e conduzio o seu prizioneiro ao Parque d'Arti-

Iheria.

O ataque da praça foi muito mais teiiivel , ou se-

ja porque o íizeião com mais obstinação e empenho,
cu porque teve melhor direcção. O principal intento

dos inimigos, e talvez a parte mais essencial do seu pla-

no, era ganhar a praça, e essencialmente a Casa da Pa-

daria , d'onde podião dominar a praça : os ataques fõrão

muitos e obstinados ; mas o vivo fogo que lhes fez á

Companhia de Granadeiros que commandava D. João
Mugtiiro

, do Cnnimercio desta praça ; o denodo, e a

intrepidez inpondctavel dos Caçadores , e o aceno com
tiue foi servida a artiliicria , e o singular ralor do seu

Commandanie , frustrarão os intentos do inimigo , ous
teve de se retirar derrotado e com grande perdj.

Antes que principiasse o combate da ptaca já kuma
das divisões inimigas se tinha assenhoreado do ponto da

Porta do Sol ; mas sem poder penetrar no Prhiápol
,

que detendeo aquellj Guarda fechando a porta ; e por

não ter chave nem ferrelho , a tiancárSo com huma
enorme pedra qub arrancarão da escada os robustos Gra-
nadeiros do !<eg. (/./ Infante.

Pouco tardou o inimigo em evacuar este ponto,

porque se vio atacado pela retaguarda , e teve de se re-

tirar acceleradamente. Huma das .suas columnas princi-

piou a subir fòrniada pela rua de la Moatera gritando

ferozmente Viva £;Rf i , e enchendo de coji-sternaçãr- os

selis habitantes
, que a julgarão vencedora ; mas logo

ictrocedeo , e se retirou pela rua dcJ Araxil.

As circunstancias e miudezas de todos estes succes-

sos só as podem, saber com exactidão os bi/anos milita-

res que salvarão a nossa liberdade iieste glorioso dia ,

digno de eterna memoria , e assim não po-dcmos qiiali-'

ficar exactamente o nierito de nenhum dellcs : e só po-

demos dizer que todn o publico notou a actividade, va-

lor , e ardimento dos Generaes 1>. Paulo Morilho
, e

D. l-ra:n'ísco Balheitcroi , e do firigadeiíO D. Jorn P,i-

tarén.

Postos em fugida os assaltadores da praça , dirigi-

rãc-se a Palácio a buscar asylo.

O publico estava em cspectação bavja muitas heras

esperand o resultado da victoria de pela manhã, quando
pela volta d.is três horas da tarde se espalhou a fausta

nuticia de que os líatalhóes do Fardo se resoKião a .en-

tregar as armas ; lúnge p r^m de se realizar tã > favorável

successo, esta tropa ibstinada sahio da pcvoação atraves-

sando o rio. Forão iininediatamcnte em seu seguimento
duas peças de artilheria, hum Kí-talháo da Milicia Nacio-

nal, d IS F.squjdrócS de Cavallería , e o oatalhão de Of-
ficiaesás ordens do valoroso Coronel D. Eurtiijío S Mi-
guel ; e tendo alcançado os fugitivcs junto ás. Vendas de
Aiííi ceii^ completamente os decro(árã.o e dispersarão. Ha
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«ranJs' o níiinero do? ptiçioneiros 'que troiikeráo
^ e se

mettêVío no quartel lios Ex-Guatdjs de Corpí. O nume-
ro 'de mortos c)ue ticavão no campo , -e o dos feridos

que' itnpioraváo a clemência dos vencedores, oflirecião
,

segundo referem os mesir.os soldados , liuiii espectáculo

capaz de lastirnar os corações mais duros
,

pois em fiiri

etão Hespaiihoes. os vencidos. A generosidade dos seus

vencedores corrtíspondco á grandeza da: causa que dcfen-

dião ; deixândn ne>te dia ao flliindo luim exemplo mais

ds magnaoimtdade que iiivkar.

: H^je ás 10 horas da maníiá se celebrou na praça da

GDastituição liUma missa solemne em que ciliciou o 11-

kjsrrtssiino Sr. Kispo auxilur com Tc Dtum ^ em acção

de graças peli vitioria conseguida peljs arrr.j? dos Hes-
peiíliveí coiistitucionaes contra os ceyos e mal aconselha-

dos agentes do dispôtismo. <) aspecto daquclle recinto

tinha inteitameute variado nos sete iliasiíuitcnòres:; ti-

nha se- ostentado riclle o maior apparato beihco ; no da

antohontcai "(dia aziig" , bem que gterioso por seus re-

sultados!) se vio , não já o appaisto, mas sim a maii

«tnixfiia acção , ni oual tfiiinfou a hoCn-n a' <J patriotisnio

líeroicQ dos cidadãos de Itíaàrid ,dei tíído- o limpulso d»

torça fysica , sustentada pela c.s-perfenqia no niaiiejo das

armas, e pelo coslunie de ?preser.£ar o peitw ,ao logo do
inimigo. Hoje pelo coiitfaft)<3 Ildoína^•a ';a praça hum ap-

parato religioso, fSjjhre iCujas singellíiS -ara^ celebrava o

venerando Prelado (O«;,santo sacriticio 4jí. injss^ ; e os nos-

sos valorosos dcieiisores, toTmados em-.- qvifidrií)- tilinte áq
altar pareci.1 que, pouco n, pouco hipcf idepojido o ceniio

que, haviâo deixâJQ-.gfaiVa^jo. cm sua fceiílQ os bellicos eiiT

coijVos que , a :5,içi4 l]i|aíWri,;J+vej-i,o cqçjj pçj áigcaios .filhoj

d? Alãi .Paína.:.. julijr^-ín zo oi:"t'.ii st i'Jí)in'.ijj, ffh .rep

Não ha p-j|a.\jç5W; epTti que se celeV^' <>tJ*'^í1o doS
íionradissimos habitançpS; desta heróica. Cidade ; só se ou-
vjão parabéns, sô_s»jA'iião abraços, e outras demonstra-

ções de affecto ; e se. ,a ,iiiemoti.i recente dos diguissi-

mo; patriotas que derramarão Scu s^ingue em defensa da

liberdade obscurecia ;is vezes os semblantes , hum scnti-

nisoto, de inveja se ^apodeiava logo dos coraçqes , e fa-

iia emmudecer a dor. —T.il he o espectáculo que Iroje

presenciamos, t.ão differente do que honcem offerecia a

Capital da H.ei/iíí/í/ia livre. QE:^traiiidi> ^a G., de Madrid,^
Hoje .o Kxcelleutis-iimo Sr. Capifão Qeneral apre^

.sanrou á S. M. os Chefes dos.difTcrentes Corpos da Guar-
:niç3ò e da Miíicii Nacional , e vários Othci.ies sgbal»

teiííôs Se cada arma.

^ As Companhias de Granadeiros do Regimento do
Jnfárite D. Cartos , e huma de Granadeiros da Wilicia

'Midgiial detão hoje a Guarda pêra o Palácio.

(£/ Vnh-ersal.')

IJSEOA 15 ài Julho,

jEi/). Íkí/íj r/e "10 de Julho de \%Z2 ítnisndttt Imprimir

o jcs^iiiiite Projecta.

G Conselho de Est.;do representou a El Rei
,

que
tinha pass.ido o prazo áo concurso para quatro lugares

de Desembargador da 8.7/1:0 , sem que apparecesse huma
tó opposiíjío, e que por isso. não podia fazer a Proposta,

que lhe fòía ordenada, Ebta Reprcbentaçáo foi remettida

,is Cortes pelo iMinisterio da Justiça , com a observação

de que be constante, que ninguém quer ir para os iu-

ííares de Ultraniar , sem inaJs vantagens do que áquel-
las

, que offerece a carreira ordinária da lyijgistratura , e

que por isso sé f.i/em necessárias providencijs jeraes so-

bre este objecto. Foi a Commissão de Constituição ea-r

carregada de considerar este assumpto , e dar a sua opi-

nião sobre elje.

A Commissáo pensa que o maior serviço tefn direi-

to a maior vanragem : que he maior o serviço, que si

laz em certos lugares , e em certas épocas ; e que o ser-

viço actual nas Províncias Ultramarinas merece algurna
difterença. He por isso- que a Commissão propõe ; '^ !;..".-.:;.

1.° <^ue SC decrete a favor dos Mjgistrados
, que

forem despachados para os lugares de Ultramar a j." par-
te mais dos ordenados

, que até agora lhes competião.
2.° Que se lhes de preferencia para o accesso, quan-

do concorrerem com outros de igual graduação, que não
tenhão feito O mesmo serviço. Esta mesma preferencia
-se dará no Brasil aos que vierem daquelle Reino servir

no de Portugal.

5." Que esta preferendia seja graduada pela consi-
deração das Províncias, em que o serviço for mais arris-

cado
, e relevante, ou pela natureza do clima, ou pe-

io estado politico de cada huma dell.iT.

! "14.° Que o Governo sfndo informado pelos meios
iique" estiverem ao seu alt,inçe,da boa moral, e bom Ser-
viço dos Bacharéis iios lugares éc Uitramar , donde re-
gressarão

,
os possa- contemplar ern iioVos Despachos ;

posto que não juntem as ceitidúes de corrente,, ou não
tenhão dado Residências

,
pelas difficiildedes resultantes

do estado publico das perspectivas Províncias, e do expe-
diente do Rio de J ,uieiro.

5.° Qua o Ccnsellio de Estado, á \ista da relação
dos Bacharéis, Oiiia estiverem h.-ibilitados para os respec-
tuos luwares , e das inlorm.icóes sobre o estado , e cir-

cunstancias de cada hum delles, possa consultar aqucUcs,
que estiverem mais aj tos para irem servir os diios lu-
gares; e o Governo' possa dispensar ffqíielles

,
que, alle-

gjrem attendiveis escusas. Esras pa-QvÍL^ric-ias se devent
declarar provisórias, e com ellas sé satisfaz á Indicação
do Sr. Deputado Be/^ord,

Paço das Cortes 8 de Julho de 1822. — José An-
tónio de Faria Carvalho— José Joaquim:^Ferre4ra de Moi-
ra — Francisco IVlanoel Trigoso de Aragão Morato —

.

Hçnto Pereira dg Carmo.

G l lil. »'

^ e-íl :, - c-"--..-., . (;;-,!.! r.Ji-:?.

CORTES -; Ses3.7o de 15 </í /«//lo.— 41 5.-

Aberta a Sessão
,
partecipou o-Sr. Freire que o Sr.

Presidente em consequência do máo estado da sua saú-

de não podia comparecer algumas Sessões
, e pedia quó

o Soberano Congresso ihe concebesse esta licença; foi

concedida. . ,• '
-

r, .0 Sr. Secretario Soares d'Aíevct!o leo a acta da
precedente Sessão, que foi apptovada ; e logo o Sr. Se-
cretario Ftlgiieiras deo conta do expediente na for-

ma seguinte : Hum officio do Governo pela Secretaria

d'£stado dos Negócios do P,.eino , enviando iuima Con-
tulta da Junta da Directoria Geral dos Estudos cm d.ita

de 5 do corrente , acerca da creação de; huma Cadeira
de primeiras letras no lugar do Bo-mhorral. Outro inclu-

indo a informação do Bispo eleito Reitor Reformador
da Universidade sobre o requerimento de D. José do Co-
ração de Maria , Cónego Regular de Senta Agostinho
que pretende matiicular-se em Filosofia. Outro pela Se-
cretaria d'Estadn dos Negcci.-s das Justiças incluindo in-

formações do Corregedor de PorioUgre sobre Pastos Com-
muns. Outro acoinpanhandii huma conta daCommissãj
das Cadcas na Cidade do Porta sobre, objectos da sua

corripetencia. Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios
da Guerra, e outro do Conselho d'Es!ado. acerca da Sen-
tença preferida em 1812 contra Domingos Jo.sé da Costa
Lima, Tenente Coronel deftlilicias.de Brogíi. Outro pe-

dindo explicação ao Decteto de^ 5 de Março acerca do
soldo dos Ofliciaes Inzhuei retirados

,
para se conferir

a dois Majcres , e dois Capitães , cuja? circinstancias par-

ticulares se não achão et-pccillcadas no mencionado De-
creto , a gratificação, que lhe fci concedida. Outro peia
mesma Secretaria, serviudo-o .Ministério da Marinha en-

viando as seguintes Partes ;

1." -Registo toiíradu iis j -, horas da tarde do dia I3

de J;i.lho de i8á2-:

t-ergantim Portuguez C-l/inho , Capitão Bento Josc'

de Araujti, de Hluciio em 190 dijas , hum passageiro, c

duas mallas.

-^ Éergantim Francez Silence , Capitão João l'apti«ti

Sevr\é, do Havie de Grace em 15 dias, e 6 passageiroi-
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O Capitão do Ber«aiilini Golfinho diz : que á »u«

sjbida de Macio constaváo aUi
,

por papeis Inglezes as

iiiiiriancas politicas de Poitugal ; iiue durante a viagem

ll»e não succedco cousa notável , e que tendo arribado

ao Faial a refre.»car adiara nan/.iella lllia tudo em socc-

ço; e que então elle , e a sua equipagem procismárão,

è jurarão as Bases da Constituição Portugueza. Kao traz

oítieios fora das maltas , e o seu passageiro he José An-

tónio Ferreira. Vianna,, Negociante.

O Capitão do Ketigantim SUcnee não deo novidade

alauma. Os seus passageiros. -são José Freire de Andrade

Salazar, primeiro adjtlncto ao Encarregado dos Negócios

de Portugal na Auit<-ia
,
que se recolhe da sua rriissáo ;

Manoel José Villela ,
Doutor em Medicina , e João Tho-

más Eulé , Prnncíí, com 5
pessoas de família. (íígi/í-íí

a aiiigiiatiii a. )
•Cliservaçíes,

Depois d« fediada esta Parte mandcu o Capitão en-

tregar pelo Juízo da Saúde dois sacos de officios que -ie

rcmettem juntos. -.-lu

2." Registo tomado ás 7
^i- da tarde do dia 14 -de

Julho de 1 822.
ti

Bergantim Portuguez Aurora, Capitão Joaquim Pe-

dro da Silva, de 1'eriuimhuc» em 4? dias, e 1 malia.

Novixia3<h.

O Capitão disse : qiie no decurso de a*? dias ^ire éi>-

teve Qm Per„„mbiico não tinha r*cebido o menor insul'

to de pessoa alguma, posto que lhe constara que antes

da sua ciicgada tinhão sido maltratados os Européos , c

mesmo alguns haturaes do Paiz. Concluio affirmando que

a sua partida ficava tudo em tocego ; e qee disto mesmo

era prova o não trazer passageiro algum. Não traz offi-

cios fora da nialla. ( írg-zii.— se a AssigHàtam').

Fez-sc ment;ão honrosa da felicitação
,
que pela des-

coberta da Conspiração dirige o Tenente-Gí-neral Antó-

nio Hypolito Costa ,
Governador da Praça de Peniclií

,

em seu nome, e Officiaes da mesma Praça : e coiicedeo-

se o tempo necessário para tratar da sua saúde ao Sr. De-

putado yí'/ii7!/(o) "Thcotcnio -Sfgurõdo.

O Sr. Deputado Substituto pela Província de Pitml-

ba <lo íyorte, J catjnim de Sousa Cirncsy foi admittido

a prestar o jurainefito do coítume , e tomou assento na

Asserobicâ.

O Sr. Secretario Sturcs de Azfvedofn a diamada
,

e disse se acliavão presentes 127 Srs. Deputados, com
-Mcença 40 , e sem causa motivada 24.

\ Ci'dcln do Via.'— Constitàtçãi.

O Sr. Presidente abrio a discussão ao artigo 2.° do

"Projecte sobre a AHministração'GéraÍ lios districtos elei-

toraes , adiado da precedente Sesíão.

Art. 2." "'O Ad'iiinistradcr Geral terá hum Conse-

Jho, que o auxiliará no desempenho das suas funcçóes.

O Conselho será composto de tantos Wemlíros, quantas

forem as Camarás comprehendidas no districto eleitoral.

Os iVlcmbtos do Conselho Administrativo servíráõ o mes-
jno tempo, e serão eleitos no tempo , e do mesmo rno-

do que o forem os Membros das Cam.iras
"

O Sr. Soares Fnuico tomou a palavra , e em hum
longo discurso combateo a doutrina do artigo, mostran-

do que haveria a maior difficuldade na formação do Con-
celho por serem muitas as Camarás

,
que dcv2m com-

prcliender cada hum dos círculos eleitoraes, e pcía im-
possibilidade de deliberar huma Assemblc-a tão numero-
sa , scmlo alias de grande incommodo para os Procura-

dores das Camarás ; que por consequência achava 'inútil

«ste Conselho, e por tanto votava contra o artigo.

O Sr. Ferreira Tíoigeí sustentou o artigo dizendo

que a experiência
,

que nos mostra esta forma de ad-

ministração em França, deve convencer-nos da sua uti-

lidade : que esta represeiKação popular nos objectos mu-
nicipaes tem por fim obstar á influencia do Administra-

dor Geral
,

que he creatura do Governo : respondeo a

outras objecções do honrado Membro, que lhe procede-

ra, e concluio íi favoí do -artigo. -Os Srs. Serpa Mocha-'

do , e Miranda apoiarão.

O Sr. Corrêa de Seabra reflectío que sendo os obje-

ctos sobre que ha de deliberar o Conselho os mesmo.s

que são da competência das Gamaras
,
para que houvesse

harmonia e combinação nas -deliberaçóes devia o Conse-

lho ser formado de Membros das mesmas Camarás, man-

dando cada huma no tempo dareiinião do Conselho hum
dos seus Membros; e se o Conselho assim víet a ser

íiun^eroso podcrião reunir-se duas Camarás para escolher

bum : obscrvoti que só deste modo se podião minorar os

contínuos choques, e collisão, que de necessidade havia

de haver na pratica entre o Administtador Geril , e.at

Camarás.
' ' Discorrerão -sobre este objecto os Srs. £"íijíí//í) BrJ/j-

fc& , Hlbciro de Andrade, Macedo, Faria Carvalho j^'*

outros ; e jutgando-se suftícientemeiíte íliscutido foi ap-

provado , com hum additamento relativo « Ai/íiín , e cti-

ttos circulo! s<5 de huma Camará. H .;\

Art. ;.° "Os Membros do Conselho se reuniráó

duas veres «ni tada anno , ncs mezes de Maio e Setem-

bro í só poderão estar retinidos 15 dias de cada 'vez , e ai

ie»ni«ó se fará no lugar mais cenirral do districto, -que

pára ella tiver capacidade.,, Approvado sem discussão.

4 " O Conselho tem voto deliberativo, e nas épo-

cas das reuniões se tratarão os negócios administrativos,

que precisarem de deliberação. A execução destas deli-

berações , e das ordens do Governo
,

pertence exelusi-

vamente ao Administrador Geral. Este poderá deliberar,

e executar nos casos de irfgencfa , que não poderem es-

perar a reuni'ão do Consellio, dando depois conta ao mes-

mo Conselho. = Approvado.

"O art. 5.° enfrou em discussão, e depois de bre-\'es

reflexões foi adiado.

O Sr. Peixoto \to as Seguintes indicações: 1." do

St. Fernandes Themái , em que propunha
,

que huma
CommissãJ faça hum Decreto que drganise as Giu.idas

Nacionaes ;:= approvada, e passou á Commissão Especial ;

2.* do Sr. Serpa Machado
,

para que se declare no De-

creto daí eleições das Camarás
,
que ficão sahas as pen-

sões impostas por Decreto nos Officios dos Procuradores

das Camarás. ;r Approvarfa.

Outros IHustres Deputados fiíerão as seguintes fn-

dicacões : 1.' do Sr. Girão em que pede seja avocada ao

Conjresso a sentença de absolvição dada ao Commandan-

te do Correio Muritimo = Joaquim Pedro. =: Approvada :

— 2.^ do Sr. P aberto de ^esíjiiita , em que pede se con-

cedão á I//i<i Terceira os privi!e<nns concedidos ás mais

Províncias Ultramarinas ; ficou para a secunda leitura :

J.* do Sr. AUmcastre pedindo algumas providencias pa-

ra o Ceará
\
passou ao Governo.

O Sr. Presidente tibrio a discussão ao'Projecto adia-

do, em que as Commissõcs reunidas de Commercto e Agri-

cultura propõem que a Agua-ardente de Portugal só iios-

sa ser iinportada na Madeira, pagando de entrada "ÍOj^rs.

Discorrerão sobre este objecto os Srs. Miranda , Ri-

heiro d'Andrade , Ferreira 'Borges , Cailcilo Vranco !\la-

noel , Monií, e Outros ; e julgando-se sufficienteniente

discutido foi regeitado o Parecer, e substítiiirin pelo di-

reito de 6c<^rs. na forma proposta.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação das matérias deítínadas para hoje , e levantou a

Sessão i 1 hora.

NA 1 M P H K N S A N A € J U N A L.
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(G.AZETA UJVIVERS^L,
QUARTA FEÍRA 17 DE JULHO

A

H E S P A N H A.

Madrid g de Julho.

Camnra Constitucional desta mui heróica Villa , de-

sejando que a noticia do acontecido em Madrid no dia

de iiOiítem chegue a todos os povos da Província , e pa-

ra estorvar se acreditein as patranha? que os malvados

possão inventar para atemorizar os honrados habitantes

,

dirigio hoiuem a sepuinte Circular:
" A Camará Constitucional de Madrid se apressa

cheia de juhiio em annuiiciar a todos os povos desta Pro-

víncia
, que tendo tido a ousadia os quatro Batalhões in-

surreccionaes da Guarda Real que se achavão no I ardo ,

de ijivadir ás três horas da madiugada de hoje o povo,
ftlilicia Nacional , e Guarnição desta heróica Villa , dan-

do por signal de ataque o grito subversivo que proscreve

a Lei fundamental do Estado de viva ElR^i absoluto^

forSo batidos em todos os pontos que occup.não quando
lizeráo os seus ataques , e obrigados pelo heróico \alor

da Milicia Nacional, Tropas, e Batalhão de Ofticiaes

,

a buscar asylo no Palácio do Monarca , depois de terem
deixado as ruas juncadas de cadaveies. São três e meia
da tarde , e os quatro Batalhões que comniettèrão a ag-

gressâo estão entregando as armas. Os dois restantes que

se achavão de guarda em Palácio sahem por ordem do
Governo para os pontos que jd lhes forão destinados , e

a guarda de S. M. acaba de ser confiada a hum Batalhão

composto de tropas do Exeri:ite permanente e ftlilicia

Nacioual
;

pois que de nenhum modo pôde estar mais

segura a Pessoa d' EIRei , inviolável pela Constituição
,

que entre os Icaes que não taltárâo aos seus juramen-
tos.

" As armas da Pátria triunfarão : viva a Constitui-

ção; viva a Nação ; viva o Rei Constitucional, e viva

a liberdade!
'' Deos guarde a V. SS. muitos annot. Madrid 7 de

Julho de 1822.

—

Francisco Fernandes de lòarra , Secre-

tario da Camará. "

Nota. Depois de impressa esta Circular
,

parte dos

Batalhões que devião render as armas , faltando escan-

dalosamente á capitulação ajustada , fugio pelo postigo

de Palácio para a Ponte de Segóvia, tomando 3 direcção

ás Vendas de Alcorcon , na qual vai perseguida em total

derrota pela artilharia e cavalleria do Exercito perni.-

nente.

LISBOA 16 ds Julho.

Nunca talvez as nossas Corres Geraes deráo á nação,

e ao mundo espectáculo mais interessante do que ai;ora

em que deliberáo sobre a maneira mais aceitada de unir

as partes principaes da Monarquia Lusn-.Amcricana. Se
acertarem, salvãn a pátria : e hc de esperar que acertem,

pelo efficaz desejo que mostrão , e copiosas luzes de que

os Seus ilIustrcS Membros são dotados. Como poiém r>

interesse he geral , he natural que tcdos fallem , e dis-

corrão segundo seus conhecimentos , e vontade.

Tem-se dito que J ortngal , ainda que o 'Brasil se

separe , assim mesmo continiia a ser huma boa Monar-
quia , conservando as Ilhas adjacentes, e terras de Afri-

ca, e Ásia. Esta asserção he huma ncgtegada consolação,

dada de antemão i Portugal para o preparar para o caso

de que aquella cruel separação chegue a realizar-se ; o
que não esperamos. Com tudo , como tal opinião pode
produzir damnados effcitos , importa examinalla seria-

mente , e ver com imparcialidade o que ella vai.

Primeirancnte parece falsa , ou pelo menos assas

dnvidosa a supposição de que separado o Brasil de Por-
t"g'il , este conserve as terras de Africa , e Ásia. As
terras de Ana distão menos do Brasil que de Portugal.

As de Africa
,

que são a Costa de Moçamíiijue , a de
.Angola, e Benguela , e as Ilhas de Caboverde também
distão menos do Brasil que de Portugal: e he fácil ver

que ellas propenderão a unir-se antes ao Brasil que a

Purtugiil. Muitas razoes as moverão a esta escolha: 1."

a sua maior proximidade ao Brasil donde podem ser

mais facilmente soccorridas : 2.° o Com.mercio
,

princi-

palmente da escravatura
,

que he mais activo com o
Brasil que com Portugal: j.° porque o Brasil procura-

rá impedir que Portugal conserve estas terras , e quere-

rá reunillas como pontos úteis a seu futuro commercio ,

e operações militares , para as quaes convém que elle

seja senhor da costa de Africa fronteira 30 Brasil , e do
espaço do Ocesano que medea entre ambas as costas 2

do Brasil e a de Africa. ( Vejão-se os mappas geográ-

ficos ). 4.° O Brasil , sendo bem governado, deve ser

muito mais opulento que Portugal : ora he absurdo pen-

sar
,
que aquellas terras queirão estar unidas antes a hu-

ma Potencia fraca , e remota
,

que a outra opulenta e

próxima. He portanto gratuita a supposição de que se-

parado o Brasil conservaremos ainda assim nossas anti-

gas possessões. Quando muito conservaremos as Ilhas ad-

jacentes , e os pequenos lugares de Guiné, pela proximi-

dade , se a ambição do Brasil se não abalançar a querer

reunir a si ainda estas mesmos lugares.

Caso porém conservemos esses restos d'Ajrica , co-

mo he possível saquemos dahi os mesnios interesses, que

tiramos doBraiil} Todos conhecem que he impossível;

pois o Brasil vale muito mais que todo o restante ul-

tramar. Ainda accrescento que Portugal não receberá
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sô el!e- os ir.teresses^.dessas terras Je Ajika , inas o Bra-

sil receberá tanibèm parte desses interesses : por e>ien:ir

p!o ; Africa receberá o tabaco do hr^sil , e não de Por-

tugal. A\i\n de que essas terras acháo-se . Iiojs muito

áifaz.idas ,
porque occiípados com o brasil xião as pudc-

snos ireliiorar. Se pois perdesseruos o Brasil
,

Ceíiamos

lie começar novos traballios para aproveitarmos esses pai-

zes , se o lirtisil , eníáo rival de Farttigal no-!o consen-

tir. ComtuJo o mais provável he ,
que, perdido o Bra-

jí7, ficará /'ii ri «g-.i/ reduzido ás seis Pioviíicias da Euro-

pa com as libas adjacentes,

Nc<;ta triste supposição
,

qua! será o valor de Pjr-

ln-^al? Uigo que será. pouco, ou quasi niillo, se o coní-

pararmos com o das outras potencias Eutopeas. Qualquer

Potencia-^crá tarito nnais foit<-, quanto maior população

tiver , níais ricjuezas , e melhor localidade. Todas estas

vantagens faft-ío a Portugal : teni elle pequeno territó-

rio, pouca população, miiigoados Cabedacs.,. e localidade

desvantajosa. Pequeno território : Consultrni-se as Car-

tas jeo^raficas , e os Tratados da Geografia , é ver-se-lia

c{i\s Portugal lie luim dos pequenos reinos da Europa

em território. Ora se' esta p'Çqiienliez l:e~ evidente, tam-

bém o são os resultados delia , a safcer , sua pouca po-

pulação e productcs. Diz-se que tem três niilbócs de ha-

bitantes ; eis aqui sua .população. t>eiis productcs são vi-

nho abundante, azeite dantes copioso, e hoje niingoado,

sal abundante , algumas tructas verdes ou passadas: grão

(]ue se diz que outrora produ?.íra para vender, e hoje se.

jidga não chegar para o consumo do povo. Vc-se porém

í]ue não tem productos privativos e próprios só do seu

paíz. Vinho c sai são os productos que pôde exportar

com abuivdancia ; azeite nem sempre : e giãrs nunca.

JVão ba em Parfugal , i excepção de alguns campos co-

mo o à^ Aagcjii , Coimbra, as Lisirias de Ribatejo etc. ,

extensas pianices como as da B.lgica e Lombardia. As

planices doAUmttjo sáp pouco férteis em grande patte
,

e muitas se acbão incultas, e por isso despovoadas : .e

o. mesmo digo das da raia da Beira : e esta be buma das

causas, de síia esca-sa prnducçáo de grão. Isto posto,

pergunto que valor notável pôde ter hum reino com tão

peijuena população , e tão minp-oadts productos?

Mirigoaíloi Caheáaes, A riqueza djs nações nasce de

duas fontes , a Kaíureza , e a Industria. A Natureza

brota de seu. seio fructos com mais ou menos abundân-

cia ; e a Industria, ora obriga a terra fecunda a ceder á

vontade do homem, ora accommoda a seus usos, e trans-

porta pára diversos lugares os fructos da terra cujo valor

consiste na relação que estes tem com nossas necessida-

des. Donde se ^egue que terá mais copiosos cabedaes

aquelle paiz , ctijo solo for mais fecundo, e seus habi-

tantes mais industriosos. Por este principio poderemos

avaliar a quantidade dos cabedaes de Portugal , limitado

a si só. Dissemos ainda agora que fructos clie produz

pela agricultura. As fabricas sabe-se o que são em Por-

iwal ; estão decahidas ; não ba meios pira as levantar

ao antigo estado , e ba obstáculos difficeis de vencer
,

cue se oppõe a seu restabelecimento. O Commcrcio com
os estrsnsciros he o canal poi onde no Reino entra o

numerário , ou sahe delie para fora. A nação que regu-

lou bem seu Commercio externo tem dinheiro ; a que

errou nesta operação, perde-se infallivelmente ; porque

donde se tira e niie pÓe , trespóe. Çuando a sabida do

dinheiro he maior que a entrada, e elle sahe continua-

mente ,
por força deve o Reino cabir em exinanição , e

perecer sem que sejão capazes de o restabelecer as me-

lhores constituiçt':es , e os mais profundos legisladores

oue tem havido desde Moysés ate agora, todos juntos,

piji quanto não tirarem a causa do mal. Ora he eviden-

te pelo Kelatorio do Sr. Manoel Fecuandes 1'homás, que

Fortuíint perde no Commercio com os estrangeires :

pois nos dois annos de 1818 e 1819 perdeo Portugal

no scii CoMimercio ijrSâr.cco cruzados: nem sei se

nesta conta entra milhão e meio que se diz (o que pa-

rece, exaaerado ) que Koina nos levâ annu.ihuente por

Or<iças Apostólicas.

Segundo estes ptiry.fpios
,

perguntarei agora, qu6
valor pôde ter Portugal soziniio , não tendo abundância
de fructos , e boas fabricas , e sobre tudo perdendo an-
uualmente em seu commercio externo? Mas ouçamos o
que nos -ttiíèm os apologistas da sonhada grandeza de
Portugal íem o Brasil.

a." Ka quem diga que Portugal pôde vir a ter seis

n.illiões de habitantes, ou mais. =: R.espondo : Concedo
que os pôde vir a ter, se tiver meios para os su>!entí;r.

Jíías que meios são e-.tes ? A agricultura e a industria

presentes não dão para tanto. Óra nemo dat , ijuod non
iiàbct , ninguém dá o que não tem. Alem de que, se

Portuga' se esforçar por augmentar sua população
,
para

igualar-se ris outras nações, por ventura estarão estas de
qtiedo

,
pOssuindo'p;.izes e.xtensos e alguns mais fecun-

dos que Portugal^ e tendo melhor jndustiia, e mais ri-

queza ?

z." Dir-serba
,

que Portugal teve n"outro tempo
grande reprcentaçáo e valor ^ e que o pôde ter agora.

Respondo: Do dito. para o feito vai grande eito. I."

Em tempos anteriores havia cvn Hesponlia n:ais de cin-

co Monarquias , e o resto da Europa estava mais reta-

lhado do que hoje. Ora entre pequenos não he maravi-

lha ser grande ; mas , sendo pequeno
,
querer ser grande

entre os grandes he sandice igual á da rã
,
que queria ser

tamanha como o boi. Não he provérbio velho, que Hej-
panhtt lia bunia joeira , e Portuga! hinn gral? 2.° Onde
estão boje as virtudes de nossos maiore?, único irieio

<le «os restabc!ecern;os de nossa actual miséria?— Nos-
sos vicios presentes que mais nos arruinão são dois E^ois-
mo y e Luxo. Egoiímo: vicio fatal, inimigo da socieda-

de de todo o bem publico, he vicio tão geral
,
que del-

Je se pôde dizer, omnis carf corrupit vias suaSf tudo

está corrupto: e por isso he buai dos maiores inimigos j

que as nossas Cortes tem procurado debellar. Luxo he

outro inimigo, cotiipanhf.iro do egoísmo, que desgraça-

damente grassa até pelas classes inferiores , e que devo-
ra nossas riquezas. N'outro tempo o luxo nem era tão

gera/, nem tio fútil. Não era geral, porque apparecia

só nas terras grandes ; não era tão fútil
,
porque os obje-

ctos do luxo erão n.ais duráveis. Hoje porem ha luxo

nas villas pequenas, e por todas as aldeias onde ha meifis

para o manter (*). Entrando n'hun!a Igi'-ja cheia de po-

vo, vci-se-hão as cabeças das mulheres cubertas com
lenços de fabricas estrangeiras , e fora os lenços das al-

gibeiras. Qualquer veste colete , vestia , saia , casaca
,

calças , etc. de pano de fora : de sorte que grande parte

dps Portugueses vestem.-se dos estrangeiros , os quaes

até nos trazem fato feito, rolhas de nossa cortiça, pi-

nos, graxa, vinho, licores, etc. O luxo passa a outros

objectos : Qualquer mulher rica quer ser senhora
,

quer

ter dom , e muitas creadas ; já não trabalha nas suas fa-

.^zenda?
,

porque he impróprio de senhoras : traja á moda
para igualar as senhoras. Os homens , logo que tem al-

gum pequeno cargo, são Cavalheiros , e tomão tcdo o

apparato próprio de Gentishamens, As ExcíUmcias das

mulheres , e as Senhorias dos homens tão bastas por es-

sas Províncias como as cigarras no estio, não são nomes
vãos, mas produzem effeitos mui reaes, e perniciosos.

O chá, o café, e os licores exquesitos , venenos anti-

gamente desconhecidos , já penetrarão até ás mais insi-

g.nificantes aldeias. E que direi áa futilidade rio luxo pre-

sente que consiste em chitas , cassas , violantes , filós
,,

e outras bugiarias, <jt!e durão dois dias? Pergunto ago-

ra
,

que valor pôde ter buma nação tão degenerada por

hábitos viciosos? Qtiando chegará a desbabituár-se de

tantos vncios
,
para ganhar a robustez fysica e moral , de

que depende o valor de qualquer nação, mormente sen-

do pequena como a nossa ?

C") A experiência tem mostrado cuanto errada po-

litica he consentir os vendilhões nas Províncias : vão le-

var o luxo de lencinhos bonitos , chitas , cjssas , sedas
,

etc. até pelas aldeias , sacando assim ate o díni.eito que
titlvcz losse preciso para pão.
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Não oliraváo assim no:;sos maiores. Por suis mãos

lionrtHljS fdiíricavão o pão oue comião , e o fato com
que secubriáo. Qiiasi íikIo vestia ih saragoça do paiz

,

liJia ou grossj. Não Vemos nós ainda o povo das seiras

usando desta droga económica? Mas. nós , tendo lás boas

nossas e de Htsfuitlia
,
podemos, e d.evemos appiícar-nos

a fabricar boas panos , e estas fabricas merecem muita

attcução , ,e propigacáo no Reino; Lcmbro-me de ver a

ydnte das aldeias usando de carapuças em vez de cliapeos,

e de lenços de linho em vez dos de algodão. O tripé

era dro^a de .tsscío; das pessoas abastadas, O fato era

hum dos disiinctivos das classes da sociedade ; hoje tudo

!^St3 confundido. A paixão pelo luxo traz comsigo vicios

perniciosissimOS' á sociedade; a lascívia, o furto, a tra-

paça , etc.

E ainda haverá quem aflírme,- que Poitnga! sozinho

pôde fazer liuiria lisura respeitável no presente estado

da Eíiríipa} Qiie pôde augnieutar SUa população até 6

rRÍUióes
,

para ser nicijos desigual- , ás outras nações? E
iita com hum terteru) ptequeno, amda que saudável, com
hum coramírcio assolador, que leva oiiumerario para fo-

ra do paiíí coiflhMíhai população pequena , e devorada

do: luxo ; e com; situação pouco vantajosa, porque nãp

he.i jllia iie.m peninsu.la , mas- tem iiuma raia de mais de

cem léguas ? Os nossos antigos sabião pensar melhor;

Conhecerão a pequena extenção do Reino, e que só além

mar poiiião ensanchallo ; commettérão as grandes empre-

zas marítimas que nos dcrão as possessóés d'yJ/V/cíi, d'À3uiy

e o Bi.nil ; e nós seriamos tão degenerados alé daqueile

bom sizo que tantos InuvoTes mereceo aos nossos maio-

Tes
,
que nns julgássemos felizes e abastados perdendo o

que elks com tanta gloria e proveito da Nação nos ad-

quirirão !
'

'

CO B-TES. • Sess'ia de l6 de Julho. 416.^

Lida e approvada a acta da precedente Sessão, o
Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expediente , em
t)ue se cnmprehendia o seguinte : hum ollicio do Go-
V-irno pela Secretaria d'Estado dos Negócios do Reino,
em que inclue hum officio da Junta Provisória do Go-
verno do Mar 11 ululo em data de 6 de Maio , em que par-

tecipa que tendo constado pelos papeis públicos o De-
creto de l6 de Fevírciro do Princ.pe Real ; e exami-

nando-o com attenção parece dquelle Governo, que o

mencionado Decreto se oppúe as ordens do Soberano

Congresso , o que os tem sobresaltado
,

principalmente

sabendo que do Rio sahira huma Escuna para os diffe-

reutes poitos áo Brasil com asna publicação: que ajun-
ta está bem persuadida dos bons sentimentos dos habi-

tantes d'aquelL''. Província , e dos seus próprios para re-

sistir a semelhantes impulsos , comtudo em objectos de

tanta ponderação não quer arriscar a segurança publica
,

e por isso o commnnica ats Soberano Congresso para re-

solver o que for justo.

O Sr. Alves do T^ io aproveitou esta occasião para

dizer, que era necessário tomar huma medida geral, por-

que este Decreto vai espalhar a anarquia, e a desordem,
de que se aproveitarão os inimigos da causa: que a Gom-
missão a que for este ofhcin de com a maior urgência

o seu parecer, para que depois se enviem Circulares a

todas as Províncias.

O Sr. T>omiitgos da Conceição apoiou, acrefentan-
do que elle já tinha recebido esta mesnis partccipaç '.o

f)or carta particular , e que estimava muito ver verifica-

do isto pelo que acabava de ouvir do Governo do jTÍ/i-

roíilulo: que a Província do Peaiiiil he limítrofe do Ma-
ranhâo

,
interessa na boa ordem desta Província , e hu-

ma e outra nada mais querem, que receber Ordens des-

te Congresso, e d'EIRei ; portanto apoiava com todas
as suas torças , e rogava a Commissão desse o seu pa-
recer com a maior nrgencia.

O Sr. Castcllo Branco também discorreo sobre o
objecto ; e depois passou a Conimissão Especial dos Ne-
gócios Políticos do Brusil. Outro pelo Ministro da Guer-
ra servindo da Marinha , em que inclue huma Parte do
Registo do porto tomado as

j [ horas da tarde do dia

1 5 de"' Jiilho de 1821. .

"Paquete Inglez Principe Regente , Capitão João
Whet dâ Eatoouth -em 7 dias,

j passageiros, e 1 lualla.
. tOÍiri-;3(i 20 :.oí:r.

2^'oviJades. •,: ; 1 ::.;;,.„. .

/í'" .h .1,

V o Commandante não deo novidade alguma. Os
passageiros são : o Tenente do Regimento Ingíez n.° 5 1

Philips, o Tenente do Rcunnenlo n.° 27, Rundle- e
o Negociante ftlr. Etrada. Este Paquete traz destino para
J^Iiilta com escalla por este porto , e o de Gibraltar
para o qual vão os passageiros. (_Segue-se a assignatura.')

A Juiiti Provisória do Governo do Ceará partecipa
as Cortes ein duta de 27 d'Abril ultimo ter recebido of-
licialinerite o Decreto do Principe Real de 16 de Feve-
reiro, o qual tinha exSincto todos os partidos e livre
aquclla, Prov.i()cm dos. horrores da guerra civil; que em
consequência não esperav.^o ordens do Soberano Congres-
so para o cumprirem: passou á Commissão dos Negocies
Políticos do lirasil.

Fez.-se menção honrosa das felicitações que peia des-
coberta da Conspiraçáú diiigcm ao Augusto Congresso as
Camarás de Penamacor , Odenúra

, Viu/mes , Faro , Cas-
tromarim , e Mira j acrescentando os seus açradecinien-
tos pelos bens que pela Reforma dos Foraes lhe resul-

tão
; e do Coronel do Regimento de Intanteria J-" em

seu nome , e dos Ofhciaes do seu Commando.
OuTÍráo-se com agrado as dos Juizes de Fora de

Beja, de Aveiro, e de Bxtrcnwz , os qiiaes igíialinente

offerecem as gratificações pela proniptificação de trans-
portes; doCoadjuctor d'Alineirim , e Vigário de S. Mar-
tinho.

A Caniara de Mirandela dirige ao Soberano Con-
gresso os seus puros votos de agradecimentos pelas «ran-
des providencias

,
que a bem geral tem emanado desta

Augusta Assenibléa.

Concedeo-se o tempo necessário para tratarem da
sua saúde aos Srs. Deputados Xavier Monteiro e Anlo-
iiio j Olé Moreira,

O 1." Tenente Manoel Pires do Sacramento
, Pa-

trão ]\lór do porto da Ilha de í'. Thomé , estando pró-
ximo a partir para o seu destino

, pede algumas provi-
dencias a bem d'âquellas Ilhas , e pede se lhe entreouem
as Collecções dos Diários de Cortes , e do Governo, pa-
ra fazer constar áquellcs Africanos os Augustos trabalhos
desta Assenibléa. = Approvado.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez 3 chamada,
e disse se achavão presentes i2j Srs. Deputados, com
licença 2j, e sem causa motivada 27.

Ordem do Dia. — Constituição.

O Sr, Presidente ahrío a discussão ao artigo 5.° do
Projecto sobre a .Adininistraçáo Geral lu" s districtos eiei-

toraes , adiado da precedente Sessão , o qu;;! he o se-
guinte :

Art. 5. "São da competência do Administrador
Geral , e do seu Conselho os objectos de publica admi-
nistração do respectivo Gistricto : taes são as Leis Muni-
cipaes, a Estatística , Instrucção publica, o melhoramen-
to e protecção da .Agricultura, Commercio, e Industria,
encanamentos de rios, e canaes , fontes, estradas, plan-
tações, aforamentos, e logradouros dos baldios íiscali-

sacão da arrecadação, e administração dos bens dos ("on-

cell-.os , e a execução de todas as Leis administrativas."

Discorrerão sobre este objecto es Srs. Fernandes
Thoinás, Tiigoso ^ Rodrigo de Macedo, Serpa Macha-
do, Ferreira Borges , e Farta Carvalho ; ofierecendo al-

gumas emendas alguns destes Illustres Deputados ; e jul-
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wando-se sviffícienteraeiite disaitido foi resjeilado o arti-

go , e lidas as emiiidas toi app.ovada a SfgiiHise do Sr.

Fc-rr,-ir.i Uorgíí <í^-po's da palavra = distrlcto : = por via

de' r«UfSO , inspecção própria, consulta ou infoimaçao
,

secundo as Leis determinarem. .Gtflilieceraó por via de

recurso de todos os objectos da competência das Cama-

rás: terão inspecção própria, na execttçáo de todas as

Leis administrativas: consnharáõ o Governo, ou infor-

maráõ as Direcções geraes sobre todos os negócios de

Administra áo.

Art. 6. " S.ío exceptuadas destas administrações lo-

caes indicadas no artigo antecedente, as Direcções geraes

de Administração, cujos planos abrangerem mais de hiirn

districto eleitoral."

Entrou em discussão, « o Sr. Ferreira Borges ofFe-

receo luima emenda do tlieor segiiinte : = Entendem-sè

por Direcçót-s geraes aquellas que forem creadas pelas

Leis para tratai em de objectos privativos de Administra-

ção. = Com eUe additamento foi approvado. O Sr. Guer-

rtirô fez tainbeei huma emenda de redaCv-ão. Approva-

da.

Art. 7.
" Por Leis regulamentares se designarão ex-

plicitamente as atíribuições das Administradores Geraes,

c dos Conselhos Administrativos, as fotm.iilas dos seus

actos o numero , e attribuiçúes dos Officiaes
,
que com

elles devem servir, seus ordenados, e o mais que con-

vier explicar para o melhor descmpenlio , e utilidade

desta instituiç o." Approvado.

O Sr. Feniandes Tliomês fez a seguinte indicação :

Proponho se declare por addição ao i.° art. =<juem

ha de supprir a falta , oU o impedimento do Administra-

dor Geral. =: Pertence á Lei regulamentar. — Outra do

St. Sarmento -.
— Ptopov-ho se declare que o Governo po-

de em casos extraordinários, mandar convocar os Con-

selhos Administrativos , além das reuniões nos mezes de

JVIarço e Seterribro. Approvada.

Passou-se ao Projecto da Commissão de Agricultu-

ra eili que propõe sejão abolidos os votos de Santia-

go.

Discorrêi'3o sobre este objecto muitos lllustres De-

putados e iulgando-se sufficieiítemente discutido foi ap-

provado o i.^art. que estabelece a regra geral de abo-

lição de voto referido ; e rcgeitado o segundo que fazia

excepção a favor de alguns p)articulares , que o percebes-

sem a titulo oneroso, por isso que ponderarão muitos

dos honrados Membros, que não existia algum nestes ca-

sos.
. ,

Passou-se ao seguinte Parecer da CoiTimissao de Ma-

linha :

A' Commissão de Marinha foi presente hum ofticio

do Ministro da Marinha de 25 de Maio próximo, acom-

panhando huma Consulta do Conselho d'£stado de i 8 do

jnesmo, em que se discute hum Parecer de 11, também

junto, dos Lentes da Academia de Marinha, que he res-

posta a huma Portaria de 10 sobre os sujeitos, que gra-

dualmente devem occupat os lugares vagos ,
em conse-

quência da Jubilaçáo do Lente Proprietário José Joaquim

Pereira Martins. Á três Artigos se pôde reduzir o Pare-

cer dos Lentes. 1.° Que o Substituto mais antigo passe

a ProDrictario, e isso lie dos Estatutos, ou Carta de Lei

de 5 'd'Agosto de 1779- 2-° Q"e f> Substituto extraor-

dinário passe a Substituto ordinário ,
segundo o espiri-

to da mesma Carta. J." Que se resolva a proposta para

hum Substituto extraordinário , feito pela Congregação

dos Lentes em consequência de huma Portaria de 18 de

Dezeiv.bro ultimo por estar a Academia agora nas mes-

mas circunstancias ,
que derão occjsião as Ordens das

Cortes de 14 de .Março, e 15 de Dezembro de 1821.

Com o primeiro, e segundo Artigos se conforma o
Goitselho d'Estado, mas acha que a proposta não he le-

gai, por não ser ouvida a Faculdade de Matliematica de
Universidade ; e illegal seria indubitavelmente se hou-
vesse de tratar-se da creação de alsum novo Lente o
que he objecto do j.° Artigo , de que ha já huma pro-
posta formal feita em consequência da Portaria de 18 de
Dezembro, da qual não faz menção a Consulta do Con-
selho d'Estado. PropOe depois o Conselho huma difficul.

dade nascida da intelligencia do Decreto de 14 de De-
zembro de 1799 (talvez contra a nomeação do Substi-

tuto extraordinário, porque isto não citá claro) e jul-

ga ser preciso outro Decreto do Corpo legislativo para

remover esta duvida ; mas esta não parece fundada, por-

que aquelle Decreto, que manda dividir em duas a Au-
la do i.° anno , quando ha, como agora

,
grande afluên-

cia de Discípulos , não as manda reunir depois dos exa-

mes de Arthmetica ,'aníes collige
,
que continuão sepa-

radas todo o anno
,

por isso que manda dar o ordenado

de Proprietário em todo o anno ao Substituto
,
que for

reger a 2,' dessas Aulas.

No ofhcio do Ministro ha a duvida de resolver a

Proposta ,
porque a authorisacáo dada ao Governo pel»

Ordem dí 1 ) de Dezembro foi singular , o que he ver-

dade.

Parece á Commissão
1.° Que nos Despachos dos Lentes da Academia

de Marinha de Lisboa não deve hav'er intervenção do

Conselho d'Estado. ~ Approvado.
2° Que a promoção dos Lentes extraordinários

a ordinários seja feita pelo Governo, attendendo 3 an-

tiguidade , assim como a mesma Carta de Lei estabelece

a respeito de Substituto mais antigo para passar a Pro-

prietário. =: Approvado.
;.° Que para a admissão de novos Lentes se for-

malizem as Propostas na Congregação dos Lentes da Aca-

demia, em conformidade com a mesma Carta, exami-

nando as informações da LViiversidade sobre os Candi-

datos, e ouvindo os Lentes delia, que residirem em Lis-

boa , como tem sido praticado nos últimos tempos. =
Approvado.

4." Que todas as vezes que a Academia estiver

nas circunstancias
,

que motivarão a Ordem das Cortes

ds 1 j de Dezembro passado, isto he , de ter em Com-
missão três Lentes efrectivos

,
possa o Governo noinaar

hum Substituto extraordinário.

O Sr. Presidente deo a palavra á Coirmissão de

Guerr.i , e o Sr. Araújo Pimentel leo os seguintes : so-

bre liam officio da Jtinta de Paraíhti do f/ôrte acerca da

nomeação do Governo das armas da mesma Província ;

dito sobre a nomeação de hum Capitão para a j.^ Com-
panhia do Esquadrão de Cavalleria da Baliia. Approva-

dos.

O Sr. Ferrão leo o parecer a, respeito de Manoel

José Rodrigues ; adiado.

O Sr. Soares Franco leo Os seguintes pareceres da

Commissão de Saúde Publica ; António Duarte Lobo so-

bre arranjo da Misericórdia de Monte-màr o novo ; Ca-

mará de Alcobaça
,

pedindo huma Roda para os Expos-

tos.

O Sr. 'Presidente deo para Ordem do Dia Relações

Commerciaes cora o Brasil^ e Pareceres adiados; e le-

va.iiou a Sessão á huma hora.

Errata. Na Gazeta precedente (N.ia^ pag. 618.
col. 2, liii. 8, lieviáo., leia-se Jecis'!o ; col. 2, lin. 41,
Principal , leia-se Quartel.

NA IMPRENSA N A C 1 O N A L.



NuAi^ao lõõ

{ 6^5 ]

An NO DE 18^22.

G^lZETlá UJVIFERS^L.
QUINTA FEiRV 18 DE JULHO.

HESPANHA.

Alcaiidctc 30 de Junlio,

Jenhores Editores do Tribuno: = A formosa Betis

vai a ser o theatro da guerra. A perfídia do Ministério,

e a siia nenliiiiiia previião a produz. Nas criticas circuns-

tancias de ir recolher os cavallos , e armatrentos aos Ca-

mhiueiros , faz-se embarcar em Codix. a decidida tropa

que aiji havia ; põent-se sobre as armas os provinciaes de

Córdova, que sendo pela maior parte lavradores, esta-

vão debaixo da influencia dos bemditos Curas ; prescinde-

sfi de espalhar os Carabineiros , com o que se teria de-

bilitado sua lorça ; a Andaluzia fica quasi sem tropas . . .

e isto náo he conibinação ? Ignorava acaso o Governo o
máo sentido em que estava este Corpo...? Qualquer
coração que não he indiffcrente as calamidades da sua

pátria, se entiirece contra huns homens a quem ella ele-

vou ao santu.irio das leis , e da qual são agora cruéis

verdugos. Sim , cruéis verdugos , repetimos , sem te-

mei mos que nos dcsmintão. Porém oí Liberaes do anuo
20." não deixarão nietterse em calabouços : morrerão
matando.

'' Neste momento se assegura que tem entrado os

Carabineiros em Lucena , e Cnlim : que se lhes reúnem
tjopas, cpa"sanos: e o terror espalha-se por toda aparte.

Idolatrados <2iu-irt>ga , e Kiego ! Levantai o grito , salvai

a i^atria do precipício a que he conduzida magestosamen-
tíS. Milliares , e milhares de peitos se exporão aos peri-

gos a que es encaminheis para salvar-nos. Só em vós

canfiáo os amantes da liberdade. Patriotas Galitino , Can-
ga ^ Beltrão de his\ Se a Constituição perigar, estareis

piassivos^? Longe de nós as considerações. Constituição,

ou .morte.

"Acaba de chtfgar aqui hum Official dos provinciaes

de Córdova, que pôde escapar-se com perigo da sua vida.

Náo repito a relaçío do que oecorreo com este corpo,
porque VV. o não igiiorão. Porem he s.tbido que o Com-
inandaiUe foi hum dos que se pozerão primeiro á testa

dos revoltosos ; e dois Ofiiciaes irmãos do Alcaide de
Castro de! Rio. Que casualidades !

"Tal he ,
Srs, Editores , o estado deste paiz ; e

espero dem lugar no seu periódico a estas reflexões
,

porque são seguramente as de todos os pjtiiot,is. '

QEl Tribuno.')

TãanreíO 27 de Junho,

Assentou-se le\antar nesta Cidade quatro compa-
nhias volantes de cem homens cada iuima para a perse-

guição dos facciosos , pagas pelos povos da Comarca a

seis reales cada homem. Já se tem apresentado huma
com 80 homens de toda satisfação , e as outras vão
apressando o alistamento.

Hontem esteve em Gaya e S. Felio Seserra , dis-

tante daqui humas seis horas de caminho , á direita de
Sellent , huma quadrilha de facciosos, em numero de 28 ,

saquearão as casas de campo abastadas da primeira povoa-
ção ; e porque em huma lhes não deráo 50 onças que
pedião , levarão o herdeiro. Em S. Felio comniet terão

mil excessos , e ievárãc quatro pessoas , entre ellas o
Wedico e o Cirurgião.

Esta partida parece ser independente como outras

muitas , e só se unem ás grandes quadrilhas quando são

ameaçadas.

Esta Cidade está-se fortificando , e esperamos que
com pouco auxilio que receba do Governo será impe-
netrável. A Villa de Sellent fez o mesmo , e tem re-

solvido defender-se ate morrer : elles mesmos se tert>

imposto a pena de morte ao que desaiTiparar a povoação
110 caso de ser atacada, c ao que sahir agora, a de não
poder tornar a ella para habitar.

Barcelona 2% de Junho,

Reuníráo-se contra la Seo d' Vrgel ji^ facciosos

,

commandados pelo Tr<7/)íníf. No dia 21 tomaião os for-

tes , cujas guarnições se retirarão á cidadella ; nesta ha

150 homens de tropa de Linha e Milicianos que estão

resolvidos a detender-se com o maior vigor. He prová-

vel que a estas horas tenhão sido corridos pela columna
do valente Torrl/os , composta de 400 a 500 infantes c
alguns cavallos

,
que depois de ter salvado os 150 do

Regimento de Córdova que defendião Solona , se enca-

minhou para la Seo. A columna de Albornor, tambern
foi para alli , e pela parte de Lérida o General Perena.

Os fortes de que os rebeldes se apoderarão são de

pouca importância, pois acidadeila os domina. Pode ser

que com o fim de melhor a defenderem se tenhão re-

tirado para elia as guarnições dos fortes.

Burgos 6 de Julho,

No dia 4 pelas duas horas da tarde sahírão desta

cidade para Arando O Regimento de Lusitânia , hum
Batalhão de Bjilen , o Regimento de Sagunto , e huma
Companhia dartilheria com duas peças. Esta força se

reunio a do General Espinosa , e a 500 infantes e 100

cavallos que juntou o General Empecinado , formando ao

todo lium total de J^ infantes c iii) cavallos. Hoje sa-
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i)»pj9e>tii ri.]Oeri&ti' :74t.i>í!i:-abiil a concettjr com o Ge-

neral Es/iiiiesa a riiarclia para a Capital para desconcertar

os pl.iDOs e castigar a ousadia dos malvados. — (Parece

que parte destas forcas foráo mandaJas par!» a Provtnáa

de Guadr.iojca ,
contra f.icciosos , e tfiíc-a resto se

mandou íicar em SonimUrra.') ^

Cadiz. 2 de J tilho,

"O Chsjí PoViluo lia Províiicia ils Cediz ao:

iciií Hiibitttiites.

" Por Extraordinário recebido rio dia de Iiontem rrie

comnninicou o Clicfe. Politico da Província de Sevilha a

noticia de que ein a noite de 25 deste me: se sublevou

toda a Brigada de Carabineiros que existia emC.atro dcl

Rio obrii;a;!do ao seu Comniandante c Officiaes a que

se pozessem á sua frente, tomando por pretexto a viíl-

"ança de sua lionra manchada pelo Governo, com a sup-

pressão decretada daqucile Cor(in. O Sr. Commandante

Militar desta Província em oíncio de boje me avisa, com

referencia a outro Extraordinário do Senhor Commandan-

te General do lO." districto
,

que em consequência do

occorrido em Castro dcl Rio com os Carabineiros, se

liaviáo sublevado os indivíduos do Katalhão da Milícia

activa de Córdova, proclamando a EIRfi aúsoliito , sa-

bindo da dita Cidade , e fazendo foyo ío Povo indefezo,

com objecto Q'unir-se aos Carabineiros. Cidadãos ; taes

são as noticias com que me acbo, e as quaes me apres-

so i levar ao .vo5so conhecimento , com o único' objecto

d'evitar que pospão.ser augmentadas , nem desfiguradas

pelos malvados, que queirão dar a estes acontecimentos

hum aspecto gran ioso ;
pois que fallando á Província de

Cadiz , Berço da Constituição, lugar de seu restabeleci-

mento e modelo d'amor á Liberdade, e á ordem, jul-

fo desnecessário inculcar a seus Habitantes cjuanto con-

vém a união mais estreita entre todas as classes de Ci-

dadãos a vigilância pela causa pública e todas as mais

virtudes que brilhão nos Povos que tenho a gloria de

«overnar. Devo no em quanto advertir que estão j» to-

madas medidas tão activas e efticazes que talvez a esta

hora se terá verificado o castigo dos malvados e perjuros,

dissipando as loucas e quiméricas esperanças dos que nes-

te acontecimento poderem fundar idcas de transtorno em

òue pertendáoinvolver-n05. Por minha parte tenho dado

ás Camarás da Província as ínstrucçóes convenientes pa-

ra evitar qualquer acontecimento ; e não duvido assegu-

rar«vBs , contando com vossa cooperação, que se hou-

vessem malvados de tanta ousadia, que intentassem trans-

tornar nesta Província o systema que telizmente nos re-

"i nada conseguiríao em quanto respirasse o vosso Che-

fe Politico. = Carfíí. jo de Junho de 182a. -^ Joaijuim

Escorio. '

A Camará Constitucional desta Cidade recebeo esta noi-

te velo Correio as noticiai fj/iciaes jeguintes.

Que ás 6 horas da manha do dia Í27 passarão por

Ecija 2 Officiaes da Brigada de Carabineiros para Sevi-

Jha destinados a noticiar ao Sr. Commandante General

de que em a noite de 25 se havia sublevado em Castro

^el Rio a dita Brigada , obrigando ao Commandante e

Officiaes, a que se pozessem á sua frente, tomando por

pretexto que hiáo a vingar sua honra manchada pelo

actual Governo, e que se havíão acampado fora daquel-

la Cidade. Que á mesma iirigada se tilihão unido alguns

lacciosos de Lucena , e outros povos , a quem elles lia-

vião já dado Cavallos , e Armamento. Que ás lO horas

da noite do dia 26, o Commandante de Pnente-Genil

havia encontrado huina paitida de 50 Carabineiros em o

Ji^oriicJincloy perto de Moiitilla\ tomando aquelle em
<:onsequencia disto as disposições convenientes para reu-

nir a Milícia Nacional de Cabra, Estcfa , Osíina, fueii"

-tcrGeiíil., Raiubla , Moiitilla , e mais povos daquellas

iiiimediajóis.

^' Que huma psitida de 60 facciosos se appioxima-

va á Vilia de Castro </</ Ria
,

para lomar da 1-irigada

liuma porção de Homens e Cavallos, que os ajudassem,
cuja noticia se h.ivia transmittido aO Chefe PoIíiÍlO de
Córdova, e ao Coronel de Alcântara. Que ás 8 í horas

dl iiianiiã o Chi-fe Politico de Córdova noticiava, que
na tarde anterior se luvia sublevado o Regimento da Mi-
lícia activa diquella Capital , de donde saliio proclaman-
do t-IruAj (1 ElRíi absoluto, e nunca 3 Constituição , e
se diiigia pelo caminho de Castro dei Rio , suspeitandc-

se que tratava de reunir-se á Liigada que havia tomado
huma atitude hostil, com o pretexto de resistir até sua

extíncção; prevenindo, que sem perda de tempo se po-

zèísem sobre as Anuas as Milícias Nacionaes de Infante-

ria , Cavallcria
, e Fropa permanente que houvesse em

Ecija. Que a Corporação Constitucional, de quem a Ca-

mará recebeo estaj noticias, havia tomado as providen-
cias opportunas , tanto para sustentar a tranquillidade

,

como para conter qualquer insulto dos inimigos interio-

res, e exteriores que, por desgraça, não faltão em mais

ou menos numero, em todos os pontos, esperando a

mesma Corporação que esta contribua em soccorto da
Pátria iminentemente ameaçada.

"

A Camará de Cndiz ao mesmo tempo que asse-

gura de que nada ommittirá, que conduza ao grande ob-
jecto de sustentar a Constituição, e conservar a tran-

quillidade publica
,
que não t-en^e se altere pela confian-

ça que devem inspirar as Authoridades ; mui penetrado
também de quanto imporia instruir o publico de taes

acontecimentos
, noticiara todos os que lhe constarem.

Igualmente esta segure, que no meio de huma trarK)UÍl-

lídade magestosa , os Habitantes desta Heróica Cidade
confirmão

, e confirmarão sempre os votos de, Coiuli-

taição, ou inerte ; e que se hum inesperado futuro poies-

se a Cedix, no caso de ser aíiio dos amantes da Consti-

tuição , como cm outro tempo o foi da independên-
cia Nacional, proporcionará recursos de todo o género,
«fferecendo 3 Hespanha hum ponto inaccessivel á tyirn-

ilia , e ao despotismo. Codiz ás 12 horas da noite do
dia jO de Junho de 1822, 5.° anno da restauração da

liberdade das Hespanhas. Sebastião Alexandre Peiílias-

co ,
1." Alcaide. — Por ausência do Secretario, Rajaet

Salgado de J'iaa, Official Maior."

LISEOA 17 de Julho.

Pelos periódicos de Madrid chegados hoje vemos
que continua o socego naquella Capital ; nas Províncias

porém não he assim
,

pois que ; sobre tudo na Catalu-
nha , os facciosos tem continuado a engrossar apezar de
serem batidos pelas bizarras Tropas de Linha e Milícias.

A 2 deste mez fizerão se algumas prizões em Santiago
de Galiza. Em Oviedo iiouve commoção ; mas de pouca
monta. Fraga foi surprehendida por hum grande tro-

ço de facciosos no 1.'^ de Julho ás 7 horas e hum quar-

to : retirsráo-se logo com dinheiros que roubarão, e ou-
tros objectos. Seo dVrgel , e mais duas praçns da Cata'

lunha cahirão em poder dos facciosos ; mas vão sendo
acoçados pelas Tropas leaes. — O Duque do ln)antiido

foi removido de Madrid para Badajoz , e o Marquez das

Aniarillxu para Granada. Parece que está nomeado Ca-
latrava para Ministro dos Negócios da Península , c o
General Lopes Banhos para os da Guerra. — Contínua-se

a discorrer muito sobre o Cordão sanitário , de que pa-

rece foi nomeado ]n'!pectot o General Rogniac,

Em Sessão de 12 de Julho de ií(22 íe mandou imprimir
o seguinte projecto.

A Commissáo de Agricultura tomando em conside-

ração as differentes opiniões, que se enunciarão no Con-
gresso

,
quando se discutio o Projecto de Lei sobre es
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Pastos Cnmmitns ; e desejando con..iIiar '6s iiifefesses de

toJjs as FíoviíK-iiis , reunindo a maior somma de vanta-

gens , c^iie for possível , offerece outro Projecto na tór-

Hia Seguinte :

As ("ortes , etc. Reconhecendo que a servidão dos

Pastos Communs lie contraria ao direito de piopriedade
,

directamente opposta aos progressos da Agricultura , e

ate i ineíina criação dos gados
,

que muito erradamente

se tem supposto que favorecia, Decretão o seguinte:

Art. 1." Fica extincto o chamado direito dos Pas-

tos Communs em fazendas cultivadas de donos particula-

res, sendo a estes perfeitamente livre murar, usar de

qualquer tapume, guardar, ou coitar as suas proprieda-

des, mandando faaer nellas sementeiras, ou plantações,

ou tazendo-os pastar por seus próprios gados , da manei-

ra que julgarem mais conveniente.

Art. 2." Os muros , ou tapumes
,

poderáõ fazer-

se immediítamente ; mas quando os não fizerem para

dar tempu aos novos arranjamentos , a que devem pro-

ceder os criadores de gados pela abolição dos communs
,

ol! proprietários só poderão guardar , ou coitar as suas

terras para fazer nellas sementeiras fora da tolha , três

annos depois da publicação da presente Lei.

Art. j.° Nas terras onde for uso, e pratica antiga

arrematarem as Cameras as hervagens dos piedios parti-

culares buscar-se-ha o preço médio dessas arrematações

ivos liltimos cinco annos : o dito preço se repartirá ra-

teadamente por todas as terras sitas dentro do Conce-

lho , de modo que cada huma lique pagando annualmen-

te i Camera a pensão certa
,
que lhe competir. O rateio

será feito por três homens intclligentes , escolhidos pe-

los Lavradores, i) Juiz territorial procederá a estas ava-

liações , e rateios, na forma ordinária.

Art. 4." Se no fim dos três annos, de que falia o

/ Art, 2.°, ainda os criadores não tiverem feito os novos

aTranjaiiientos , a que devem proceder para a criação de

seus L'adns , Os pastos deverão ser divididos pelas Carne-

rãs, com assistt^niia dos Lavradores, e criadores, e re-

partidos entre estes, pagando comtudo aos donos das ter-

ras o que pelas mesmas Cameras for arbitrado. Esta re-

partição será feita gratuitaní-nte pelas Cameras, e com
jTToporção aos gados, que cada hum tiver.

Art. i.° Todos os Proprietários
,

que para realisa-

rem os tapumes, permittidos no .'^rt. 1.°, fizerem entre

si trocas de terrsnos , não pagarão Siza no espaço dos

ditos três annos das terras que trocarem, sendo de valor

igual
; pagando-a somente do excesso que alguma delias

tiver.

Art. (5." Toda a propriedade, que levar três moios

de semeadura , e puder ser cultivada , 011 posta de pas-

tagens, deve ser des de já isempta da servidão dos Pas-

tos Communs
,

para o que o Proprietário tara requeri-

mento au Juiz territorial, o qual conhecerá da verdade,

mandando proceder ás necessárias averiguações pelos dois

Louvados do Concelho , e por dois do pertendente ; e

conliecida a verdade , lhe detírirá na forma do presente

Artigo.

Art. 7.° No caso em que hum Proprietário seja

dono da terra, e outro das hervagens, ou de arvores,

sJtas na mesma terra , humas e outras serão adjudicadas

ao dono do terreno, na conformidade do Alvará de 27

de Novembro de 1804.

Igualmente sendo os terrenos das fazendas muradas,

ou valladas, pertencentes na sua menor parte a pessoas,

que não tiverem a propriedade dos muros, ou vallados,

será essa menor parte adjudicada pelo seu valor ao Pro-

prietário da maior parte, que o for ao mesmo tempo
tids mure , ou vallados.

Art. 8.° A presente Lei não altera em couta algu-

ma o costume
,

que estiver estabelecido nos diversos

(Concelhos relativam.ente ao modo de distribuir as aguas

de rega.

Paço das Cortes em 27 de Junho de 1822.— Fran-

cisco Soares Franco— Caetano Rodriguss de Macedo—'
António Lobo de parbosa Ferreira Teixeira Girão—
Francisco de Lemos liettencourt — Francisco António de
Almeida Pessanha— Pedio José Lopes de Almeida.

CORTES, • Seiíúo Je 17 de Julli». 417.

Lida e approvada a acta da precedente Sessáo , 9
Sr. Secretario Felgiieirat deo conta do expediente, em
que se comprehendia o seguinte : hum oHício do Go-
verno pela Secretaria d'F.stado dos Negócios do Reino,
em que se participa ,

que tendo-se mandado proceder
ao exame das estradas de Alcácer, Évora, e Beja, por
serem as mais ccntraes da Província do Alemtejo

, se of-

ferecem algumas Cameras com hum donativo para as

obras
,

que se ptojectão ; finrém como algumas circuns-

tancias do mencionado don«tivo exijâo medidas legislati-

vas , assim o participa ao Soberano Congresso, para re-

solver o que for justo : passou á Commissão de Estatís-

tica. Outro pela Secretaria d' Estado dps Negócios da
Guerra, servindo pela fllarinha , em que se inclue huma
Parte do Registo do Porto tomado ás 11 e j horas da
manhã do dia 16 de Julho de 1S22.

Galera Portugueza D. Domingos , Capitão Angelo
Francisco Cariiide , de l'cniaitibuco em 51 dias de via-

gem, 18 passageiros , e l malla.

Bergantim Portuguez Eipudarle , do Rio de Janeiro
em 12; dias, 8 passageiros, e 1 malla.

Observáçóeí,

O Fergantim fez escala por Pernambuco , de donde
traz J2 dias de viagem,

Novidad:!!,

O Capitão da Galera D. Domingos disse 1 que á sua

sabida de Pernambuco não havia novidade alguma. Não
traz ofhcios fora da malla.

O Capitão do Bergantim Eipadorte disse o seguin-

te : que ouvira dizer em Pernambuco, iiue não havia alli

muita segurança publica ; mas que a elle nunca lhe suc-

eedcra mal algum. Não traz officios fora da malla. A
relação dos passageiros de ambos os Navios se remette
junta. (Segue-se a assignatura.)

A Camará da Villa de Pitangui de Minas Geraet
em data de ji de Dezembro envia pela primeira vez a

sua felicitação ás Cortes, e faz huma Representação,
em que pede certas providencias a beneficio d'aqu£ll3

Província: fez-se menção honrosa, e passou a segunda
parte á Commissão respectiva : fez-se igualmente men-
ção honrosa das telicitaçóes ,

que pela descuberta da
Conspiração dirigem ao Soberano Congresso as Cameras
de M encurvo , e de S, Martinho de Maiios. Passou á
Commissão das Petições huma Representação dos Offi-

ciacs da 1.' linha do Rio Grande do Norte ^ que ao So-
berano Congresso dirigem em data de 22 de Waio.

Concedeo-se 1 5 dias de licença para tratar da sua

saúde ao Sr. Deputado Aranjo Lima.

O Sr. Secretario Felgueiras disse que tendo de pas-

sar a ordem para a venda do Páo-lJrasil , em consequên-

cia do parecer da Commissão de Fazenda approvado , o
Sr. Fernandes Tíwmiis addicionou ; = que se comprehen-
dcssem no pagairieiuo do dito género o titulo dos for-

necedores do Exercito Regenerador
,

que depois do dia

24 de Agosto acompanhou ajunta Provisória 3 Lisboa :z
,

o que loi também approvado , entrava em duvida se es-

tes títulos dcvião ser reduzidos a letra, a fim de se pas-

sar a Ordem com toda a cl.irez.i. Depois de breves refle-

xões decidio-se
,

que na conformidade do que se achava

vencido senão admittidas as Letras do Commissariado
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<í<r':de-c dia 24 de^ Agosto, e os titulos dos mencionados

í«H>eciment«s. . l

-.) :0 iS.r.-áeoretario Soares de At,cve-lo deo conta cia

felicitaçãn
,
que pela dtf.s^uberta da Conspiração dirige a

Camera d.i Alugoa ; fez-se niei^çáo liocrnsa.

O mesmo llliiitre Seáet^rio lez a clumada , e dií-

se se a.li.iváo presentes 125 Sis. Dcjuitudos , e que fal-

tavãó '26 , dns.c)uaés 16 tiiilião licença motivada.

O í>r. Secretario Fclgiií-irus deo conta de lium offi-

cio flUè acibava de receber do Secretario d' Estado dos

Neooeio-! da Faíenda , incluindo os orçamentos
,
que aca-

bava de receber das difíeiei.tes Repartições, da divida

«iesde 24 de Agosto de 1 8 20 ate jO de Julho; passou i

GoíTimiçção de Fazenda.

-s
' o Sr. Presidente dis^e qtie tendo-se liontem appro-

vúóo -n cfêaçáo do^ A<iiiiinistradnfes , «• Contadores Ge-

nes dos Ciriuios Eleitoraes, era inútil a sua publicação

se se lhe 'não dcs^e Rejciinenio ;
que por t«nto se assim

parecesse ao Congresso, elle noniearia huma Commissão

para com a maior urgência formalisar o mencionado Re-

gimento. Sendo approvado, nomeou a Commissão com-

posta dos Srs. Fnrin CarveU.e, Ribeiro tie Jiidradc, Fír-

relni Borges, Rihãro da Sllvu , e Antónia J osè Fer-

fCira de Sousa', ! -

Ordem do Dia.

-Pvojecto lias Relações Commerciaes <Joí Negócios

<}b 1)r,isil adiado,

Art. 17. "Os productos de Agricultura, e Indus-

tria do Braltl , exportados d'alli em Navio Nacional pa-

ra portps estrangeiros,- Serão )Wtes de diteitos por sabi-

da do mesmo modo, ouc yierem para Portugal; porém

sendo conduzidos em iXavios estrangeiros pagaráó (com

o fim de animar, e promover a Navegação Nacional)

o Algodão dez (X-r cento, e os de mais géneros seis

3ior cento do seu valor, á excepção da agua-ardente tanw

to de mel , como de cana , cuja sabida em Navios es-

trangeiros será livre."

'Discorrerão sobre este objecto vaiios lilustres De-

putados oflferecendo alp^ir.ias emendas'; e julgando-se

íufrtcientemente- discutido , decidio-se que o artigo , e

•emendas passasçem á Commissão para propor novo arbí-

trio-: que igualmentte pas3.issem os seguintes artigos por

aerérti cminexos.
- Art. 1 8. -""^s mesmos producto<!, que se acharem

«m deposito nas Alfandega? de Portugal, e se reexpor-

tarem pjra portos estrangeiros pagaráõ de direitos de re-

exportação hum por cento, sendo em Navio Poitiiguci
;

esendo em Navios estrangeiros dois porcento sem emo-

lumentos alguns (nem armazéns estando nas Alfandegas

de LijAon 5 ;
pngaráó porém as (Companhias seus traba-

lhos braçaes. O mesmo se praticará com os artigos de

eroducção , e industria de Portugal, e Ilhas adjacentes,

iue se acharem cm iguaes circunstancias no Brasil." Ap-

provado, •---' --"''

Art. t^. ' 08'a pór cento de reexportação pagos na

Alfandega de Portugal, de que trata a 1." parte do pj-

raTafo antecedente, são applicados á 5." Caixa dos Ju-

ros dos novos Empréstimos, estabelecida pelo Alvará de

y de Março de 1801 , cm compensação de 200 reis por

arroba, que até agora pagava por entrada o Algodão,

cm virtude do mesmo Alvará , e que erão hypotliecados

ao 2." empréstimo. = Approvado.

Art. £0. 'T-í>do o tabaco do Srasil d» qualidade

tjuei for ,
qOèr ém rolos , t mangotes ou de corda

,
quer

erh fardos -cu de folh.i
,

que se importar em Portttgal

,

poderá ser reexportado na mesma conlormidade do arti-

"o'iS. Não pAds porém ter lugar esta livre reexporta-

ção em qusnto dura o actual Cofvtracto do Tabaco ,

sem acordo com es Contractadores. ftias assim deverá

ter expressamente decl.irado na tiitura arrematação deste

Contracto, s: Ficou adiado ate se concluírem as condições

para a nova atrem^itação. — Apptovado.

Alt. 21. As Juntas Administrativas do "Brasil são

especiolmente encjrtcgadas de empregar todos os meios

para evitar a relaxação
,
que tem havido nas Alfandegas

na cobrança dos direitos, e fiscalisaçãc dos descaminhos,

e contrabandos, r: Approvado.

Art. 22. Para facilit-ar a fiscalisaçáo prescripta no
artigo antecedente relativa a Navios estrangeiros, serão

admittidos somente a descarga nos portos de livre en-

trada. = Approvado.

Art, 2j. São declarados portos de livre entrada no

Brasil os seguintes : A Cidade de Belém no Grão Pará,

S. Luiz do Maranliiío , Villj da Fortaleza no Ceará , a

Cidade do í\'atnl no Rio Grande do Norte, e Paraíba,

O Recjfe em reruambuco , -a Vilia de Macaió nas Ala-

goas , Bahia , Espirito Satito , -Ri» de Janeiro , Santos,

Ilha de Santa Catliarina , ^ Kio Grande de S. Pedro,
= approvado accrescciítando : = iS. yeno de Pemaiha no

Peaaltí , e Porto alegre no Kio Gro/ií/cr. = Approvado.

Art, 24. O Governo mandará estabelecer Alfande-

gas nestes portos, e as Casas Fiscaes
,

que julgar ne-

cessárias para o prompto expediente do Commercio , e

boa arrecadação, e: Appiov-ado,

Art. 25. Se para o futuro parecer conviniente de-

clarar de livre entrada algum outro porto àoBratit, se-

rá presente ás Coites pelo Governo, a fim de sc de-

clarar pot Lei. = Approvado,

O Sr. Víií Velho fez huma indicação em nome da

Commissão das Pescarias , em que propunha se pedissem

ao Governo as copiss das ord-jns ás respectivas reparti-

ções em que se pedião inlormações acerca da Pesca , e

que procedimento tem havido contra os omissos desde

j 5 de Janeiro. = Approvado.

O Sr. Guerreiro leo O Parecer da Corpmissão Es-

pecial 'em resposta ao Olficio do Governo do I^larnnhão

a respeito do Decreto do Princi^è Real de 16 de Fe-

vereiro; e outro do Governo do Ce-ará , o qual se re-

duz ao seguinte : — Que aquelle Decreto excede as fa-

culdades do Governo do Rio de Janeiro , he contrario

aos Decretos das Cortes , contém huma usurpação do
Poder Soberano , altera a actual forma de Governo da

Monarquia , e prejudica a regulação difinitiva do Gover-

no do Brasil, que vai tazer-se no acto addicional Cons-

tituei-nal, e por isso he evidente que a Junta do Go-
verno Provisório do Maranhão O não deve cumprir,

ainda que lhe seja otíicialmènte communicado ; e que a

do Ceará n>u;to erradamente ordenou a sua cxecíição :

que se mandem os dois oHicios ao Governo para que
dé as providencias que cabem nas suas faculdades. E
qire ^ara evitar qualquer falsa interpretação

,
qire possa

dar-se ao silencio das Cortes sobre bum objecto de tan-

ta transcendência, propõe a Commissão qu-e desde já se

declare por hum Decrete das Cort-es , tjtie o Decreto de

16 de Fevereiro do premente ai.ino pelo Governo do Ri»

d< Janeiro para a convocação dos Procuradores Geraes
das Pfovincias do Brasil , he nullo , irrito , e de ne-

niram effeito , e como tal inexeqtiivel , devendo subs-

tar-se todo o cumprimento que em algumas Províncias

se haja começado a dar-se-llie. zz Approvado.

O Sr. Felgueiras leo o Parecer da Commissão das

Artes , em que se autlioriza a Camará do Porto para

eiigtr o Moinimento pela Regenetação Politica , convo-

cando para isso em Vereação Extraordinária todos os

Subscriptores , em que se e.scoUia o modelo que julga-

rem, r: Approvado.

Lerâo-se os Pareceres adiados sobre os requerimen-

tos de Manoel José de Arreaga Brun.n da Silveira ; e de-

António Julião . dl Costa = apprcvados ; dos Othiiacs

da Contadoria Fiscal do Exercito, z: adiada.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia objectos

de Fazenda, e Parece, es de Comniissão ; c levantou a

Sessão á I hora.

N A i y] F U li Tv S A N A C 1 O N A I..
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BAVIERA.

Miiiiich 1 5 de Jii/iho,

jr\.cih\ de coneluir-se a segunda Legislatura das Ca-
marás dos re['.resentantes de Baviera, e vc-se com satis-

taçXo que os beneíicios d) Systema Constitucional se sen-

tem e são apreciados por todas as ciasses do Estado. Os
resultados das deliberações desta ultima Legislatura não

poderão de modo algum comparar-se com os da primei-

ra : o publico esperava ainda mais do zelo patriótico dos

«ossos Deputados ; mas quando se quer fazer o bem sem
agitações e abalos lie precizo deixar muita parte da acção

ao tempo ; e na carreira que os nossos representantes tem
honrosamente terminado, se não se aproximarão ao objec-

to tanto quanto se desejava , não poderá ao menos lan-

çar-sc llies cin rosto haverem retrocedido hum só passo.

Isto lie o que o primeiro Presidente da Camará dos

Deputados iVlr. de SchcrencL- e o segundo Mr, de SeufUrt
fizerão valer em seus discursos de encerramento. " De-
vemos esperar muito do tempo, disse o prime.ro ; o bom
fructo amadurece de vagar , e não temos querido preci-

pitar."^" O tempo, o socego , e a sabedoria, accres-

centou o segundo , farão os mellioiamentos que o nosso

s-ystema administrativo reclama.''

O honrado Deputado flir. de Arelln
,

que depois

destes occupou a tribuna nacional , demonstrou franca-

mente os obstáculos e as resistências que tem entorpeci-

do a marcha da assemblca. "Neste solcmne momento,
disse, permitti a liuni patriota B<;vii/<j que manifeste com
toda a liberdade a sua opinião á cerca do estado em que

nos achamos. Estendendo a vista pelo caminlio que já

temos decorrido
,

podemos seguramente convir com
alguma satisfação em que temos feito todo o bem que

nos tem sido possível , attendida a situação em que nos

temos achado. Mas aqui se suscita hiiina importante ques-

tão : Porque náo temos feito mais? Nós nos achávamos

sobre hum terreno firme e sólido, sobie hum solo cons-

titucional, e, com muito prazer o digo , o espirito cons-

titucional tem lavrado geralmente por todas as classes

da sociedade, tem penetrado mesmo ate nas altas regiões,

e vemos a testa da Nação hum Monarca animado de sen-

timentos patrióticos, c eminentemente addicto a tudo

o que he grande, a tudo o que he bom. Em que consis-

te pois que os nossos esforços náo tem conseguido as

vantagens que tínhamos motivo de esperar ? Que força

d'ineicia pôde conter a acção das rodas da nossa máqui-

na constitucional? Náo vacillo huni momento em dizcl-

Jo. A maior parte dos nossos Uinccionarios públicos não

íeai podido ainda penctiar-se do espirito do pacto social

e fundamental , ao qual tem comtudo jurado ser fieis.

Elles olháo as nossas assembléas deliberantes como se

fossem exércitos inimigos: em cada disposição que coarc-

ta em certo modo as suas attribuiçõe», vêem hum crime

politico : corrigir seus erros he ingerência indevida no Go-
verno Monárquico. Náo podendo castigar a nossa ouzadia,

affectão desprezella : em fim tudo quanto lhes he opposto

neste augusto recinto he para elles revolucionário.

Hum estado de cousas desta natureza não pôde ser

duradouro. He preciso fazer conceber aos nossos funccio-

narios públicos que não tem direito para se queixarem

das disposições que coarctão as suas faculdades ; que não

tem juizes de cujas sentenças se pôde appellar. He pre-

ciso que saibão que se pôde reprehender constitucional-

mente os Ministros, sem faltar aO respeito devido á pes-

soa do Monarca. He preciso que elles mesmos aprendão

a respeitar a opinião do povo, e a de seus órgãos, os

representantes,
" Sem duvida a nossa franqueza e a liberdade con-

cedida pela Constituição ás nossas deliberações são im-
portunas aos homens que ao presente se véeni obriga-

dos a refutar o que dantes só tinhão que reprimir ou suf-

focar. Algumas vigílias custamos a esta classe de homens ;

porem o povo não noselegeo para lhes prepararmos hum
leito de rosas. Revolvão-se pois sobre espinhos os ad-

ministradores arbitrários ; os funccionarios constitucionaes

descançaraõ em paz no seio da Constituição Em
breve nos reuniremos , Senhores, e nos acharemos todos:

cheios dos mesmos sentimentos que hoje nos animão.

Eu sei muito bem que ha homens que esperão com impa-

ciência o momento em que se feche esta sala para nun-
ca mais se tornar a abrir. Olhão-na como o Templo de

J ano , e julgão que fechadas liuma vez as suas portas ,

não haverá mais guerra. Ha tres annos que estes mesmos
homens sonharão tão insensatamente como agora ; mas,

a pezar de tudo, tornou-se a abrir o Templo de J ane ^

e começou outra vez a guerra, isto he , a guerra sagra-

da contra a arbitraridade e interesse pessoal , contra 3

baixeza e preoccupações Nós os Bàvaros , nem os

outros povos ú'j4lL-inauha , nem as mais nações civilisa-

dà! do 19.° Século, já não podemos viver fora da at-

mosfera constitucional. Peção-se-nos sacrifícios para a

conservação do nosso pacto social , c com gosto os fa-

remos : não se exija porém de nôs que retrogrademos,

c náo se ataquem nem a nossa Constituição nem a nos-

sa liberdade. Antes morrer mil vezes que renunciar tão

caras prendas. Taes jão os meus sentimentos, taes os

de todos os verdadeiros Bávaroy
,
(lOrque os inimigos da

libeidide são indignos deste norra.
"
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Jiígsbur^a I 7 líc Junho,

As cartas de Vienna referem terem-se recebido na-

qucll.1 Capital noticias di Constantinopla , annuiiciando

que contiiuiavão as negociações, e que nlo se conclui-

rão tão depressa
,

porque a Porta está sçm -cessar fa-

jejido objecções que desiliíurão as concessões que tinha

promcttido. parece que liuui dos primeiros Secretários

da C!ianceliatia d'Estado devia Saliir àeVicnnn para Ci/aj-

tantin^';'ta com cartas de suiTima importância , e que se

suppunhão relativas á nova missão de fllr. TatUchefJ',

Assegurava-se em Vicniia que o Imperador Alexandre re-

nunciou por ora a sua viagem a Odessc ; mas que a de-

verei fazer pelos fins do Verão.

ÁUSTRIA.

Tlenjia 8 ãc Junho-

Dise por certo que c Imperador , e a Imperatriz

vão fazer luima viagem á Jtnlia no próximo mei oAgos-
to. Depois de ter passado algumas semanas em lilUâo

,

3 Corte liirá para Florença , onde devem reunir-se os

Ministros dfc muitas grandes potencias , e de todas as

Cortes da Italta piara formar hum Congresso. Ajuiitão

'que se tratará nelle de duas constituições representativas

a varios povos da Itália.

Segundo as ultimas .cartas de Petersbnrgo ainda não

tinlião sahido daqueila Capital o balio de 'TatischeJJ,

Dizem que o Imperador Alexandre mandou coordenar liu-

sna nota que deve ser communicada ás quatro Cortes de

Frnnfa , Áustria, Prússia, e Inglaterra , manifestando

as intenções pacíficas de S. M. , e annu.Tciando além

disso que consente em enviar hum plenipotenciário pa-

ra negociar definitivamente com a Porta no caso de se

realizarem as promessas feitas por esta ao Conde títíziíiv,

e ao Lord Stran^ford , e no caso também cm que o

Divan envie hum plenipotenciário Turco. A Corte da

tiussia propõe a cidade de Kaminiek em Fodolia como

bum sitio mui próprio para estas conferencias. O ple-

nipotenciário Rhíjo será sem dúvida alguma Mr. de Ta-

tischeff
,

que goza de todo o favor do Imperador , e

cuja esposa acaba de ser condecorada com a Ordem de

Santa Catharlna,

FRANQA.

Paris 18 de Junho,

Observou-se em Angerx. a j
deste mez pelas 8 ho-

ras e hum quarto da tarde hum mui notável fenómeno

luminoso , acompanhado de huma explosão considerável

seguida de huma queda de pedras meteóricas , huma das

quaes cahio no jardim, mui perto de huma mulher que

andava regando. Este pedaço
,
que se apanhou

,
peza hu-

ínas jO onças: he herrissado de partes angulosas, o que

annuncta que fazia parte de huma massa mais volumosa ;

está coberta de huma camada negra , na qual se cré po-

der observar alguns indicios á« fusão. A luz do meteoro

devisou-se em Loudun , e até em Poitiers , segundo ou-

tra carta escrita desta ultima Cidade, por Mr. Bois-Giraud,

Professor de Fysica. A carta à'Àngers he de Mr. De-

vaurs , sábio n)ui versado em historia natural.

H E S P A N H A,

Madrid 10 de Julho.

íiepresí-htaçdo dirigida a S. M. pela Camará de Madrid.

"Senhor: A Camará Constitucional da Capital das

Uespanhas , cheia de confiança de que as ultimas bccor-

tencias de que ha sido Iheatro esta mui heróica Villa te-

lão desterrado do Real animo de V, fll. as funestas il-

Jusóes com que homens pérfidos, não menos inimigos dâ
Nação que de V. M. , o tinhão obcecado, corre pressu-

rosa ao Tlirono com a mais sincera expressão de seus
sentimentos , e votos pela conservação do Estado e do
Monarca Constitucional. Cré a Camará, Senhor, que
jamais pôde prestar ao seu Rei mais precisos serviços

que o de lhe representar a tenipo a necessidade de ado-

ptar promptas e enérgicas providencias que salvem para

Sempre a Pátria , fazendo cessar de hum modo seguro e

radical os males que a mortificão. A tempo
, estamos

Senhor, e talvez o estamos pela ultima vez, de reme-
diar o darono. O meio he siíi j>!es , e huma vez adopta-

do , fica o edifício social cimentado s.bre huma base tão

- solida, que tlem esta geração, nem a que ha de substi-

tuir no Mundo os nossos netos tornem a vello commo-
vido. O primeiro de todos he que V, M. , convencen-
do-se plenamente de que os verdadeiros an-antes da sua

vida e da sua gloria são os de['ensorcs da Lei fundamenr
tal que as afiançáo, se ponha de boa fé á frente da cau-

sa da Pátria, e de públicos e particul.ires testemunhos
de que se acha identificado com ella.

" Pata dar a primeira prova de que V. M. tem abra-

çado sinceramente esta causa , nada he tão necessário

como nemear em lugar dos Ministros que tem dado de-

missão de seus empregos, homens de conhecida illustra-

ção e notoriamente addictos ao Systema , e de huma
energia e actividade capazes de alentar o corpo soci.il

,

exânime o moribundo pela má fé de muitos , e pela in-

dolejicia ou iitipericia de não poucos. A vossa < orte

,

Senhor , ou a vossa Casa , conipóe-se ( no conceito pu-
blico) de constantes conspiradores contra a liberdade.

" A permanência de hum só delles privaria a V. M.'

da confiança dos seus leaes Hespanhoes , e nunca foi

mais preciso do que agora para a salvação do Estado , e

mesmo de V. íl.
,

que torne a recobrar esta confiajiça.

Não interessa menos , Senhor
, para que se restabeleça

completamente o socego publico e renasça a segurança
,

o exemplar e prompto castigo dos malvados e perjuros

que fizeráo correr o sangue innocente dos que não tinhão

outro delicto que o terem-se conservado iicis aos seus

sagrados juramentos.

"Hum castigo prompto e severo, tal como exigem

as leis para sua conservação, poupa muitas victimas, eco-

iiomisa o precioso sangue Hespanhol , & evita os horren-

dos crimes que são causa de que elle se derrame. Mui-

tíssimo importa também que esses dois Batalhões que

pertencerão á vossa Guarda , e que segundo a palavra

de V. M. na manhã de antehontem , deverão ter-se afas-

tado mais hum do outro e desta Capital , sejão destina-

dos para pontos eni que inspirem menos susto e nicnos

suspeita? de alterarem o socego. Se a isto se accrescen-

tasse pór á frente das Províncias (que os não tivessem)

Chefes activos , de virtudes , e de provado talento , e

de indispensável adhesâo ao Systema , o remédio seria

• completo.
" Despreze V. M. os ma]\ados que intentão alluci-

nar o seu Real animo com fanáticas illusóes , fazendo-

Ihe temer que á sombra da liberdade existem projectos

desorganisadores e regicidas, qus nenhum Hespanhol abri-

iga nem jamais oóde abrigar. Seja V. M. o primeiro li-

beral da Nação ; e em vez de temer, será temido. Sim ,

Senhor, temido será V. M. dos malvados, e adorado de

todos os homens de virtudes , únicos acredores ao glo"

rioso titulo de liberaes. Não creia V. M. que correspon-

dem a esta classe os diffamadores dos seus concidadãos
,

os homens viciosos, e que abusão da liberdade. Não,
taes homens não pertencem á catlicgotia diiqiielles que

se pertende fazer odiosos a V. M. Estes são huns entes

envilecidos pelo despotismo, e que pertendem fazer odio-

sa a mellior das causas. Esteja seguro V. M. que nenhum
destes se achou no momento do perigo entre as fileiras

dos valorosos qnc deleiídcião anteiíontem a liberdade-

Não se dedigne pois V. IVl. de se unir aos que tem prc-

Tado que o saberão defender.
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" Ja V. M. vC que pouco Jevd esperar dos que tra-

tarão arrogar-se o titulo d>í adherentes seus , como se

entre os perjuros se podc^se aclur adliesão a outra cou-
sa mais que o interesse e egoísmo. V'. M, iresmo lia

visto que os defensores .da Pátria, ainda na embriaguez
da vjctoriíi, respeitarão tomo lium asylo iiiviolavei e sa-

grado o recinto do Palácio de V. W. , onde se refugia-

rão os infames aggressores do povo mais pondonoroso da
terra. V.. ftj. próprio hs testemunha desta verdade. Es-
teja cerlo V. M. cuè com as medidas que a Camera tem
a iiOiína rde lhe propor ,

e que llie tem dado direito de
propor suas incessantes fadigas nestes últimos dias pela

conservaç.ío do Rei Constitucional
i se restabelecerá a

orden) e a tranquiilidade ein toda a-Wonarqiiia , recobra-

ra nm^a vida o Estado, as Leis todo o seu vigor, e o
ThronP de V. M. o brillio e esplendor que tinha antes
que o acompanhasse hum Déspota do Norte

,
que ener-

vou as torças da Nação mais potente em tempo dos
Fefiiaiídos e dos /ijfansos. Deos conserve a vida de V.
W, muitos annos. Madrid 9 de Julho de 1S22.*' ( 5e-
giiain-ic as Jiinxii.')

Idem I I.

Por extraordinário que veio hoje ao Governd se re-

cebeo a plausível noticia de que as tropas nacLonacs , as

ordens do lirigadeiío Conde de Vuldecanlias , surprendc-

ráo e dispersar.'io no povo de Adiimuz os Carabineiros
,

OS qoaes aaiidonárão em sua precipitada fuga muitos
cavailos e capacetes , tcndc-se-lhes feito 4 prisioneiros.

As nossas, tropas continuaváo no alcance dos fugitivos

em todas as direcções,

LISBOA 18 áe Julho.

Ait^ioes dai Scicncias, das Artes., c das íetras, por hama
Sociedade de 1'ortHgíieies residentes em Paris.

Vot. XIV, e XV.

Ainda que os assignantes desta interessante publica-

ção possuão já estes dois volumes , como temos dado re-

lação de todos os outros, e leito conhecer vantajosamen-
te desde seu principio esta estimável obra, julgjmos ade-

quado dar aqui ein resumo o conteúdo succnito destes

•dois tomos, que talvez excite a curiosidade de algumas
pessoas que não conhecem de qtie espécie de assumptos

tratiO os Annaes, cujos redactores em sua applicação tem
em vista o nosso Reino.

O tomo XIV contém: Memoria sobre os Adubos,
e sua applicação ás terras (terceiro artigo, achando-se o
i.° e 2." nos dois volumes anteriores):— Idca do Com-
pendio d" Historia Universal antiga e moderna para uso

da mocidade pelo Conde Segiir, (Historia ainda n.io con-

cluída) : — ftlemoria sobre a theoria da Electricidade : —
Idéa da Obra Vozes dos Lenes Portugueiei

, etc. etc.

composta e impressa em Lisboa em 182O por António
Maximiano Dulac , 2 tomos de 4.°, em que ha muitas
cousas ureis e interessantes ao bem publico nacional :

Alenioria sobre as Regadias : — Notícia do Formulário pa-

ra a preparação, e emprego de vários medicamentos no-
vos por F, jVngendie ; 1'aris 182W Aqui terminão os

artigos da i." parte deste volume. — A segunda parte

contém : —Traducção da Ode E.' do Liv. 1.^ á'Horacio :— Carta e Memoria do Coronel Engenheiro António Ber-

nardino Pereira do lago, escritas no Maranhão
^ com a

•determinação das l..atitudes e Longitudes aos principars

pontos da Costa do Brasil , segundo as m.iis e.\actas ob-
servações : — Primeiro ensaio teíto em Hcspanha para

domesticar, e aclim.itar as Vígcihas
, e para aclimatar

igualmente os outros anímacs da sua espécie
, conhecidos

pelos nomes de Lliamas ,
e Alpac. s ; por D. Francisco

Theran , ex-Director do Jardim de aclimatação de ó". Lu-
rar de Burranieda.— Segucm-se n^^ticias das Sciencías e

Artes etc, a saber : Instrumento para o desenho de pers-

pectiva : Ondeado metálico sobre o estanho laminado

:

Emprego do azeite de peixe fervendo para a refinação
do assucar : Processo para endurecer o sebo, e gordura:
iíleio para evitar 3 precipitação das matérias saliii'^s e suã
adherencia ás paredes dos vasos em que a agua se eva-
pora

: Maquina para lavar roupa, e outra para lavar pe-
ças de algodão; etc. — Resumo dos mais notáveis desco-
brimentos e príncípaes trabalhos nas Sciencías no anno
de 1S20; isto he, na Mineralogia, Geologia; Anatomia
e Fysiologia vegetal, e Botânica; Anatomia e Fysiolo-
gia

; Zoologia. -- Em noticias mais recentes das Sciencías
etc. se communicão vários descobrimentos, e processos*
em Fysica, Geologia, Química, e .Medicina, terminan-
do o volume com o resumo das Observações meteoroló-
gicas feitas no Real Observatotio de Paris no 1.° tri-
mestre de 1821.

O Volume XV contém o 4.° artigo da Memoria
sobre os adubos, e sua applicação ás terras: — Relató-
rio feito á Academia das Sciencías de raris por Mr. Ara-
g-o sobre a Obra de Mr. Scoreshy

, intitulado: Quadro
das Regiões Areticas : — Reflexões sobre a preparação
do sub-carbonato de solda

,
por meio do salmarinho, em

Ptrliigal:— Considerações geraes sobre a População (ex-
tiahidas das Memorias Estatísticas da Cidade de P,jr//) :

^Applicação da theoria da Electricidade aos príncípaes
lenomenos electivos

,
etc. (continuação Ó3 Memoria im-

pressa no Tomo precedente) : — Dos' llancos de Descon-
to, artigo extrahido do Annuario da Junta de Longitu-
àc^. — A segunda parte principia pela traducção da "ode
14.' do Livro i." de Horácio

; continua a — Notícia dos
IVlanuscritos que se acháo na Collecçao da tiblíotheca
Real de Paris, pertencentes ao Direito Publico externo
Diplomático de Portugal, e á Historia e Litteratura òo
n.esmo; examinados e colligidos pelo Visconde de San-
tarém. — Proseguc.Ti as noticias das Sciencías, e Artes
tanto químicas como mecânicas , Economia rural , C irur-
gia, Arte Veterinária, Necrologia de alguns Sábios, a
saber

, /. Banks
, Sparman

, Murrcy , Petit , Havel\ e
Geofjroy

^ e huma noticia sobre a uda e escritos do ce-
lebre Mineralógico X^emer^ etc. — N^s notícias mais re-
centes das Sciencías Vem hum artigo— sobre a altracção
dos corpos esféricos, e sobre a repulsão dos fluidos elás-
ticos ; por Mr. de Laylace l — Observações de Van-Veek
sobre as correntes electromagnéticas ; e alguns outros ar-
tigos relativos ás Sciencías.

Eis-aqui em summa a resenha da maior parte dos
artigos de que se compõem estes dois interessantes Vo-
lumes dos Annaes. Em breve se ecpera o 16.°, de que
a seu tempo daremos noticia. ^

CORTES. Sessão de 18 de Julho. 418.

o Sr. Secretario Fe/g-ufiVflj tomou o assento do Sr.
Preiidente em consequência de ter o Sr. Více-Presiden-
te Agostinho José Freire partecipado

, que sc lhe tinJia
aggravado a sua moléstia , e que huma febre violenta o
impossibílitavi de sahir tora

,
para cujo curativo se lhe

concedco o tempo necessário.

O Sr. ,*íecretario Soares de Azevedo leo a acta da
precedente Sess.^o que foi approvada ; e logo o Se-
nhor Secretario S irn.ento deo conta do expediente, em
que se comprehendia o seguinte : hum oflicio do Go-
verno pela Secretaria íl" Estado dos Negócios do Reino
incluindo huma Consulta e mais papeis ielati\os a extin-
cção de âu.\s Capellas , requerid.is por D. Mariaiina Mar-
garida Thereza de Nornnlia Saldanha , e sua S&briiiha.
Outro pela Secretaria d' Estado dos Negócios das Justi-
ças , incluindo a t írcular expedida aos Ordinários err»

conser.ti-ncia da Ordem das Cortes de 6 do corrente.
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O Senado da Camará desta Cidade envia a Consul-

ta que fez sobte a citação feita por parte da Fazenda

ás pessoú'! doí- Vereadores e Procuradores da Cidade para

hum libello , relativo a pretciição sobre as casas incen-

diadas no Teríeiro do Faço.

Dirigem a felicitação ás Cortes pela descoberta da

Consniraç.ÍJj de que se fez menção honrosa , a Gamara

de Vizini ; o Coronel do j." d'Artilheria Joaquim José

da Cruz, em seu nome, e d.s Otticiaes , e mais indiví-

duos do Corpo dvi s^u comniando ; do Major Comiran-

dante da Praça de Faro, em seu nome, e dos Officiaes

da mesma ; do Juii de Fora de Alvito e annexas , João

3?na;io José Bentes , em seu nome , e das Camarás de

que lie Presideate : e cuvio-se coin agrado a de Fr. Joíé

de N. Senliora dos Remedi s, Guardião do Convento de

Santo António de Villã Cova da Província da Conceição.

Kecebeo-se iguahnente com agrado o ofFerecimento que

fez o Juiz de Fora da Sertã ^ Romão Luiz de Figuercdo

e Sousa , dos emolumentos de transportes , remettcndo

ao Governo para passar as ordes necessárias.

Cojicedeo-se o tempo necessário para tratarem da

sua saúde aos Srs. Deputados Almeida, Castro, Verp^ti-

11! f e B. tfort,

O Sr. Peixoto poz sobre a meza huraa Memoria so-

bre a reforma que necessita a Fabrica Nacional das Se-

das, mostrando-se que esta deve ser conserv.ida para uti-

lidade da Nação , e conservação de todos os Fabricantes

de sedas, oíTerecida por João António Paes do Am-aral ;

passou á Commissão das Artes ; e á das Petiçósfs hum
requerimento de Jeronymo Gonsalves Valbom.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,

e disse se acliavão presentes 112 Srs. Deputados, e que

faltavão 59 , dos quaes 26 tem licença documentada.

Ordem do Via.

Decreto para proteger , e animar as Fabricas de cofti-

mentos de pelles , couros , e sola.

O Sr. Sarmento ieo o Projecto como segue :

As Cortes, etc. querendo favorecer, e animar as

Fabricas de Cortimentos de Pelles, Couros, e Sola, e

considerando que nada lie mais opposto ao seu progres-

so do que proteger liumas mais do que outras , o que

lie contra a justiça natural , Decretão o seguinte :

t.° Todas as Fabricas de Cortimentos de Pelles,

Couro, e Sola, são isemptas de pagar Direito algum de

entrada das matérias primas
,

que fazem a base da sua

manufactura, nos termos do § i." do Alvará de 28 de

Abril de iSop.

2° Continuarão porém a pigar a Siza dos Couros

verdes porque não he Direito de entrada ; e nenhuma

Fabrica será exceptuada do pagamento desta Siza , dero-

Sando qualquer graça de isempçáo
,
que se tenha conce-

dido a alguma fabrica do pagamento desta imposição
,

que só podia conseguir-se por ob-surepção , tanto por

.«ser prejudicial ri Fazenda Nacional , como nocivo ás mais

Fabricas de Cortimentos, que tem direito a serem igual-

inente favorecidas.

j." Todos os productos das Fabricas Nacionaes de

Cortimentos ficão isemptos de todos os Direitos de sai-

lúda para fora do Reino, assim como as Pelles, que

dentro delle se consumirem ;
porém os Atanados , e So-

ja para consumo dentro do Reino , pagarão , depois da

publicação do presente Decreto, os Direitcw -estabeleci-

dos ; havenilo-se por levantadas , e de nenhum eíTcito

as fianças
,

que se tem prestado ao pagamento destes

Direitos.

4." Os novos Impostos coiitinuaráú a ser pagos

pelas Fabricas de Cortimentos como os pagão todas as

mais Fabricas do Reino, e pela forma que se aclia esta-

belecida.

5." Ficão cessando os Direitos chamados de Lava-

gem
,
por não serem fundados em Lei alguma.

O Sr. Ferreira B^nges opinou que O 1.° artigo não

só não está bem enunciado, porque não sao as Fabricas

isemptas dos direitos , nws sim as matérias primas para
uso destas mesmas Fabricas , e he isto determinado na
Legislação actual, que se não derroga, mas he por isso

mesmo inútil. O Sr. Guerreira apoiou.

O Sr. Soares Franiio Opinou que ainda que he cons-

tante essa Legislação ,
comtudo não era bem entendida

de algtnis Administradores das Alfandegas, e lii'ha dado
lugar a algumas questões

;
portanto nada se perdia em

Se inserir.

Discorríráo alguns lllustres Deputados sobre a con-
servação do artigo , não duvidando da realidade da dou-
trina que enserra ; e julgai»do-se sufíicientemente discu-

tido, foi supprimido.

Entrou em discussão o 2° artigo , e logo o Sr.

Peixoto disse que era chegado o momento de se decidir

o Parecer da Commissão de Manufacturas sobre o reque-

rimento de D. ftlaria da Piedade de Lacerda , Progrietaria

da Fabrica de cortumes da Villa de Povos , em que lhe

he consignada a siza para pagamento do grande alcance

em que o Sócio Francisco Manoel Calvet envolveo a di-

ta Fabrica , e único recurso com que pôde continuar a

subsistir: e ccncluio que esta graça deve subsistir.

O Sr. Ferreira Borges opinou que alli tratava-se de
huma lei geral, que se não devia descer a individualida-

des , muito principalmente quando d'essa parcialidade se

fazia huma injustiça manifesta com prejuízo de terceiro
,

o que nunca se devia sanccionar neste Augusto Congres-

so : por isso não approva o artigo pelo que pertence á

revogação das graças de isempçáo, mas que fiquem pa-

gando aquiilo mesmo que até aqui não pagavão.

Os Srs. Guerreiro , e Fernandes Thomás apoiarão,

assim como o Sr. Triçojo , o qual accrescentou que con-

vinha na regra geral , opinava que se suprimissem as ra-

zões em que a Commissão sc funda ,
que principia nas

palavras = que só podia conseguir-se =: até ao fim do ar-

tigo.

Outros lllustres Membros discorrerão sobre este ob-

jecto ; e jul<fando se sufficientemente discutido foi appro-

vado com a emenda proposta. Os artigos seguintes fica-

rão adiados,

O Sr. Secretario Soares de Azevedo Ieo huma indi-

cação do Sr. Ferreira da Siha , em que propunha que
os couros salgados que forem importados sejão conside-

rados como matéria prima para as Fabricas : ficou para

segunda leitura.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão de

Saúde Publica , e o relator o Sr. Soarei Franco Ieo o
parecer sobre huma Representação da Camará de Sines ,

o qual se reduz a que o Governo mande hum individuo

hábil examinar as causas da deplorável situação daquella

povoação , e remetta as suas indagações a este Congres-

so. Approvado.

O mesmo Iliustre relator Ieo o parecer da Commis-
são do Ultramar sobre diversos ofticios do Governo
Provisório da Ilha do Principe. Approvado.

O Sr. Girão, relaTor da Commissão de Agricultura,

Jeo os seguintes pareceres : 1.° sobre o requerimento do
D. Abbade Geral , F.smoler-Mór , em que se quei.xa da

impossibilidade de pagar décimas, e diminuir s divida

atrazada , em consequência do desfalque pela redncção

dos Foraes : parece á Conimiissão, que seja indctfitido

,

e que se estranhe severamente ao Supplicante a expres-

são de que usa — anarquia r; do restiltado de huma Lei ;

approvada a primeira parte, e regeitada a seí^nnda : dito

da Camará e Termo à'Elvas sobre a introducção de me-
lão e melancia iVHespanli" : parece á Commissão que se-

ja piohibida tsta introducçio ; regeitado : Ni^ol.iú . . . . ,

ExpoTt.Tdor de Vinho do Porto, sobre 3 entrega de 4
pipas de agiia-ardente

,
que torão aprchendidas

,
por te-

rem entrado depois do prazo ....

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação dos projectos destinados para hoje, c levantou a.

Sessão ã huma hora.

íN A 1 i\l P R E W S A iS A C 1 O iM A J..
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SAHBACO 20 DE JULHO.

FRANÇA.

Parií 1 8 de Janlio.

J. ji oje antes de Missa foi introduzido o Excellentissi-

tuo Conde de Goltí no Gabinete de S. M, com as ce-

remonias do costume , e te\e a lionra de apresentar ao

Rei em audiência particular liuma carta do seu Sobera-

no , dando parte do casamento de S. A- R. a Priíiceza

Alexaiiíírina de Priuiia com S. A. R. o Príncipe iiere-

ditario de Mecl-lemburgo Scliwerin ; e o Sr. Marquez de

t'<7Jí!-Irn^'» ,
Ministro d' Hapau/iti apresentou a carta de

participação do nascimento de humi iillia de S. A. R. o

Infante D. C-arUs.

Faileccrão ambos no mesmo dia , no Governo de

Ciirlariíiia^ dois liomens que fizeráo grande figura no rei-

nado da Imperatriz Crtf/i<irin<i II, e de seu fi\bo Paulo I :

íiuni delles lie o PriíKipe Pltitow-Soido//, e o outro o
Conde de Ptihlen ; este já tinha quasi 8o annos.

Ha hum mez para cá que anda hum considerável

numero de operários empregado na Cidadclla de Perpi-

ithão : Á data dasultimas cartas esperavão-sc alli 580 ho-

mens de artilheria a pé e 10 cavallos de trem. Espera-

va-se também no dia 18 hum batalhão do 29 de linlia ;

o íe5to deste corpo, que he de 1,900 homens so todo,
íieve fazer guarnição em Narbona.

Idem 20.

A Senhora Condessa de Gothland, Rainha de Suécia,

chegou a Bruxellas a n de Junho; dirige-se a Àquis-

gran , onde se ha de encontrar com seu filho, o Prínci-

pe Oscnr.

o Príncipe Oscar viaja incógnito debaixo do titulo

de Coade de Scania.

CoJIocáráo-se na Sala dos Guardas do Rei no Palá-

cio de §. CUud os retratos em corpo inteiro dos Geiíe-

raes Moreau , Piche^rn , Lesciirc , Lareche Jacijuetiii
,

Cbarctte , e Cat/ieliiieau, Estes retratos
,

que são da

mais perftfita síniiHiança , forão vistos na exposição de
Pinturas do anno 1820.

HESPANHA.

Barcelona JO de Jtntíio,

'Os nossos periódicos puWicão diíTerentes noticias
,

cujo extracto he o seguinte :

A diligencia-correin de Valência
,

junta com a de

ReuSf sahirâo escoltadas hontem de Vtllfi Jranca por jo

03 , Ej^twí íb oiirr!'-!

;
'I '' '

'' '

. ^1

Cavallos do Regimento de cavalleriá iJé "/á Constituclon^
e '60 Milicianos voluntários de R/u,?/ os acompanharão
ate Bullvé , e não encontrarão obstáculo em Arhós : 3
Tropa e as Milícias pernoitar.ío emboscadas perto daquel-
le povo ató que hoje ao amanhecer souberão se aciíavâo

os facciosos em Mas-Llhoreni : rodearão a terra, e en-
trarão os Milicianos em meio do vivo fogo que se lhes

fazia das casas , conseguindo desalojalios e causando-lhes

a perda de 19 mortos. Pela nossa parte morreo
, por

hum decidido arrojo
, hum Cadete do Reg. de la Cons-

titticion. — Também tem dois prezos em reféns do Ca-
bo de la Constitíicion

,
que elles apanharão com cartar.

— Forão resgatadas as malas da diligencia. — Todos
mostrarão na acção serem huns verdadeiros constitucio-

naes , cujo nome só abrange todos os louvores que lhes

possamos tributar. — Sahirão de Tarragona 2OO homens
para cobrir o caminho até Arbòs,

Com data de hoje dizem de GronoUeri o seguinte :
*' Antehontem pela manhã chegou a 5. Miguel dei Foi/

liuma partida de jO a 60 facciosos , e ás duas da ma-
drugada de hontem baixarão ao povo de Riellj

, levando
prezo o afazendado Madella , e se dirigirão para S. Filia

de Codinas.

Hontem ás 8 da manhã entrou outra partida de fac-

ciosos no povo de Mollet dei Vallcs , onde derribou a
lápida, e se dirigio a Parets ; não sabemos o resultado

do que terá feito neste ultimo povo.

De Matará cx)m data de hoje dizem por via segura
o seguinte :

" O Coronel Colubi vai perseguindo os fac-

ciosos Misas e Moscn Anton, que derrotados em Santa
Ctlorrta se dirigem a Amer. Não he provável que os fac-

ciosos tenhão vontade de se internar outra vez. Se po-
derem escapar das faldas de Moment/ , e chegar á fron-

teira
,
perseguindo-os sempre como he possível, veremos

qual será a conducta das tropas Francezaí.

Com data de Jerri a 24 de Junho dizem o seguinte :

" Causou-nos a maior surpreza a perda dos fortes de
la Seo de Vrgel assaltados pelo Trapense a 21 ás 9 h.

da manhã. Foi vigorosa a resistência dos patriotas resis-

tissem a Inima ímmensa multidão de malvados que es-

calarão a muralha per tantos pontos. He mui para sen-
tir que Percna se tenha demorado tanto tempo «in

Trenip com a sua divisão, e não he facil aclarar tantos
inysterios.

De Villa-franca se diz em data d« hontem que por
alli se nota a maior fermentação , e se teme que mui-
tos povos sigão, O exemplo de Fiera , Masquesa , e
Vvttboaa • . » .

(G. de Madrid.')
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Aqui estamo! com bastante soçobro, e cuidado,

pois dísile que a Província se vio inteirjineiltc abando-

nada de forças militares, principiarão a conimover-se

,

e aoitar-se os animes, e os patriotas a ter fundadíssimos

tenVores de alguma tentativa contra a iiberd-de. >erdade

he que se descubrio , e logrou suffocar a tempo luiina

ba de aqui em virtude das secrirtas iristrucçóes dos agentes -do

cujas particularidades poder absoluto que rodeião a pessoa do Monarca.

Já que não pódc destinar-se para esta Provincia al-

^um corpo da força permanente, he indispensável pòr

sobre as armas o Regimento Provincial. As Cortes tttti

outorgado 20çí) homens de milícia activa, e até agora

não temos visto que esta concessão produzisse o menor

sem resuílado para as Aliiirtai,

simi^

LISBOA 19 de Julho.

conspiração tramada nas immediaçócs 'da V.Ha de_^vj- m^ntarmos^
.!!!"'",.?"y°

Us- porem njo succedeo o inesmo cóm a que aca

arrebentar tm U PoU de SUro ,
- — ""'•'-"'"i

vamos a referir.
, . , j u

Sena meia noite do dia 28 de Junho quando se sub-

levarão em PM de Siero 40 a 50 facciosos achando-se

todos recolhidos, e descançando das suas fadigas do cam-

po. Surprendéráo nas suas respectivas casas aòs milícia'

nos voltintarios , « se apoderar.io das suas armas
,

que 3 authoridade local tivesse noticia alguma de

Ihante explosão , ainda que não deixava de fazer-se sus-

peitosa aquella povoação, € suas immedia^óes, áe hum

mez. a esta parte. Tocarão a rebate js conipanhias ,
ar-

lombáráo a porta da casa do Sacristão, roubarão o di-

nheiro da Igreja, como também o da administração das

rendas vaHas casas particulares , e alguns cavallos. Na

inanhá'do dia 29 salnp a milicia de NorCnha ,
e pelas

más munições que levava teve que retirar-se aos ptimet-

íos tiros teudo ficado morto tia acção o Commandante

delia D /oít '2.«f);fí ,

' victima do seu arrojo, sem que

tiveise succedido outta desgraça. Commettérão era seu

corpo mil atrocidades, roubarâo-rto, e deixárão-no sen-

tado com huma chave (^ndente de hum cordel ao peito.

lia tarde do dia 29 sahio de Ovicde huma partida do

resguardo militar de 50 homens , e outra de }0 da mi-

iici'^ voluntária, tendo precedido a ambas outra mais pe-

quena de cavaMeria commandada por D. Victor Surra.

A's três c meia do dito dia sahirão também de Gljon

quatorze dff resguardo, e vmte e seis milicianos com di-

Pah de Siero , escoltando o Jiiiz da primeira

tranho 'intentem' dísembarcir em algum povo da costa,

para saqúeallo, que lie outro motivo porque estamos

também alerta.

Esta Provincia se acha inteiramente abandonada
,

pois não tem mais força militar que os sargentos e ca-

bos da milícia activa, e huma pequena partida do regi-

mento de Aragiio
,

que ficou aqui para recolher os en-

fermos dos hospitaes. Será kum milagre se não experi-

abalò , dirigido, e preparado

reccao a raia ae •^•ei c , escoltando

instancia, que por ordem do Chefe politico foi principiar

•o sumario. Ao escurecer do mesmo dia as partidas de

-ÕvleJo alcançáiSo aos sublevados n'huma costa que devi-

de Pola de Valdeioto , e aos primeiros tiros deitarão a

fu^ir tomando o camin|)0 de Cardai de hi Cruz. Entrá-

íão assim desconcertados na Pola de hahiana, onde per-

manecerão até ás oito da manhã do dia jO. Vão perse'-

^iiidos pelas partidas de resguardo , e voluntários , e ou-

tras dos de Ar.ig:<o , e do regimento provincial
,
que le-

vou cr.msigo o Commandapte General da provincia D.

Rflinon de h Pc/a. Hontem sahio outra partida de Ovie-

do até ao Concelho de AlUr, Cdso penetrem por aquelle

sitio. Õs facciosos se achio desarmados em muita par-

te, e são "ente sem instrucção alguma. O chefe desta

«uerrilha he, hum estudante chamado Alexandre Koces

\amui,ho , sobrinho do Mestre-Escola desta Igreja Cathe

Chegou á Cidade do Porto a 14 011 15 do corrente

'a tjalera AUgria , vinda do R/o de Janeiro em 49 dias,

e triz as seguintes noticias ,
que extrahimos àa Borboleta.

'' No <íia 1 j de Maio , celebrando-se o anniversario

do Nascimento d'EIKci o Sr. D. João VI; no acto de

Beijamão , a Camata se apresentou , em Corpo gesto, e

segundo a fraze da Gazeta quc isto relata, fez o seguin-

te, que damos por próprias palavras.

"Acabado este Acto (do beijamâo ) o Illustrissiino

Senado da Camará desta Corte, que no dia 9 de Janei-

ro tinha supplicado ao Senhor Príncipe Regente , em
seu nome e do Povo desta Provincia , Houvesse por bem
não sahir d'aqui em quanto não levar :í consideração do

Soberano Congresso o pouco conhecimento de causa

,

com que se decretou a sua retirada para Portàgal , e a

organisação heterogénea de cada governo, no que se ti-

niia só em vista dividir o Brcjil em secções
,

para anni-

quilar a sua existência politica, na qualidade de Reino,
reconhecida pelas Potencias da Europa ^ <]ue mantinhão

relações Diplomáticas com a nossa Corte ; requereu de

novo ao mesmo Senhor Príncipe Rebente Se Dignasse

de acceitar deste Povo e Tropa o Titulo com que o
proclamarão de Protector e Defensor Perpetuo deste

Reino do Brasil ;
pelo qual «lies esperavão que jamais

Oi desamparasse ; fosse qual fosse a sorte deste Reino.
" O Augusto Príncipe Regente Houve por bem ac-

ceitar o Titulo que se lhe ofTereceo , de que se lavrou

Tetmo no livro delles
,

que foi assignado pelo mesmo
Senhor, e pelo Senado, e mais Pessoas ciiie se achavãc>

presentes.

Termo de Vereação de que acima se faz, menção,

" Aos treze dias do mez de Maio do anna de mil

dral e amda que acabava de graduar-se de Bacharel em oitocentos e vinte dois, nesta Cidade do Rio de Ja^ieiro,

Theolo-^ia tie hum fortíssimo ignorantão , e lium estu- e Paço de S. A. R.
,

aonde t) Senado da Camará desta

rido da* primeira ordem. AcOmpanhão-no também hum Cidade veio a requerimento do Povo da mesma
,

e Tro-
pjdo da p

(^apatciro chamado Pachin de Rit,, , visinho da mesma

Pola, hum Sargento de Milícias, borrachão de campa-

nlia,' e expalsado do corpo por rn-corregivel , com ou-

tros dois soldados de igual caracter. Os mais são huns

miseráveis estúpidos, que não infundem receio , nem

tetrior algum , e pelos últimos avisos já se sabe que

quasi todos tem sido dispersados. O Juiz da primeira

instancia averiguou quanto podia desejar-je : já se aco-

lherão quatro ao indulto, e quasi todos os deligentes

s|o da mesma Pola de Siero. Os voluntários nacionaes

de huns e outros povos se poseráo sobre as armas, e

não prrdoáo fadiga, nem meio algum para conservar a

tranqiiillidade publica.

Acha-se i vista do polto de Canadas huma Embar-

cação insiuirente de rSueno>-Ayres ,
que fez varias prezas

oobre o Ac'Lhaneí. Traz 18 peças com mais de ?© ho-

•rens de tripulação de diffeteiues nações, e não será ex-

pa da Primeira , e Segunda Linha
,

que se acliavão reu-

nidos no largo do Paço, pelo Povo, e Tropa sobredita,

foi representado ao mésnio Senado da Camará
,

que ti-

iibfio acabado de Acdamar a S. A. R. o Príncipe Re-
gente , Protector eT3cfcns-or Perpetuo , e Constitucional

do Reino do Brasil , e qLie requeriáo quê o Senado em
nome do POvo desta Cidade ratificasse a sobredira Accla»

maçíio , e de tudo para constar mandasse lavrar as actas-

necessárias. E sendo apresentada a S. A. R. a ex-pressad»

Tepresentação dofovo , e Tropa pelo Senado da Camará ,

Houve o Mesmo Senhor por bem Declarar: =: Ç" ue accei-

tava , e continuaria a desempenhar como até aqui o Ti-
tulo , que o Povo, e Tropa desta Corte Ihr- conferião.

E logo sendo esta Declaração de S. A R. publicada de

huma das varandas do Paço pelo juiz de Fór j Presidente

ào Senado da Camará, foi a mesma applaiu 'ida pelo Po-

vo, e Tropa , que tstavão presentes com os seguintes
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Vivas , cji»* O sobredito Presidenta do Senado da Camira

lívaiitou pela ordem seguinte : = Viva ElRei Constitu-

cional : \'Jva o Príncipe Regente , Protector, e Defensor

Perpetuo, e Constitucional do Reino do Çrajt/ : Viva a

Princeza Real: Viva a Constituição: Vivão as Cortes =
E de tudo para constar se mandou lavrar este Termo ,

em que Assignou S. A R. , o Senado da Gamara ,
Povo

j

e Tropa
,

que estavão presentes. E eu José Martins

R.echif , Escrivão do Senado da Cariíara que o escrevi.

"PRÍNCIPE REGENTE CONSTITUCIONAL,
F PERPETUO DEFENSOR DO R." DO liRASjL. „

''''José Cíemeiíte I'trelra. J oiio Soares de Bulhões,

Domingos Vioitiia Granel do Amaral. J oié António dos

Santos Xavier.
^^

(Seguem-se mais Assignaturas )

,Por occasiáo desta FeUa de EIRei , diz a Gazeta que

a Guarda de Konra de SS. A A. RR. quando da Chacra

vierão para a Cidade^ era composta de Officiaes Gene-
raes

,
principalmente de S. Paulo , cujo Commandantè

era Antoaio I.eite Pereira de Gama Lobo , hum dos mem-
bros do Governo de S. Pauto , e que vinhão fardados á

Alemã , com hovo uniforme de fardas brancas com cabos

escarlates, como a guarda do Imperador de Áustria!

Publicárão-te neste dia os seguintes

DESPACHOS.

jo Hábitos de Christó.

a. —'-I— de Aviz.

I Desembargador da Bahia, exercicfo na Supplicaçío.

a Desembargador para a mesma Supplicação.

,1 Desembargador nomeado para Pernambuco , tjue ainda

não foi r; despachado já para a Relação da Bahia,

findos os
i annos do exercício em rcmambuto.

1 Desembargador para Feraamòuco.

a Juiies de Eóra. (*)

Aos Guardas-Roupas , nas occasiões efn que servirem

de Camaristas , e de Officiaes-MÓres da Casa Real

,

concedidas as honras que competem aos referidos

empregos.

j Marechaes de Campo graduad-s a effectivos. (*)

1 Kfigadeiro graduado a cffectivo. (*)

1 Coronel a Brigadeiro graduado. (*)

.a Tenentes Goreneis a Coronéis graduados.

1 fllajor a Ter»tnte Coronel.

:l Tenente effectivo a Capitão graduado. (*)

1 Secretario d*Eengenheíros graduado em Capitão.

1 Alferes a Tenente d' Inlanteria. (*)

•l Capitão a ftiajof.

1 . ftUjor aggregado.

Reformndos.

I Brigadeiro etn Marechal de Carnpo.

i Capitão-Mór em Coronel de Miiicias.

MilieUs,

1 Tenente Coronel em Coronel aggregado, (*)

Passagem do Official-Maior da Secretaria de Guerra
pata a dos Negócios Estrangeiros =: Vabo. n

N. K. Os Despachos onde se vê (*) dizem respeito

a S. Paulo pela maior parte.

Os Brasileiros naturaes da Bahia residentes no Kio

de Janeiro fizerão celebrar pomposas exéquias religiosas

Às viítinias ( fraze da Gazeta) dos successos da Bahia,

uo tumulto de Fevereiro.

S. A. R. concedeu o empréstimo das Alfaias da

Real Capcila para o Templo de S. Francisco de Pauta,

•destinado para este objecto. Desde as vésperas de 20

de Maio , todos os Sinos da Cidade dobrarão , atí ao meio
.di.a de 21 em que terminou o Acto por huma Oração

Fnnebre, cujo Thetta foi -. — Nos ergo',,, memores sii-

mus vestri in itícrijiciis
,

quJl of/erimus , et in oblatio-
oibus, sicat /as est et decet meminisse frotrum. Machab.
liv. j. cap. 12. vers. 1 1.

Assistirão SS. A\. RR., Ministros d'Estado, Agen-
tes Diplomáticos , Olficiaes Generaes , Pessoas de distinc-

ção , etc. vestidos de luto.

A Musica era d» Real Capella, regida por Mucos
António.

No porto do R/a de Janeiro ji não existião vasos
de guerra Francezes

, pois que o Capitão do Navio só
comtnemora a existência de três vasos de guerra Ingle-
ses , e dois Portugueses.

Havia socego publico
,

porque a guerra entre os
partidos lie só de penna.

Igualmente se apresentou a S. A. R. huma Representa-

ção da Camará do Rio em data de 20 de Maio que
termina do modo seguinte :

"Por tanto. Senhor, em nome nosso, e no das
''Províncias colligadas cuja causa, e sentimentos são os
''mesmos, pretendemos e requeremos com a maior ins-
" tancia, e com a mais justa esperança no titulo que V.
'A. R. icceitou de Defensor Constitucional e Perpetuo
"do Brasil, que a bem da prosperidade dos habitantes

"deste Reino, da salvação, integridade, e grandeza d«
"Monarquia Luso-Brasiteira , da nossa Constitucionalid»-
" de , e da de V. A. R. :

"Que se convoque já neílii Corte Inima Assembléa
"geral das Províncias do Brasil, representadas por hum
"numero competente de Deputados, <)ue não poderá'©

''ser menos de cem, nomeaduj por neves Eleitores Pa-
" roquiaes , eleitos pelo Povo , com poderes espcciaes

«'para este fim; cuj.is attribuiçóes scjão = Deliberar em
" sessão publica sobre as justas condições , com que o
^^ Brasil deve permanecer unido a Portugal :=E\3ni']nir
" se a Constituição ,

que se est.-! fazendo nas Cortes Gc-
" raes de Lisboa he no seu todo adaptada ao Brasil ; e
"sobre as Bases aili decretadas, e aqui juradas estabele-

^' cer as emendas, relormas c alterações com que a mes-
'' ma Constituição deVe ser recebida, e jurada no Brasil
" =; E porque Este não está seguro e menos pôde pros-
" perar sem hum corpo Legislativo Brasileiro, a mesma
''Assembléa geral entrará , apenas instalada

, no exer-
'' cicio do poder legislativo, que lhe he essencial, e in-

"separável da Soberania do Brasil = A Assembléa Geral
**' se instalará logo que estiverem reunidas nesta Corte
"duas terças portes dos Deputados das Províncias colli-
" gadas = A respeito das Províncias do Brasil ainda não
"colligadas , e pelas quacs esperamos, fica em inteiro

"vigor o Artigo 21 das Bases = A mesma Assembléa
" tratará de se communicar por cscripto com as Cortes
"de Lisboa, a fim de se manter a união cçm Portíi<'aL

"que o Brasil deseja conservar. =: A Assembléa marcará
" depois que estiver plenamente reunida o lugar onde
'"'deve risidir a Sede da Seberania Bra^iilica.

" A Independência, Seniior, no sentir dos mais aba-
" Usados Políticos he innata nas Colónias

, como a sepa-
*' ração das famílias o he na Humanidade ; e a Indepen-
^'dencia assim modificada he de honra ao Brojil , he de
"utilidade a Portugal , e he de eterno vinculo para a
" |V1' narquia em geral. A Natureza não formou Satéllites

"maiores que os seus Planetas. A America deve perten-
" cer á America, a Europa á Europa

; porque não debal-
" de o Grande Arquitecto do Universo metteo entre el-
''

ias o espaço immenso que as separa. O momento para
" estabelecer-se hum perdurável systema

, e ligar todas
" as partes do nosso gr.iMde Todo he este ; despreza-lo

*' he insultar a Divindade , em cujos Decretos elle foi
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" rnSTcaJo , e por cuja Lei elle appareceo na cadeia do

" presínte. O Pr.uil no meio de Nações independentes,

"©''que llie fjllão com o exemplo da Felicidade, exem-
" pio, ifrezistivei porque tem por si o brajo da Natureza-

«'não pnilc conservar-se colonijlrneoce -sugeito a liuma

"Nação remorá e pequena, sem forças para defendê-lo,

" e ainda menos para conqui<;ta-lo. As Nações do Uni-
*' verso tem sobre nós , « sobre Ti «3 olhos ; ou cum-

'' pre apparecer entre cilas como tabekles, ou como Ho^

"'mens livres fe- dignos de D ser. ^''- "'

•' «Tu ja conheces os Bens", eoj Males, que Te
"ecpérão, e a Tua Posteridade...... Queres? ou não

*' queres ?= Resolve , Senhor!"
Rio de Janeira 20 de Maio de lS22.

Respoito ijHC deo S, A. R,

"Fico scicnte <la Vontade do -Pov-o do Rio: e táo

''depressa saiba a das mais Províncias ,' ou pelas Came-

'' ras , ou pelos Procuradores Geraes , então immediata-

*' mente ftle conformarei corii o voto dos Povos deste

*' Qrande , Fértil, e Riquíssimo Remo."

CORTES. ——5<jjflfl de 19 de Julhv 419.
. -1 ) 'l-Vi'

0'J.'í-
'Lida e approvada 'a acta da precedente Sessão , deo

<bnta o Sr. Secretario Pelgueirtis do expediente , em
que, se compreliendia o seguinte: hum oflicio do Gover-

no pela Secretaria d' Estado dos Negócios das Justiças
,

acompanhando as infornnaçóes 5obre a causa entre partes

José A"'0"'°, ^ J"5^ ^''^' Ramalho; passou á Com-
missão de Justiça Civil. Outro pela Secretaria d' Estado

tios Negócios Estrangeiros ,
pedindo explicação sobre a

creação de certos Vice-Consulados. Outro pela Secreta-

ria d' Estado dos Negócios da Marir.ha, -enviando as se-

guintes Partes do Regi<;to:

1.° Registo tomado ás 11 e {- horas da manha do dia

V? de Julho de 1822.
"' /'Galera Portugueza Gen::ral Lecor , Capitão Agos-

íipiíõ de Agrumet ,
do Rio de Janeiro -em 62 dias, jO

passageiros , e kuma malJa.

Novidade J.

"A predita Galera General Xffor sahio de Monte-

vidfo em 1 j de Fevereiro com destino para este porto,

tra/endo o Sr. João Lucu Ohis Deputado ás Cortes Ge-

raes da Nação Portugueza por aquelle Paiz , e o Briga-

deiro António Feliciano Aparício, encarregado de ofticios,

úue reservou entregar pessoalmente nas competentes es-

tações. Aos 2} dias de viagem arribou no Rio de Ja'
neiro com agua aberta , aonde se demorou em concerto

dois mezes c sete dias. — O referido Brigadeiro disse :

que em Montevideo reinava o maior socego , estando

fraternalmente ligados o Povo com a tropa alli conten-

te , a goal pela sua siibordinação e disciplina se fazia di-

^na dos maiores elogios.

" Do Rio de Janeiro deo, como noticias de facto

*a^ seguintes : Que SS. AA. RR. passavão de perfeit

'saúde , e oue a Província parecia estar em socego , haa

Vendo continuamente as maiores d-monstrações publica?-

de aífecto a Sua Alteza o Príncipe Real. (^wt no dia

'1
j de Maio aiiniversario do Nascimento de S. Wagesta-

'de EIRei o Sr. D. J oão VI , houveráo as salvas do cos-

tume, e as tropas dejiois das descargas análogas ao dia
,

aCtílamárão a Sua Alteza Real Perpetuo T>eJ'ensor doRei-

J16 do Brasil. Que immediatamcnte a maior parte das

Corporações -se reun/rão na Casa da Camará, aonde assi-
gnàrão o mesmo que a iropa tinha acciamado , e que
neste mesmo dia houverão despjch^s ^ entre os quaes se
contão 9 Bii^adeíros. E finalmente disse : quc o referido
Deputado ás Cortes ficara no R/o <le J aneiro por ordem
de S. A, R. Entregou o Capitão da Galera dois peque-
nos sacos de officios , remettidos de Mnçanibiaue que
vão juntos. Os passageiros constão da relação junta.

2." Registo tomado á 1 e j da tarde do dia 18 de
Julhe de igi^t.

" Bergantim Portuguez 'General Silveira Pinio , Ca-
pitão Qiristiano Joíc de M<:uji , ào Maranhíio em ^ 5 dias

9 passageiros, e huma malla. .' .

'

"Bergantim Portuguez S. J(tsé'das Larcngeiras
Capitão Mathras da Gosta , de Montevideo em lOj dias

9 passageiros , e huma maHa.
"Bergantim Iiiglez Fvlhani , Capitão John Fart , de

VafoUs ern
5 5 diíjs , -e 18 passa|eiros.

'Novidades,

"OCapifSo do Bergantim General Silveira Pinto
disse ; que no Alaraniião reinava o maior socego, e mui-
ta adhesão ao Systema Constitucional: os seus passagei-

ros são : o Coronel de Engenheiros António Bernardino

Pereira do Lago com
5

pessoas de família , o Chancel-
ler da Relação do Maranhão Lourenço de Arrochela
Pereira de Almeida com

)
pessoas de família , e Aiiro-

nío da Silva Figueredo , Artista. O referido Coronel
Vêm encarregado de officios

,
que não entregou.

" O Capitão do Bergantim S. José das Laran^eirm
confirmou as noticias

,
que relatou o Brigadeiro António

Feliciant) Aparício. Entregou hum masso , e sete cartas

de officio, que se remettem juntas. O passageiro he
hum soldado

,
que vem prezo.

"No Bergantim Inglez Fiilham, ^ie que se não ob-
teve novidade alguma, vem de passagem o Encarregado

dos Negócios de Portag-cl em Nápoles António Jor^e
Demoiiy : o Addido á mesma Legação Guilherme Jorge
Demony : o Cônsul Geral Portuguez n'aquelle Reino
Caetano Jacome Pita ; e a Viscondessa de Torre ISella

com 14 pessoas de família." (^Segtie-se a assignatura ')

Ouvirão-se Com agrado duas felicitações do Barão

de Laguna, datadas a 10 de Fevereiro, huma como Ci-

dadão , outra como Empregado Publico ; ootra do Coro-

nel Graduado da IJivisão dos Voluntários Reaes d'EIKei

JVliguel António Flangini.

O mesmo iHustre Secretario mencionou dois officios

do Conselho JMílitar da Divisão dos Voluntários Reaes
d'EIRei , acompanhando copias das Actas , a que deo lu-

gar o procedimento do Capitão do 1.° Batalhão da mes-
ma Divisão Francisco Xavier da Cunha (passarão ás Com-
missóes Diplomática e de Guerra).

O Coronel Graduado Miguel António Flangini par-

tecipa ter-se demittido do lugar de Secretario do Conse-
lho Militar dos Voluntários Reaes d'EIRei , e es moti»

vos que a isso o induziréo ; passou ao Governo.

Ficarão inteirados da Memoria de Agradecimentos

que envia o Prior do Convento da Graça da Cidade de
'Tavira, pelo beneficio que fez dquelle Convento, e aos

povos d'aquelle districto, mandando reduzir pela Decreto

de 4 de Junho o Reguenga ao estado cm que se acha-

va antes da reforma feita no jnno de lyi'^.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,
e dÍ5se se achavão presentes 118 Srs. Deputados, e que
faltavão ja, dos quaes 2j tiiihão licença motivada.

(Continxar-se-lia,

NA IMPRENSA N A C I O ^i A r..
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G./1ZET^1 irJVIFE

SEGUNDA FEIRA 22 DE JULHO.

HESPANHA,

'Barcelona JO de Junho,

\_j iti tarde chegou a este porto parte das tropas em-
barcada? em Caiiii para a perseguição e exterininio dos

facciosos desta Província.

Nofíciat ojficiaei Cjuc recer'o o Sr. Chefe ['ollllce

desta Cidnde,

" Apresentou-se ao Magistrado (^ Ah-nhU^ Constitu-

cional de Iguot.ida o Miliciano v ol^ntario de CataJ
,

D. Magin Foiíi ,
manifestando-lhe que na noite do dia

l6, estando em sua casa naquella VilJa , se llie apresen-

tou Paulo... carpinteiro da Villa de Piera , o qual dis-

se que vinlia com cartas do Commaiidante de facciosos

Xi.João Ramagoi/i
,

que se achava com a sua Divisão,

a do Trapcnse , Miralhes ,
e Komanlllio , em /a Seo de

Vrgel^ e com faculdade para levantar gente de todas as

povoaç(5es do Panadis ;
que esperava ter reunidos \^

homens dentro de poucos dias- — Conheceo h'orit a ma
intenção de Paulo , e vendo-o authorisado por Inim dos

Ciíefes , se aproveitou do momento favorável em que

eite dormia , dco-llie huma cutilada a travez do pesco-

ço i e deixaiido-o por morto , foi-se deitar com tenção

de o enterrar na horta no outro dia pela manhã. Porém
chegada esta , enconttou-se com o faccioso, que se tinha

ido queixar á Justiça , e. e^ta o conduzio ao hospital.

For.j neste caso não pôde deixar de fugir , com medo
não fosse entregue sos faccioíios , ou retido pela Justiça,

e levou comsigo os papeis originaes que authorisavao o
faccioso, e que elle mesmo entregou ao Magistrado Cons-
titucional de Igualada. Apezar de que For/i compromet-
teo com este passo a tranquillidade da sua família , fez

lium serviço importante á pátria
,

pois se aquelle faccio-

so conseguisse os seus intentos , todo aquelle paiz se

vira agora em triste situação.''

Ider. de Julho.

O Sr. Chefe Politico desta Província recebeo de of-

íicio as nntici.is seguintes :

''A 28 de Junho entrarão no povo de Rclliitaj de

40 a 5 o facciosos , capitaneados por F.naveuiura Ubaxh
Cabeceira de Olesa.— As 7 da tarde do mesmo dia 2S
surprcndeo a dita quadrilha a Villa de Olesa , tendo en-
trado nella huns 1 5 rebeldes , os quaes conduzirão ao
sitio onde o resto se achava três honrados patriotas

,

í)br;gando-os a pagar huma avultada somma , e depois os
soltarão sem os maltratarem.

"A Villa de S.Fltlú deCodiuas foi também saltea-

da pel£s facciosos , e a 29 ainda alli permanecião. Na
inanliã do mesmo dia roub.-irão o povo de Rielli e o dS
Bigiis.

"Depois de terem derribado as lapidas de Mollet
,

e Pareis, âcha\a-se em Liiademunt no dia 29 á huma
hora da tarde outra quadrilha , ignorando-se o numero
de que se compunha. "

Ií/f«» 2.

O Sr. Chefe Politico desta Província recebeo de
officio as noticias seguintes:

''Os facciosos em numero de 40 entrarão no ki^ar

ou povo de Caidés , e derribarão a lápida da Constitui-

ção , dirigíndo-se depois ao lugar de ,S. FUiú de Codhia,
onde parece fazem sua reunião. Em Cntdés exigirão 5O0
rações de pão a Camará , e na falta deste artigo o seu
valor em metálico : levarão 4 espingardas que se achavão
na Casa do Conselho, e roubarão dellá alguns effeitos.

'' Em S. Plliú de Codina e seus contornos tem-se
levantado huma nova facção contra o Systema

, a qual
conta já 200 liomens , capitaneados por dois estui^antes.

O espirito publico de muitas povoações das visi-

iihanças de Vich se acha em tão mão estado
,
que pôde

assegurar-se que aqueila Cidade se acha bloqueada pelos
facciosos em toda a sua circumferencia. Desde a estrada

de Manresa até 'Barcelona cruza sobre Cenlellns humx
partida de 60 rebeldes, e segujido noticias foi reforçada

com 100 homens da de An^etUa e de S.Fi/iií, comman-
dados por hum frade. Mosen Antan acha-sfi em Arbucias
e as suas quadrilhas correm as serras de Santo HHario ,

Viladrau , e Moiiseny. — Misas , FUndolit , Tcixidor^
e Vilella estão reunidos em Ripoll , e a sua força não
desce de i(^ homens , engrossando diariamente com gen-
te do valle de Rivas , e de 5, Jodo de las Abade sas.

Parece tratáo de invadir a Cidade de 'Vlch
^ contando

com a divisão do Trapense , e com o levantamento do»
povos daquelles campos , onde correm partidas de 20

JO, e .40 homens. O Flasader de Orisia está em Luia-
nei recrutando gente.

(G. de Madrid.')

yictoria 5 de Julho.

O Conselho de Guerra sentenciou no dia 3 Marlan-
no LarraiAendi y de 19 annos , carpinteiro de Bilbáo

, á

pena ordinária de garrote , e a João de Bilbúo , lavrador

de Bi/híio , de 1 7 annos a 10 annos de presidio
,

por
terem sido apanhados os dois entre os facciosos de B/j-

f«'a coin as armas na mão. Entretanto as gentes pensão
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?;eral mente que vão eiitrar os estrangeiros em grande

torça a t.'iar as lapidas da Constituição , e se fundão ca-

da vez mais em suas esperanças por verem que clie<;a

artiliíeria 3 B,ij/oiia. Pobres illusos ! Malvados impostores

!

(^Carlti particular. — El Universal.')

Bilbtto j de Julho.

No kit;ar de Ouarjo , valle de Vrcúhuitai/ ,
Provín-

cia de /íLiía , distante de Ordunha légua e meia, saliio

Domingo passado , depois de dizer Mis^a aos seus tre-

oiiezes , o Cura chamado Btuaòe com huns 40 homens,

e tendo atravessado todas as terris daquella Comarca,

entron hontem em Orduiiho ,
levando as armas de todos

os particulares , tendo-se-lhe reunido ao todo de 60 a

70 tiomens.

Sarageça 4. de Julho.

Officio da Ciimara da Cidade de Frage ao Sr. Chefe

Ptlitxeo desta Proviíicm,

Esta Cidade soffreo ás 7 e Inim cuarío desta manhã

liunu verdadeira surpreza
,

pois luima multidão de gente

armada, tocando tambor se introduiio nella pela parte de

Í.eVií/rt, tão de improviso, que a primeira noticia foi ver

estes homens nas ruas , e ditigir-se accsleradamente á

praça da Constituição, onde fez dito, e disparou alguns

tiros. Atemorizados es moradores com tão inpsperada no-

vidade , náo se lerribrátão senão de correrem a fecliar-se

êtíi suas casos ;
porcni 3pre<;ent3ndo se irr.mediatamente

dois Soldados per ordem do Chefe em casa do Sr. Verea-

dor primeiro , intimarão que se apresentasse nas casas

consistoriacs com a Camará , a -qual reunida com o reba-

te e fritaria dos facciosos que davão vivas pelas tuas

ao Rei e á Religião, se inteirou do objecto da sua vin-

da da boca do mesmo Commandante
,

que seguidamente

se apresentou nas <asas consistotiaes , a saber , de reco-

lher o armamento de milicia local, as contribuições atra-

zadas , derrubar a lapida , e dar liberdade aos prezos da

C.jdeia Em vão se lhe fizerão as mais opportunas refle-

:;ões para que desistisse do projecto, pois respondeo

T.om as mais serias ameaças, chegando até a mandar pren-

tler o secundo Vereador, porque com valentia lhe per-

"untnii com que ordem vinha, a que respondeo que com

3 d'ElRei. Entretanto á força de reflexões se moderou

siTuma cousa desistindo dnprizão do Alcaide, in-si-stio com

fortaleza nos mais peditórios, e alem disso com quinhen-

tas rações de pão, e vinlio para dentro de três horas,

.njuntando que lhe tivessem proniptas outras tantas para

<> dia de amanhã ,
deixando á escolha da Camará recolher

tudo com ordem , e sem incomniodo dos habitantes , ou

valer 'se das suas baionetas. Como era huma hora em que

á maior parte dos moradores , tinháo já sabido , co-

mo costumáo , de madrugada pan os seus trabalhos,

por ser este povo meramente agricultor , e por outra

narte se vião as alturas que dcniináo a Cidade coroadas

de igual gente, náo se podia fazer a menor resistência,

e se vio obrigada a Camará a ceder ás requisições
,
me-

nos á soltura dos prezos; porque tendo noticia o Sr, Juiz

da primeira instancia pelo Alcaide das Cadeias, e aviso

da Camará da teima do Commandante em querer dar-lhes

liberdade se apresentou oportunamente, e com suas re-

flexões que também coadjuvou esta corporação fazendo

entender ao Commandiínte que os prezos pela maior par-

te erão salteadores de estrada , e homicidas a quem O

Rei exclue das graças do indulto, conseguio desistisse

(Js soltallor-, conttntando-se com a de hum que havia

<, ou 6 dias estava prezo por algumas expressões que

disse allusivas ao frade de Trap.-me. Consumou-se pois

a exacçio violenta de ;C(;^000 reales por contribuições,

60 armas da Milicia, e quantas armas obrigarão por ban-

do a apresentar , com a bandeira da Milicia que arrastá-

ídO pelas ruas, depois de terem derribado a Lapilda faieu-

do-a em pedaçjs , e lançando-a ao tio; e por ultimo,

como se tudo isto não tivesíe sido b-jsunte , exigirão

á forca do Cofre de Crédito publico as existências do es-

tabelecimento reduzidas a 2,160 reales vplhos, e náo se

sabe ainda que outras sommas tirarão da admmistração

das rendas, e registro, tirando mais de hum commer-
ciante três arrobas de pólvora, e huma de balas, a egui
do Commandante das Wilicias , outra de hum mercador,

e hum cavallo
;

partindo daqui perto das três horas com
direcção a Torrente^ cu Meijiiinenzu

,
pois passarão a

ponte de madeira , e tomarão aciiella estrada. Apenas
se acha tornada a si a Camará de tão terrível surpresa

,

e isto mesmo lhe não permitte tstender-se inats nes-

ta parte , desejando que chegue com promptidío ás mãos
de V. S. para dar as providencias do seu agrado. A co-

pia do recibo que deixou o Commandante acabará de com-

provar o succedido, e só resta ajuntar as expressões que

disse o dito Commandante de c^ue Lirida dentio de pou-

cos dias estaria em seu poder, como estaváo no de seus

companhciíos de armas os fortes de Vrgei , e Figiiertis
,

e que promptamente voltaria com a sua divisão a esta

Cidade, cuja circunstancia, visto que a taz provável a

direcção que tomarão , tem sem seção a Camará para a

prompta reposição da Lápida , e averiguação de alguns

homens solteiros , e casados desta Cidade que seguirão

os facciosos.

Deos guarde a V. S. muitos annos. Fragii ás 5 da

tarde do 1.'^ de Julho de 1S22. =:P. D. Igual parte se

dá ao Illustrissitr.o Sr. Chefe Politico de Lèrida.

(_ Se^iieiifse as nssiguaiuras das membros da Camará, )

LISBOA 21 de Ji-lhe.

CORTES Firi -da Sessão áe 19 de Julho.

Ordem do Dia.

O Sr. Presidente abrio a discussão ao artigo j,° do

Projecto regulador d/15 direitos das fabricas de cortumes
,

adiado da precedente Sessiío : e tendo discorrido sobre a

sua matéria os Srs. Ferreira Borges, Srito, Luiz Mon'
tetro, Alves do Rio, e outros, decidiõ-se que tanto es-

te cnino os seguintes artigos passassem a CoiiimisíTio pa-

ra os expenderem com maior clareza,

O Sr. Sormento áio parte que á porta da sala se

achava o Brigadeiro António Feliciano Telles de C.Tstro

Aparício, o qual conduzia os officios de que fera encar-

regado, e dirige ao mesmo tempo a seguinte felicita-

ção :

"António Feliciano Telles de Castro Aparício, Bri-

gadeiro Commandante da Urigada de Cavalleria da Divi-

são de Voluntários Reaes d'ElReí
,

que acaba de chegar

da Província de Montevideo , tem a alta honta de vir

aprcsentar-se ao Soberano Congresso para protestar a Sua

Magestade o seu profundo respeito, e inabalável adhesáo

ao Systema Constitucional."— Fci recebida com agrado
,

e foi o Sr. Secretario /'eixolo significar isto mesmo.

Passou-se 50 Parecer da Cnmmissáo das Manufactu-

ras e Artes, acerca do requerimento de D. Maria da Pie-

dade de Lícerda , em que pede a continuação da isem-

pção dos direitos doy couros
,
que lhe foi concedida , em

conseouencia da grande divrda
,
que contrahio com a Fa-

zenda Naciotul nos couros despachados para a sua fabri-

ca da VilU de Povos, e destruição que teve pela inva-

são dos Fraiue-íes : foi tegeitado.

O Sr. Presidente declarou que á porta da sala se

achavão os Ofticiaes da ArtilHeria Ligeira regressada de

Pernambuco , es quaes por ésfa ocCasião vem apresentar-

se a este Augusto Congresso, felicitandõ-o , e protestan-

do a fidelidade do seu juramento : fizerão-se-lhe as de-

monstrações do costume.

O Sr. Secretario Soarei de Aíevedo leo o Parecer

da Commissão de Fníenda , efti consequência de humâ
indicação do Sr. Ferreira Sor*e< , ém que expõe a ne*

cessidade de h.uma Commissffo de' f<?ra no THesouro Pu-
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liiico para examin.-.r a Escriptiiração
,
atrajos dos devedo-

res fiscaes, sufíiciencja, ou insutíiciencia das Leis actuaes,

« outros objectos ; depois do t;ue fará hum plano gerai

das indagações , a c)tie tiver procedido , cujo plano en-

viará ás Cortes : a Cnnimiísão de Fa7enda se conforma

com a indiciçáo proposta, a qual reduzia a 15 artigos

J>ara rexulaiiiento , e arranjo da mencionada Comniíssão.

Entrou em discussão a questão gerais: se devia no-

mear se a CommissáO proposta :z: : o Sr. Somes Vniuco

sustentou esta propoíiçáo , pela diversidade de época na

ereaçSo dr> Erário^ e a que agora se aclia ; e não haven-

do quem inipugn.issí loi approvado.

Propoz o Sr, Presidente se esta Commissáo de\ é

ser nome.'.da pelo Congresso, ou pelo Governo? Que
fosse pelo Congresso : de quantos membros deve ser

composta? Que ha de constar de 9 como propõe a Com-
missão : no 2.° se estabelece a regularidade dos seus tra-

hallios f approvado): 3.° os officiaes empregados não te-

rão outros vencimentos, que os que percebem pelos seirs

empregos (approvado): 4° se ordena por onde devem
principiar os mesmos trabalhos (approvado) : 5.° concer-

tará hum plano cOm as alterações, que enviará ás Cof-
tes (approvado).

O Sr. Pinheiro de Ar.cVi/de propoz que huma Com-
ftiissSo deste Congresso proponha 18 donde se escolliárt

os 9 para esta Commissáo : foi regeitado , substituindo

só os 9 )á propostos pela Couimissáo, alem dos q*aes se

podem escollier outros.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissáo das

Artes , e logo ò Sr. Rodrigues Sobral (eo os seguintes

pareceres: i
.° sobre as adjiiinistrações das Fabricas de

Seda, e Cartas de jogar, sobre o que pede informações:
2° de Joaquim José da .Mata e Companhia em que pe-

ite se^ lhe conceda permissão de e.xportar huma porção

de Casca de Sobro
;

passou ás Commissóes do Commer-
cio e Agricultura a matéria em geral ; porem em quan-
to ao requerimento approvado com excepção de tomar a

leilão,

O Sr, Peixoto leo a felicitação que pessoalmente
entregou o Engenheiro António líernardino Pereira do

Lago, de qtie se fez a costumada contemplação. Conti-

nuou o Sr. Rodris;iii;s Sobral , e leo o parecer sobre o
requerimsltf' de Domingos António de Sequeira para se

llie pagarem pela Thesouraria das Cortes certas despezas

<:om o quadro, de que está encarregado: á Commissáo
de Fazenda.

O Sr, Presidente dèõ pára Ordem do Dia — conti-

fiuaçãa do Projecto de Fazenda sobre Commissáo do Tlie^

souro.

SíSS,'» de 20 de-Jiiiiio. 420."

Lida e approvada a acta da precedente Sessão , leo

o Sr. Secretario Sarmento huma indicação do Sr Alves
do Rio, em que propunha, que na decisão que hontem
se tomou, cnncedendo-se a 1'cença para a reexportação

de huma porção de Casca de Sobro
,
que se ach;iva com-

prada antes da prohibiçao de 1S2O, se accrescentasse
,

que esta decisão só se entendia com a parte da mencio-

nada Casca
,

que exista presentemente , havendo nisto

íiscalisação com audiência dos fabricantes de cortumes :

depois de breves reílexões foi approvada a primeira par-

te , e regeitada a segunda.

O mesmo Illustre Secretario deo conta do expedien-

te, em ()Ue se comprehendia o seguinte: hum oliicio do

Governo pela Secretaria d Estado dos Negócios da Guer-

ra, servindo da ftlarmha , incluindo duas Parte do Rc-
i;isto do Porto, sendo huma de LijÍíxi , outra do Porto,

na forma seguinte :

1." Registo tomado ás 5 horas da ir.anhã do dia 19
íie Julho de 1822.

" Eergantim Poitiiguez Ijí^'fKÍ,í, Capitão André Jo-

sé da Cunha, do Paní em So dias, 15 passageiro, e
huma malla.

^^ovldades,

" Este I'ergantim sahio do Pará em conserva ds
Corveta Princesa Real ^ da qual diz o Capitão se sepa-

rou aos 12 dias de viagem; e por tanto não adianta no-
ticia alguma. Não traz oflicios fora da malla. Os seus

passageiros são: o Coronel do j." Regimento de Milí-

cias do Fiirá , José Themás Nabuco de Araújo , e hum
creado

; João Pedro Jácome , sem emprego, e quatro

pessoas de familia ; José do Espirito Santo , lavrador
,

com
j

pessoas de família , e quatio mulheres. ( Segue a
assignatura. )

2." Galera Alegria, Capitão João da Fonseca Luz,
do Rio de Janeiro éiíi 49 dias.

" Resposta aos quesitos que deo o Capitão : i,° Que
não traz irialla para o Governo; 2.° Que ha socego no
porto donde sahio : }.° Que três dias antes da sua par-

tida, a Camará e Povo da Cidade do Rio de Janeiro
^

requererão ao Príncipe Regente do brasil i convocação

il.is Cortes: 4.'' Qtic hum Negociante do Rio dejanelro,

Fernando de Oli\eira Guitnatães , remette a Sua Excel-

lencia os últimos papeis públicos , e roga 3 Sua Excel-

lencia a rr.ercè depois que os tiVer lido m:.ndallos a Ca-

sa do Caixa do Na\io Alri^rin , o Sr, António Joaquim
Pereira." (Segue a assignatura.)

Outro oflicio peia Secretaria d' Estado dos Negocies

da Justiça, incluindo lium offitio do Corregedor á'Elvaí,

e do Juiz de Fora de TAotirn^ acerca da reclamação das

Authoridades Hcspanholas dos Hespanhoes refujiados em
Portiií^al; passou á Commissáo Diplomática, Foi remet-

tido á mesma Commissão hum oflicio do Ministro dos

Negócios Estrangeiros , em que expondo a amiga pratica

de empreg.lr Os Diplomáticos
,

que regressão das suas

missões em Tribunaes , e supposto hão haja Lei em con-

trario , manda comtudo Sua Magestade patticipallo ao

Soberano Congresso, para resolver como for justo.

O mesmo lllustie Secretario mencionou vários of-

ficiós áo Conselho Militar da Divisão dos Voluntários

Reaes d'ElRei , destacado em Montevideo , os quaes di-

rigem as suas felicitsções em nome da mesma Divisão,

enviando ao mesmo os votos e protestos da sua firme

adhesão, de que se fez menção honrosa : envia igualmen-

te hum extractt) das Actas desde a sua instalação, as

occurrencias
,
que tem havido, e os esforços do Conse-

lho p.ua conservar a disciplina da Divisão ; e manuten-
ção da tropa , e a promptidão do pret ; e conclue pedin-

do providencias.

Envia iguaittiente Requerimentos e Representações

de vários individiios Civis e Militares da mesma Divisãcí

sobre diversos objectos. Todos os officios , requerimen-

tos , e representações passarão ás Commissões Diplomá-

tica e Militar para darem o seu parecer com urgência.

Mencionou igualmente o mesmo Illustre Secretario

as felicitações das Camarás de iniocgo, AÍc"í<?í);/iio, Gow
vêa , Pennjiel , e Aviz

,
que fazem pela descoberta da

Conspiração, de que se fei menção honrosa,

O Prior de Torres Vedras , João Giraldes de Mat-

tos com os seus Parroquianos Constitucionaes felicitão

o Soberano Congresso pelo beneficio do Decreto da re-

ducção dis Foraes ; ouvido com agrado.

Mencionou igualmente a felicitação do Juiz de Fora

de Santarém Pedro Mendes de Abreo pela occasião da

pOsse d'aquelle lugar: e passou á Commissão de Instruc-

çlo Publica hutna Representação do Eispado do Mara-
,;/,<7i) sobre a treação de hum Collegio na mesma Dio-

cese,

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada
,

e disse se ach.não presentes 117 Srs. Deputados, e que

faltavão ^}, dos quaes linli.io licença motivjda 22,

O Sr. Ear.ilio Alaerio partecipou que a Ccmmissão

de Red.ição tinha promplo o Decreto pita a creação das

novas Cameras ; e ordenando-se-lhc que o lesse por ser
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iij-cente , 3«iin e praticou, sendo approvado sem altera-,

çáo alguma.-

Ordem do Via.

Gcntinuou a discussão ao aitigo 5." : do Parecír da

Commissão de Fiizenda , em consequência da indica<;áo

do Si. Ferreira Borges para a creação da Commissão,

que no Tliesouro Publico examine a sua contabelidade-,

e outros objectos; foi approvado assim como os seguin-

tes, os quaes se reduzem a regular a forma, e a marcli»

<jue a mesma Commissão deve seguir : e tendo-se pro-

duzido algumas razões, forão approvadas com pequenas

emendas.

Passou-se á segunda Parte da Ordem do Dia — Pro-

jecto das Relações Politicas do Bríjji/, oíferecido pela

Commissão Especial em 1 8 de Março.

Art. 4.'^ " Que se declare que a Junta da Fazenda

das Províncias do Reino do Braí/f lie subordinada á Jun-

ta Provincial , e deve ser prezidida por lium dos mem-
bros desta Junta."

O Sr. Peixoto drsse cjue julgava se devia adiar es-

ta matéria, pois que estando a concluir-se o acto addi-

cional, não sabendo ainda a que se lia de adoptar ; não

era prudente fazer mudanças, que apenas publicas logo

erão suspensas.

O Sr. Soares Franco apoiou dizendo qu? todos os

momentos apparecem novas cousas do Brasil
,
que alte-

rão as relações politicas com aquella parte da Monarquia :

que he irrisório fazer Leis para se não cumprirem : qu«

a nosso Constituição está prompta
; que se espera a $ua

publicação, para que liuma regra tixa regule a futur»

jorte da gr-inde família Portugueza.

O Si. Domingos da CoiHeí.:do disse que se oppunlia

com todas as suas forças a que esta matéria se adiasse ;

que tal deliberação levaria a facho da discórdia 30 Brasil,

aonde o maior motivo de desgosto he verem os seus Go-

vernos sem força nem energia, porque nem a Junta d*

Fazenda dá os fundos precisos, nem a força lhe obedece ;

ciue hum Governo tal he efémero ;
portanto que a sua

opinião era que tanto este como o artigo seguinte se

discutissem juntamente.

O Sr. Pinto de Fraiii;a fallou nos mesmos termos,

etn que foi apoiado pelos Srs. Armijo Lima , e ViUela.

O Sr. Tris;oso disse que fazer huma Lei geral so-

bre hum tal objecto , e em taes circunstancias não era

prudente , visto que huma parte do Sul do Brasil a não

receberia-, e mesmo porque nem todas as Juntas já es-

tão formadas , segundo o determinado por este Sobera-

no Congresso ;
porem que nem por isto devião ficar pri-

vadas aquellas que com instancia o pedem ; que por is-

so a sua opinião era que a matéria do artigo se applicas-

se aquellas Províncias , cujas circunstancias a isso indu-

záo. O Sr. Ciriies apoiou.

O Sr. Guerreiro disse que respeitando muito os ta-

lentos do honrado .Membro
,

que acabava de faljar , se

não contormava na sua opinião : que clle não considera-

va nenhuma Província do Brasil desunida de Portugal
i

que não confundão a opinião de indivíduos , e até de
alguma authoridade , com a vontade geral : que ao con-
trario julga que se ha alguma desunião, este li^ o meio
de a transtornar ; e produzindo outros argumentos, con-
ciuio que não só íe opunha ao additamento

, mas que se

devia discutir já e successivamente até se concluir.

Tendo-se discorrido sobre a matéria do adiamento
,

concluio-se negativamente , e por ser cliegada a hora fi-

cou adiada.

O Sr. Presidente disse que acabava de chegar a

Sentença do Cliefe de Divisão , Francisco Maximiano
de Sousa, a qual passou á Commissão de Justiça Crimi-
nal, ou\indo-se o A. da indicação.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão do
Commercio , e logo o Sr. VamelUr , relator deo conta

dos seguintes Pareceres : 1." sobre hum requerimento

<ios Habitantes de Setúbal sobre a livre exportação do
sai ; mandou-se imprimir : 2.° sobre outro das Camarás
da Ilha de S. Migtiel, em que pedem a exportação li-

vre dos Cereaes para os Estrangeiros ; voltou á Commis-
são : j.° regulando o augmento dos direitos na aguar-

dente exportada na Madeira
,
quando exceda a 7 gráos ;

ficou adiado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação do Projecto das Relações Politicas do Brasil , e

Pareceres de Commissões, e levantou a Sessão á l ho-

ra.
^T?giin*

Errata. Na Gazeta de Sabbado ( N. 157) pag. 6j J,

col. 2, lin. 59, dos patriotas assistissem , leia-se , dos

f>atriotas que a deJ'endêrão ; mas era impossível ijue 50
homens resistissem ; ttc. '-, pag. 6j4, col. i, lin. 20,
as companhias , leia-se , os sinos.

ANNUNCIO.

Collecçáo tie Estampas , intitulada l^uas de Li doa
,

corvtém figuras illominadas, que representão os diversos

trages , e maneiras mais constantes das gentes que ser-

vem e habitão a Cidade, novamente retocadas. Cinco ca-

dernos contendo vinte e cinco estampas : vende-se na

Loja de Carvalho ao Chiado defronte da rua áeS. Fran-
cisco . N. 2.

N A IMPRENSA N A C I O N A I..
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O

FRANÇA.

Púiis 2% de Janlio.

Marechal de Campo Hautpoutt chegou a i 5 a Pcr-

piahão , assim como o Inspector Geral da Tliesouraria
,

Mr. Moliird.

A 18 chegou a Pírpinlwo o terceiro Batalhão do

J9 de linha , e na sejuinte noite partio com direcção a

Colioure liunia parte, e a outras a Ba:ii)uh-siiv'mcr
,
pa-

ra formar o cordão sanitário.

Escrevem de Búiona a 20 que 4:500 homens de tro-

pa da que compunha o cordão , receberão ordem para se

dirigirem immediatamente parte a S. João de l'é de por-

ío , e parte sobre Oleron. Já estão em caminho para os

niismos pontos doze peças de artilheria.

HESPANHA.

Madrid 10 de Julha.

A Gazeta desta Corte traz hoje o artigo seguinte :

" Os intrigantes Fronceies movem toda a espécie de

molas; o partido anti-Hespanhol
,

que deve a esta Na-

ção a ventura de haver voltado aos seus lares , e de ver

restabelecido o Throiio dos Borbons , não deixa pedra

que não mova com o intento de desacreditar o Gover-
no da Península. Os periódicos e folhetos de Parti, co-

mo já outras vezes temos oito, são o vehiculo pelo qual

se põe em pratica este plano, com o hm de darem aos

FraiicCzes idéas falsas ou exageradas sobre os aconteci-

mentos à'Hespanlta- Não lhes bastando este meio aos

intrigantes procurâo dar-lhe maior extensão ; e assim in-

tentão apagar da culta Alcmanlia as idcas de admiração

que até agora tinlião formado da Hespanha ^ e imbuilla

de outras inteiramente contrarias, fazendo-nos odiosos

aos honrados Alen.ães. Para este effeito se valem de

dois canaes, que conhecem podem ser-liic utcis para seus

depravados lins.

O Diário de Fraiicfort , periódico que se publica

em Trancez , e o Correipondeiite de Hamburgo em Alt'

mão, são os instrumentos deste partido anti-Hespanhol
,

para circulart-m pela AUmanba todas as patranhas, todas

as calumnias , todos os absurdos que se forjão em Pa-
ris,

O Diário de Fraiicfo^t he geral em tocio o Norte
entre os Alemães que sabem 1 rancíí, e o Correipoudcn-

te de Hambarga he o mai': commum nos Cafés e entre

o povo dos differentes Estados Alemães. Esta guerra de

iníiiga vai tomando hoje em dia muito mais vóo, segun-

do notamos pelo dito Correspondente , aonde vai parar

agora quanto a malevolencia de alguns FrancCíes he ca-

paz de inventar.

Verdade he que se os Àlemãej não quizessem fazer

outra cousa senão copiar, sobeja abundância de matéria

acharião em certos periódicos de Paris^ e isto he o que
só costumão lazer alguns outros periódicos , como a Ga-
zeta d'Eitado de Berlim , o Observador Austriaco , com
particularidade de escolher mui commummente as ideal

ou noticias que não nos sejáo favoráveis, conducta que
também seguem os periódicos Italianos Gazeta do Pie-

monte , Diário de Génova , Diário de B.oma , e Diário da
Beino das Duas Siciliai, Huma observação temos feito

,
e he que siniilhante proceder , reduzido a publicar só o
niáo e calar o bom, he peculiar daquelles Estados Ale-
mães ou Italianos em que a ignorância he mais geral,

e os Governos menos adaptados ás luzes do século.

A Gazeta Universal de Augsburgo , e O Correspon-

dente de Nuremherg e outros periódicos dos paizes Ale-
mães, em tjue se tem estabelecido Constituições e a Re-
presentação Nacional , observão hum comportamento
mais tranco e leal, publicando noticias A'Hespanha em
taes termos

,
que mostrão a sua imparcialidade , e extra-

írem dos periódicos Francezes o que parece ao menos
verosímil, e não 3 multidão de embustes, absurdos, e
mesmo loucuras da Gazeta de França, do Jornal dos De-
bates, da Quotidiana , da Bandeira Branca, da Colmeitr

d'Aíjuitaiiia , c de vários outros que em França tem to-

mado o empenho de denigrir a restauração à'Hespanlia ,

e que para isso se valem dos meios mais iníquos
, e das

frases mais ínlames.

A's vezes levão a Gazeta de FranÇa as suas refle-

xões ao ponto de deixarem admirados os seus leitores

com as extravagâncias, sandices, e absurdos a que a pre-

cipita o seu desejo de illustrar delirando. Por este moti-

vo não podemos deixar de citar huma máxima, que sem
saber o que diz está ensinando os Napoleonistas : diz as-

sim a famosa Gazeta : Em ponte de juramentos os mais

antigos são os melliores." — Berton dirá :
" Verdade he :

o juramento feito a BuOnaparte he melhor que o que sa

fez a Luiz:" reflexão tão síngella que não prevenío a

Gazeta de França
,
que com a sua nova máxima destroe

os fundamentos do Govr.rno Inglez , do Governo Sue-

co do Governo Hollandez , do Governo Saxonio , etc.

etc. Se bem se analysar a hístoiia , e he certa a moxi-

ma da Gazela de França, não ficaria talvez na Europa

huma só faniilia reinante que não devesse deixar o seu

lugar 3 validade de antigos jurauientos.

Porém a Gazeta accrescenta que os últimos jura-

mentos são effeito da força : a isto poderia símplesmen-
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te responder se-lhe: exjmine-sc a historia: ella fará tal-

vez Vir que desde Ncmbrut para cá tem sido a torqa o

primeiro movei de todos os jurjmentos ;
pôde porém lia-

Ver outros mais sólidos, mais validos, mais legitimes

(suppo5ta sempre a força de algum modo) que aquellts

juramentos que toda a Nação applaude ,
reitera, elogia,

e solemiiisa com publicas demonstrações de satisfação c

alegria? E quaes são estes? Sáo os antij;os ,
ou os iiio-

dernos ? São os dos Governos absolutos em que só a

força faz a Lei ; em que o juramento se di por supposi-

çáo, e não se faz, ou se se verifica he por meio de

forníalidades e ceremonias em que nenhuma parte tem

os subJilbs? Ou sáo os dos Governos Representativos,

em que todos os cidadãos se apresentão livre e pessoal-

mente a fazer o juraraento ? Km qual destes juramentos

haverá mais probabilidade de legitimidade e de valida-

de? A Gazeta àifra„çr. esta pela força; está pelos an-

tigos jinamefitos; esta pelas ceremonias; está pelas for-

malidades; e não pelo que dieta a razSo
,

pelo que está

exigindo a justiça, pelo que pedem as luzes do dia,

pelo que vai consolidando c confirmando a politica do

ília , e pelo que ò espirito do século c os progressos do

entendimento humano considetão como necessário para

socegar a effervescencia dos ânimos, e procurar ao Mun-

do aquella tranquillidade verdadeira que só he obra da

justiça e das leis, e que unicamente se podem conseguir

agora pelo pacto e união reciproca entre gcvernantes c

governados, fiindando-o em sua mutua felicidade, me-

diante a representação nacional, e Constituições que

completamente afiancem os direitos do povo c os do

liei."

Em o nosso artigo de IiOntem («/iz n nítsma Gaze-

ia de Mndiiíl, e ciinipie npfiltcar esta ímentlú á G. U.

{le \6 do corrente) em que fizemos huma relação dos

j7iemoraveÍ5 successos occorridos nesta Capital , nos equi-

vocámos em dizer que entre as tropas qiie sahíráo em

seguimento dos Guardas hia o Batalhão de Otficiaes ás

ordens do Coronel D, Evaristo S. Miguel. Parece que

fste facto não he exacto, pois a tropa que este digno

patriota commandava era a Companhia de Otficiaes da

Inspecção Geral de Milícias. —Também não he exacto

dizer que hia hum Batalhão da Milicia Nacional
,
porque

não foi senão hum Esquadrão de Cavaileria da dita Mi-

iicia.

Idem 1 5.

Pelos periódicos estrangeiros recebidos hoje veitios

que as cousas relativamente aos negócios do Levante

iiernianeceril no mesmo estado, sem que os Turcos te-

nhão accedido ao que a Kussia ha oito mezes exigio del-

ies. O mais curioso que lia hoje em dia he que não sa-

bendo como hão de sahir da difficuldade , dizem :
" As-

sefuráo que razões politicas de alta importância , e sobre

tudo a incerteza dos acontecimentos no Occidente da

Europa , tem induzido o Gabinete 'Russinno a renunciar

a idéa de romper com a Porta , e que não trata hoje

senão de sahir do passu de hum mod» honroso,"

Em França continua a Camará dos Deputados em
assumptos interiores ; os periodistas ultras continuão im-

pávidos na carreira de calumniar os He spanhoes , de ex-

terminar os Gregos t e defender o Alcorão de Mafoma
contra a Cruz de f. C.

EertoH chama tambein a attençáo
;

passão de 100

os accusados na sua causa.

O Exercito dos Pyrenneos dá motivo a discussões
,

pois os seniiores Ultras não querem que se dO este no-

me a 20 ou )0^ homens de luim cordão sanitário ; mas

os seus antagonistas lhes recotdão os rainadores , ou sa-

padores , ou pontoneiros , os engenheiros, os artilheiros,

a attilhetia, e outras cousas que não parecem próprias de

hum cordão , e ousão denominallo Exercito.

Dizem agora que se offereceo o commando deste

Exercito-coulãí) ao Duque de Ragasa (^Murmoit ) ; não

Sabemos se se lembrará dos Aropiles , e se humilhará a

commandar hum coidio.

A correspondência que sahio de Madrid para Sara-

goça a 6 díste mez, foi interceptada 110 dia 8 por huma
partida de facciosos no monte de vigora.

LISBOA 22 de Jidho.

ífota dos Ministros das diversas Potencias residentes

em Madrid ao Secretario d Estado ¥» Martmex. de

la Rosa
f
pvr eccaSião dos successus do dia 7 de Ju-

lho^ e Resposta do mesmo Secretario d'Estado. (A'. B.

O Ministro InglcT, seguia >t mesmo i]uc os outros
,

mas em Nota separada.^

Madrid 7 de Ji.lho—" Depois dos deploráveis acon-

tecimentos que acabao de se passar na Capital, os abaixo

assignados penetrados de violentos receios , tanto pela

terrível situação actual de S. M. C. e de sua familia,

como pek)s perigos que aineação suas angustas cabeças,

de novo se dirigem a S. E. o Sr. Martinez de la Roza
,

para repetir com toda a solemnidade necessária a tão

grandes interesses, as declarações verbaes que tiverão a

honra de lhe dirigir collectivamente.
'' A sorte da Hespanha e da Europa inteira depen-

de hoje da segurança e da inviolabilidade de S. M. C. e

da sua lamilia ; este precioso deposito repouza nas mãos
do Governo do Rei, e os infra escriptos se comprassem
em renovar a homenagem de que elle não pôde ser con*

fiado a Alinistros mais honrados nem mais dignos de con-
fiança.

'í Os abaixo assignados inteiramente satisfeitos das

explicações cheias de nobreza, lealdade, e afeição a S.

M. C. , recebidas hontem da beca de S. E. o Sr. Mar-
tinez de ta Roía , não atraiçoariáo tão pouco o mais sa-

grado de seus deveres, se não repetissem neste m men-
to , em nome de seus Soberanos respectivos, e da ma-
neira a Uiais trrmal a declaração que , da conducta que

se h uvcr para com S. M. C. vão depender irrevogavel-

mente as relações de Hespanha e da Europa inteira , e

tjue o minimo ultrage á Majestade Pveal precipitaria a

Pciànsula em hum abysmo de calamidades.

"Os infra escriptos seaproveitão desta occasião pa-

ra renovar etc. = Os Núncio de S. S. ; Ministros de Fran-

ça , e de Dinamarca ; e Encarregados de Negocies de

R»iJ/i), Áustria, Prússia, PuiíCs-Baixos, Saxónia ; Por-

iugttl e Sardenha. A S. E. o Sr. F. Martinez. de la

Rtza."
Resposta.

Muito meiís Senhores. São notórios os acontecimen-

íos desagradáveis destes últimos dias , desde que huma

forca respeitável destinada especialmente á guarda da sa-

grada Pessoa de S. M. C. sahio sem ordem alguma de

seus quartéis, abandonou a Capital, e se postou no Real

Sitio do Pardo, a duas léguas de distancia delia. Este

inesperado incidente pez o Governo em huma posição

tão difficil como singular : faltou-lhe hum dos principaes

apoios para conservar a ordem publica ; a lorça destina-

da a fazer executar as leis, sacudio o freio da subordina-

ção e áã obediência, e militares destinados a conserva-

rem o deposito da sígrada Pessoa do Rei , não só aban-

donarão , mas até atrahirão a espectaçáo publica até ao

palácio de S. M. por iicar sendo guardado pelos seus

compjiiheiros de armas. Em taes circunstancias conheceo

o Governo que devia dirigir todos os seus estorços a dois

pontos principaes : 1.° conservar a todo o custo a ordem
publica da t apitai sem dar lii?ar a que o estado de sus-

to , «ein a irritação das paixões dessem lugar a insultos

oil desordens de nenhuma espécie; 2.° tentar todos os

meios de p.iz e de conciliação para chamar ao seu dever

a força extraviada, sem ter de recorrer a meios de coac-

ção, ou chegar ao dolorozo extremo de se verter sangue

Hespanhot.
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Quanto ao prinisiro fiiíi forao tão efficjzt-s as pro-

videncias do 'Governo que o estudo da Capital, em liuiis

dias tão criíicos, offereceo hum exemplo tão singular da

modcr.icão e bom semo do povo Hejpanhol
,

que nem
acontecerão djqiielbs pequenas desordens que acontecem

cm tolas as Capitais, ainda em tempos commnns e tran-

quillos.

" Quanto ao 2." fim não tiverão tão bom e\ito as

manobras praticadas pelo Governo, por causa da pertinaz

obstinjçío da tropa sedu7Íi!a ; empregárão-se em vão to-

das as niedidjs conciliatórias qi'e pôde dictar a prudência

e o mais ardente desejo de evitar consequências desagra-

dáveis ; esíotár.\0-se todos os meios para dessipar os mo-

tivos de sii!to e dí desconfiança que podião servir de

[iretexto a tropa insubordinada ; foi esta detisnada para

dois pontos, repetindo-llies o Governo por i vezes, e

em } diversas occasióes a ordem de o executar
; puze-

ráo-se em pratica quantas medidas conciliatórias suggerio

ao Goverrlo o Consellio d' Estado consultado três ve;es

a este respeito ; e o Ministério levou ate tal grão sua

condescendência que ofFereceo ás tropas do Pardo que

enviassem os chefes e ofhcides que quizesssm . a fim de

que ouvissem dos próprios lábios de S. M. qual era a sua

vontade, e quaes os seus dezejos ; o que se verificou,

ainda que sem produzir o eiTeito apetecido.

" Ape23r de tudo e sem prejuizi de haver adopta-

do as precauções convenientes , torão comtudo taes os

sentimentos moderados Ao Governo, que, não só em-
pregou contra os insubordinados as tropas existentes na

Capital , mas que para affastar todo o apparato hostil
,

não desenvolveo outros meios que estavã« á sua dispo-

sição , c de que pôde legitiaiamente valer-se desde o
ponto em que suas ordens não for.O obedecidas como
deviao : porL-m tantas contemplações por parte do Go-
verno em vez de fazer desistir de sua intenção aos Ba-

talhões extravijdris, nãj serviiáo senão de que alentados

em seueulpavet designo, intentarão effcCtu;illo permeio
de huina surpreza sobre a Capital.

" toi publica sua entrada liostil na (apitai ; públi-

cos seus impotentes estóicos pata surprehender c bater

as valentes tropas da guarnição c da fllilicia Nacional
;

e publico em fim o êxito que teve a sua temeridade e

arrojo. No meio desía crisis, e da irritação que devem
produzir nos ânimos huma agiressão desta espécie, vio-

se o singular espectáculo de conservar a Tropa e Milr-

cia a mais severa disciplina , sem abusar do triunfo, nem
esquecer , no meio do ressentimento

,
que erão Hespa-

nboes os que tinhão provocado tão fatal acontecimento.
" Depois do succedido não era prudente , nem ainda

pos-ivel cue permanecessem os aggressores no meio da
Capital, nem guardando a sagrada Pessoa d'ElRei, ob-
jecto da veneração e respeito do Povo Hespanliol

; por-

tanto encarregou-se desta preciosa guarda hum regimen-
to modello de subordinação e de disciplina ; e as tropas

e o povo conhecerão e respeitarão a immensa di^itancia

que medeava entre huma guarda Real insubordinada e

respeitável perante a lei de seus extravios, e a Augus-
ta Pessoa do Rei , declarada sagrada e inviolável prja

lei fundamental do Estado. Jamais pôde receber S, JV],

e sua Real f,;milia maior proVa de adiíesáo , e de res-

peito que na crisis do dia de iiontem , nem jamais appa-
recérão tanto ás claras as suas virtudes.

'' Esta simples relação dos factos notórios por sua

própria natureza , e de que , ha tantas testemunhas es-

cusa a necessidade de ulteriores reflexões sobre o ponto
importante a que se refere a nota de V'V. RE. e de
VV. SS. da data de honrem , ciios sentimentos não po-
dem deixar de ser apreciados devidamente pelo Governo
de S. Jíl. C. como propondo- se hum fim tão útil e in-

teressante debaixo de todas as vistas e relações.
'' OfFereço a VV. EE. e SS. a certera da minha al-

ta considcrac.-io. Madrid % de Julho de -1822. F. Trlart',-

iiez He la Rum. — Srs. iNuncio de S. S. , Ministros de
França e de Dinamarca ,.S- Encarregados de Negócios da

'Rússia^ Ausirifí^ Prússia , Paiies-BaixoSf Saxonia, Tw"
t ligai y e Sardenha,

,,

CORTES. Sessão de 22 de Julho, 421.^

Lida e approvada a acta da precedente Sessão , deo
conta o Sr. Secretario 5<ia/ej de Atevedo do expediente,

em que se comprehendia o seguinte : Kum otficio do

Governo pela Secretaria d Estado dos Negócios do Rei-

no , com huma Consulta da Junta da Directoria Geral

dos Estudos de 5 do corrente acerca da creação de huma
Cadeira de primeiras letras no cercal termo de Villa-nova

de Mil roíiícs. Outro incluindo hum da Junta Proviso-

tia do Governo do Momnhão em data de 6 de ."Maio

,

expondo a perplexidade em que se acha de executar o
Decreto do Príncipe Real de 1 6 de Fevereiro ; ficarão

inteirados. Outro em que expõe a difficuldade de se

cumprir o Decreto das Cortes de 17 do corrente sobre a

eleição dos Deputados pela dissidência de algumas Pro-

víncias do sul do 'Brasil. Outro pela Secretaria d'Estado

dos Negócios das Justiças, incluindo huma Consulta da

Meza do Dezcmbargo do Paço sobre hum requerimento

de José Maria da Silveira ; passou d respectiva Conimi?»

são. Outro pela Secretaria dTstaco dos Negócios da Fa-

jenda enviando huma Consulta do respectivo Conselho,

acompanhando hum mappa , e outras informações sobre

Pescarias. Outro pela Secretaria dTstado dos Negócios

da Guerra, incluindo outro da Junta do Governo do 31i!-

ranhâú de 8 de Maio
,

partecipando ter recebido algu-

mas Ordena do Kio
,
que se não cumprirão.

Outro pela riiesma Secretaria , servindo na Marinha,

enviando duas Partes do Regista do Potto.

1.° Registo tomado á 1 hora da manhã do dia ;o

de Julho de 182a.
" Ijcrgantim Portuguez Gloria, Conimandante o 1.°

Tenente Fortunato José Ferreira, dos Açores em 7 dias,

15 passageiros, e 5 mallas.

K ovidndcs,

"O Commandante disse: que nas Ilhas da Madeira

e Açores reinava o maior socego. Que o espirito publi-

co se mostrava em todos muito afFecto ao Systema Cons-

titucional , com particularidade nas Ilhas do Faial e S.

Miguel. Entregou doze cartas de oflicio
,
que se remet-

tem juntas.
" Os passageiros são : D. Francisco de Paula e Mel-

lo, e oito pessoas de familia ; o Doutor José Francisco

de Medeiros, o ex-Juiz de Fora da Ilha do Pico ; Apo-
linário Joíé de Faria ,

Escrivão Deputado da extincta

Junta da Fazenda da Cidade de Ar.gra , e quatro prezos

sentenciados.'' CSegue a assignatura.)

2° Registo tomado á i hora da tarde do dia 20 de

Julho de 1S22.

"Galera Portugueza Sociedade Feliz, Capitão José

do Carmo Coelho, do Ma-^nnhíio cm 57 dias de viagem ,

j6 passageiros , e huma malla.

NovidodeSt '

" O Capitão diz : que no Maranhão reinava o maior

soceso, e muita adhesâo ao Systema Constitucional. Não
traz officios lóra da malla, e os seus passageiros são o
Sr. Miguel de Sousa Ijorges Leal Castello Járanco , De-

putado ás Cortes peia Província do Peeiuhi , com cinco

pessoas de familia ; o Desembargador Josi Bento da

Rocha e Mclln, e cinco pe?soas de familia; o Escrivão

da Meza Grande da Aifdndesra da Pantatiba , João An-
ronio d"Azevcdo Pinto : Ji'SC António d'01iveira, e Al--

bino António da Cunha Montenero , sem emprego ; e

Ernesto António de Sousa, Estudante. (^Scgue-it a as'
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Outro officio do Governo pela Secretaria d'E5tado

dos Ncocios Estranoeiros , incluindo infoimaçóes acerca

do Consulado Getal de Mnrroces , e outios objectos re-

lativos ás relativos ás relações politicas com as Potencias

Earbarescas ;
(passou á Conimissão Diplomática). Outro

acompanhando vaiías reclamações -dis aulhoridades Hes-

panliolas
,
que pedem desertores, e outros súbditos d'a-

cnellj Potencia ,
que se tem refugiado nas nossas fron-

teiras ;
(passou a Commissão Diplorrvatica ).

•Fez se menção lionrosa da íelicitaçáo dí Gamara da

Villa das L,iges na Hlia das Vlorcs ; e ficarão inteirados

da partecipação da Commissão doCommercio áeTavlra '.

concedso-se o tempo necessário para tratarem da sua

saúde aos Srs. Deputados Kispo do Fará , e Rodrigues

l>andeir3.

Diversos Cidadãos de Afinio em data de j de Ja-

neiro enviáo as suas felicitações ás Cortes, e penetrados

de jubilo fazem os seus votos pela acceieração , e bem

desejado dia da liberdade de todos os (kjvos ; ( recebeo-

se com agrado.

Ordiín do Dia.

Prejecto ds Commissão Especial sobre os Negócios

Políticos do Brasil adiado da precedente Sessão, e logo

o Sr. Secretario íaroie/i/o leo o artigo j.°, em que se

estabelece
,

que os Governadores das Armas ficaráõ su-

geitos ás Juntas Governativas, e com voto nos objectos

da sua competência.

O Sr. GlrtTo disse : Sf, Presidente está em discus-

são o artigo j.^ do Projecto, que s« chama politico, e

que eu denominarei impolitico , e muito irnpolitico,

porque íó serve de fazer perder tempo ao Soberano Con-

gresso,, tempo precioso, que se devia empregar nos mui-

tos e urgentes negócios He nossa afflict-a Paítia , e não

•estarmos a legislar para quem altamente declara que não
,

quer obedecer. Já disse na ultima Sessão
,

que nos era

indecoroso fingir que não sabíamos o que se passa no
,

Rio de Janeiro , aonde tudo mudou, até mesmo os uni-

formes dos Soldados, que já não são Portuguezes, mas

^iln Austríacos. " Be lio indicio da Liberdade ,
que ha de

ter o Braiil'..." — Depois de ter discorrido sobre este

objecto , continuou dizendo :
" Quantas melancólicas

idcas me opprimem agora ! Dar-se ha caso que vamos in-

-\>adi'r o distiicto do Poder Execirtivo
,
quebrar a Coii ti-

tuição, e arranjar as cousas de modo, que fiquem illu-

didás as disposições do Governo , sendo até inconsequen-

tes comnosco , tomando hoje huma deliberação contraria

á que se tomou hum destes dias sobre a hida de tropas

para a Bahia} Tal não penso, parque o SoberaiKi Con-

gresso he mui sábio, e justo, e sanccionar esie artigo

iie o mesmo que cravar no seio da Nação traidor punhal,

temendo fa7ello cara a cara. Ig-ualmente não penso, que

a Ilustre Commissão que assignou o Projecto o queira

sustentar por capricho ;
poiqtie í"/iiV»irií cst miitar-e con-

jill:im , e a ninguém quadra m.elhor isto que á lllustre

Oomraissáo. Longe d'aqui a baina lizonja , o servilismo ,

ou medo; não se diga que o Brasil está unido a nós,

e que lá reina a boa fé ;
pôde ser que a haja em muita

çente ; mas de certo não existe nos que estão á testa

do Governo ,
que até já fckrão declarados reteWes.

Os facciosos profanão continuamente o doce nome

de união ; sôa a palavra em seus lábios , mas em seu

coração se encerra o ódio , e a inveja
,

que pelo vehi-

culó de infames escritos tem derramado por todo o Po-

V.0 illudindo-o , e incitando-o a barbaridades horríveis:

sifva de exemplo o bárbaro baptismo, que fazem em
Peruaml/tico aos E.irofCjSf obra própria dos descendentes

lios antropophagos •, falta só assallos em Canibal festim!

J^o mesmo dia ern que chegar a ordem de pôr debaixo

do coíiimando das Jtintas os Go\ernadores das armas, de

certo ellas darão a ordem para seu embarque. E será

justo iibaiidonar os Nêjíociaiites honrados , e tamilias Eu-

jopea!; a vinçancas atrozes ?' iSão tem elles jus a serem

^pte°idns ? ^cia por vcniura aquelle territoiio sómer.te

^os BiOiíU- ? ConsidiTe-se mais o estado do nosso

tliescuro , e quanta gente chora com necessidade ; deve-
remos fazer malograr ns últimos sacrifícios

, que se fize-

rão a tanto custo para se conservar a Baiiia ? Ora bem
basta o desgraçado comportamento de Francisco Waximi-
iiano, que ainda não sei se obrou por malícia, se por
ignorância , sei somente, que se deveria ter lançado ao
Oceano para sepultar comsigo seu dezar , e sua vergo-

nha. Dizer-sc que o Brasil exultará de prazer com esta

medida, proposta no artigo, vale o mesmo que prever

de antemão o jubilo dos independentes. Em verdade to-

dos esses que Jia pouco no Rio cantarão fúnebres elo-

gios aos que chamavâo martyres , e nós chamamos re-

beldes , cantarão agora hymnos de louvor, a quem lhe

propõe tão lacil triunfo , mas eu quero antes os seus

anathemas : quanta mais bilis vomitarem contra mim
nos seus venaes escritos , mais licnra me farão. Tenho
pois feito soar a linguagem da franqueza neste Augusto
Recinto , a minha consciência não ficatá gravada

,
pois

declarei o meu -lOto, e talvez ainda este artigo nie fa-

rá escrever, desabafar, e dizer pela impreosa o que eu
quizer ; por ora voto contra o artigo.

O Sr. Borges Carneiro apoiou , e disss
,

que de-

pois que se publicou este Parecer as circunstancias ti-

nhao mudado : e Tendo referido os fundamentos da sua

opinião, e ponderado o estado do Bn/ji/
,
principalmen-

te nas Províncias do Sul, observou a má conducta de
Francisco Maximiliaiio no desempenho da sua Commis-
são , assim como d'aquel!es que o absolverão , dando a

entender que tarião o mesmo se fossem ao Rio de Ja-

neiro encarregados de igual objecto ; asseverou a frou-

xidão do Wiiustcrio , em não ter por tod.s os meios

suspendido o progresso da facção
,
que pertende avassa-

lar o Brasil; e crmcluio
,
que longe de approvar o ar-

tigo, era de opinião, que fossem abolidas todas as Jun-
tas , e que se nomeassem outras amovíveis , conforme

os outros Empregados Públicos.

O Sr. Ribeiro d'Andrade discorreo sobre o objecto
,

respondendo ás objecções antecedentes ; depsis do que

disse : o Brasil não quer independência , mas também
não quer ser «scravo , nem jamais o será : se este So-
berano Congresso julga que a Província de que sou re-

presentante he rebelde j não devo existir nesta Assem-
bléa , e hirei procurar á minha Pátria o agazalho , que

ella não nega ; pois que eu devo declarar mui solcmne-

mente , que seouirs;! a sorte da minha Província; se ti-

la (or rebelde, eu igualmente e serei! Continuou a dis-

correr, e concluin a favor do artigo.

O Sr. Aloura mostrou em hum longo discurso qual

tem sido a marcha constante deste Congresso , e qual

tem sido a dos que dirigem a facção do Sul do Brasii
',

inostrou que a tropa que se tem querido mandar áquella

parte da Monarquia, não vai escravisar , vai proteger os

Europeos , e livrar os homens bons das facções , assim

como da influencia dos Escravos ; discorreo eloquente-

mente sobr€ o objecto, e conckiio contra o artigo.

Discorrerão sobre este objecto os Sí^. José Ric-arde,

e Barata \ e logo o Sr. Miranda combatendo as refle-

xões do Sr. Rihciro d'./índrade , e mostrando a necessi-

dade de se receitar o artigo , e de excitar a actividade

do Governo para desenvolver a sua energia sem trope-

ço -algum , concluio nestas notáveis palavras : em con-

traposição do que acaba de dizer o honrado Deputado de

S. JPa-iilo , eu declaro, que se a minha Província for re-

belde, cu serei o primeiro a accuzalla ,
e a reprovar a

sua condncta. " (Apoiado, apoiado, apoiado
J. Ainda

discorrerão os Srs, Barata, e Fernandes Thi/ifiás , e jul-

gando-se discutido foi tegeitado o artigo , assim como
iliias emendas que sobre o mesmo objecto forão propos-

tas pelos Srs. Barata , e Guerreiro,.

As Commissões Ecclesiastica , e de Fstenda e Irs-

ttucção Publica lerão algunsjPareccres
,
que forão approv.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia Projecto

sobre -epolhecas, e programa do Código Civil , e levan-

tou a Sessão á huma hora.

í» A i M P R E IV ; A ín A L i O JN A íi.
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(^Jiilgamns que na Historia 'Diplomática íos Successos tio

lirasil serii tlc grande curiosidade rt Representação fei-

ta a S. A. o Priin':pe Real, Regente do Brasil , so-

bre a convocação das Cortes Americanas pelo Senado

jàa Ct\i\iara do Kio de Janeiro, for isso aijiii a trans-

crevemos por inteiro da Borliiteta N,° 160 e 161.)

A
Senhor ;

Natureza , a Razão , e a Humanidade , este feixe

indissolúvel e sagrado, c;ue neiílitims força litirrana pôde

quebrar, «ravárâo no Coração do Hoineiji huina propeii-

çãt) irresktirel para por todos os meios , e com todas

as forças, em todas as épocas, e em todos os lugares,

buscarem, ou meliiorarem o seu Bem Ser. Este princi-

pio tão Santo como a sua ori«em, e de centuplicada

forca , quando applicado ás Nações , era de sobra para

i]Ue o Brasil^ esta poição preciosa do Globo hjbita<lo
,

n 'O accedesse á inerte expectação de sua futura sotte
,

tal qual fo^t? decretada longe de seus lares , e no meio

de huii:a Potencia
,
que elle devia reconhecer inimiga da

sua gloria , zelrsa da sua grandeza , e que bastante deixa-

va ver pelo seu Manifesto ás Nações, que queria firmar

a sua Rciiireicáo Politica sobre a Morte do nascente

Império Lu50-í]ra?i!eiro
,

pois que baseava as razões da

sua decadência íobrc a elevação gloriosa deste Filho da

An:er'íca.

Se a esta tão obvia e justa consideração quizejse

ajutit^r a dolorosa experiência de trezentos e oito an-

m>s , em que o BraiH só existira para Portugal
,

que

motivo? não ettcontraria na cadêa teneferosa de seus ma-
les para chamar a attenção, e vigilância de todos os seus

Filliol , a usar da Soberania que lhe compete , e dos

JTvesrnos direitos de oue usara Portugal , e por Si Wes-
ino tratar da sua" Existência e Representação Politica , da

sua prosperidade, e da soa Constituição? Sim, o Er.nii

podia dizer a Portugal: "Desde que o Sol abrio o seu

tumulo e delle me fez saltar para apteseniar-me ao di-

toso Cii/>r,./ , a minha fertilidade, a minha rique7a , a mi-
nha prosperidade , tudo té siciif.quei , tudo te dei : e tu

qtie me dcUe ? Es^-avidão , e só Esc/avidão Cavava o

seio xJas minhas niontaiilia»
,
penetrava o centro do rr.eii

sí^lo, para te mandar o oiro, com que pagsvas ás Nações

Esirangeiras a tua conservação, e as obras que decorão

a" Mia majestosa Cípital ; e tu quando a soficga ambição

clevoroii os thescuros ,
que sob m.áo se achavão no meu

terreno
, auizeste impòr-ine o mais odioso dos tributos ,

a Capitação. Eu niuda\a o curso de meiís- caudalosos rios,

para arrancsr do seu Kito os diamantes, que brilhão na

Coroa do Monarca : despia as minhas flurcstas para en-

riquecer a tua matinha, e sustentar a tua grandfza, que

todavia deixavas cabir daí enfraquecidas mãos,... E ti»

que me deste? Opptessão e \ilipeniiio! Mandavas quei-
mar os filatorios e teares, onde minha nascente industria

beneficiava o algodão para vestir os meus filhos ne^a-
vas-me a luz das Sciencias para qu* eu não podesse co-
nhecer os meus direitos , nem n^iirar entre os Povos
cultos: acanhavas a minha Industria para me conservares
na mais triste dependência da tua, desejarias até dimi-
nuir as fontes da minha natural grandeza

, e nãn querias

que eu conhecesse do Universo mais que o pequeno ter-

reno
,
que tu occupas. Acolhia no meu seio os teus fi-

lhos a quem doirava a existência , e tu mandaTas-ir.e em
paga Tyrantios indomáveis

,
que me bceraváo : agora he

tempo de reimpossar-m.e da minha Liberdade : basta de
offerecer.<Tne em sacrificio ás tuas interessadas vistas : as-
saz te conheci, demasiado te ser\'i."

Todavia o Generoso Brasil no momento
, mesmo

em que via parar a roda de hiima bem começada, e bem
merecida prosperidade , no momento em que se abalava
o edificio, que no seu projecto extasiara a Europa e
fizera tombar o Colosso da França

, no momento em
que se procurava invalidar a maior , a única idca verda-
deiramente sublime que hum Etiropeo tem concebido das
Colónias da sua Pátria , no momento em que desatadas
todas as antiga-, fórm.is do Governo, tinha o indisputá-
vel direito, e a invencivel necessidade de declarar es-
colher, e estabelecer o que lhe conviesse, dormia des-
cançado sobre o leito da Esperança

, tudo confiando na
Ingenuidade do seu procedimento

, e no tão proclamado
Liberalismo de seus Irmãos

,
que ainda quiz julgar ins-

truídos pela lição fatal da experiência
, pelas luzes dos

Séculos, pelo movimento actual do Globo, e pela Inde-
pendência da America Hespaiiliola

,
que era o acto deci-

sivo da Emancipação de todas as Colónias ,. e o Signal
formidável que marcava ter soado a hora da sua virili-

dade.

Pela mais negra porem das perfi.vas , Portusal ou
o Congresso, que receoso a principio hia palpando as
trevas por onde marchava, mal que ellas se dissiparão

pela acquiescericia fuaca e generosa do Brasil , e volta
do Rei i antiga Capital, t^ mou rcpeiuifiamente a atitu-

de senhoril, e passando de Representantes do Povo de
Ponugoi a Sobciano de t. da a Nação, faltou áqoelles
mesmos ptincipi s Universaeí

, quc proclamara, e sobre
que estribara o seu procedimento, perjurou as Bases que
estabelecera, trahio os direitos daNatureza, e das Gen-
tes, intentou \otar hum grande Reino ao extfrminio de
seus direito? , em nome desses mtsii:0s direitos , e lan-

çar nessa tno preponderante parte da Monarquia Portu-
gueza os feires que clle pendurava no Templo da Liber-

dade , e ou subníctgit-nos na voragem de males
,

peores

que esses de que elle buscava surgir , ou quando muito

dar-nos como por favor liuma Liberdade comparativa co;n
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í) nossa primeiro estaJo de Colónia; fazendo aísim lium

ataque soleiniie á RjzaO , luim insulto manifesto ás Na-
ções da Europa , e djndo ao Brnsll o inais ini]í:e'it!ona-

vel motivo de indignação, e represália.

Se o ( ongresso examinando a lorça irresistível das

cousas tivesse diante dos olhos a necessidade imperiosa

da qiicda de liíins , e Aií elevação de outros Impérios,

i]ue devsráó também ser tragados pelo abysnio dos. Sé-

culos
,

para fazer lugar a licvos apparecimentos : se na

marcha de seus trabalhos coniiecesse radicalmente que õ

verdadeiro intereress* de PoiUignl , e a única ancora

que poderia sempre salvallo do naufrágio na voragem do

tempo, como já o salvara em 1S167 , èrá a ITelicidade

progressiva, e a Grande/a do Bniflli se pondo de parte

Jium ciúme Tidictilo aòs olhOs da' {•ilosolia , e hum amor
de precedências ihconipative! com a n,nrcha Augusta da

Liberdade
,
que 'só encara os objectos peias suas relações

COMI a felicidade- dos hore)ei>s~, estendesse os limites des-

sa Literdade, e multiplicasse as nossas rehiçúes Cnmme^-
ciaes ; nem desafiaria O nnsso resseiitimento ^ a nossa in-

digoaçáo, e a nussa insolúvel desconr.ança, nem apresen-

taria 30 Mundo o quimérico espectáculo de quei^er sem
capitae?, industria, e, matinha, únicas e grandes alaban-

cas cnni quf só se pôde sustentar e mover a maquina

das Çnlonins , elevar sobre a recolonisaçáo do Bruiil o

desmaiUebdo edificio Úa sua grandeza- pelo contrario

spresentaria fcXtos únicos na lii^toria dos homens, e de-

ra huma verdadeira lição de Politica , e' Filosofia , e o

J3r-rt5í7 recónhecjdo por isto beijaria â mão dos Sereideo-

>!es modernos.

Vimns poré.ti com horror menoscabada, e até ful-

niinada de eiiteraiinio a nossa Catliegoria , e a nossa Re-
presentação ; enrubescerão por muitas vezes as nossas fa-

ces pelos sarcasmos contra nós bnçados com o maior

dos escandiílos ; vimes as lagrimas das nossas Províncias

desprezadas ; acolliijos , e elogiados os monstros
,
que as

dilaceraván. ; vimos cohortes 1'retnrianas sahircm do cen-

tro do mcs-no Congresso , en.braqaado o escudo da fra-

ternidade , virem ciiterrar era nossos peitos aquellas at-

ma; ,
q'Jc a Hatria só lhes podia confiar para defeza da

Pátria; vimos o sangue Brasileiro banhar por differentes

Vezes o nosso solo, e não eiicontrar vingança; he pou-

co: ilão vimos hunia só providencia adequada, e pecu-

Jiar ás circunstancias formidáveis deste Paiz
,

que tendo

sido necessitado a alargar, sem preparativos anteriores,

o seu seio para receber a innundação do anno de I^Oy, a

vio retroceder eabandonallo de huma maneira mais ruinosa

que a da sua entrada. Ouvimos a todo o instante resoar

no Congresso a linguagem do Despotismo, ou do Patro-

cínio = Concedemos ao BroíiV : Que mais quer o Brasil} ~
Estremecemos, qu.indo o Decreto de 18 de Abri! do an-

no passado atircui entre nó; o Pomo da Discórdia , e pro-

metteo o titulo de Beneméritos da Pátria .'squelles
,

que

melhor assanhassem as Serpes na Cabeça da Fúria.

Fiio suor correo por nossos membros ao ler a in-

fernal proposição do mais attendido dos Deputados de

Pottusal ; r:^í(e iios Importa ijiic nt TSrniilciroi se deco-

lem hiiiis (WS oííícoi ? ~ He pouco : prevalecendn-se do

nosso juramento , abusou da boa fé. ; aproveitou a falta

dos nossos defensores ; e sem esperar o voto e a appro-

vaçáo dos nossos Representantes
,
que só podião expres-

sarlhe a nossa vontade , e por consequência sem estar

completa a Soberania da Nação
,

para ser válido^ o que

se decretasse, dividirão a túnica incon^util do Brasil em
differentes secções , criarão mUltidão de pequenos cen-

tros , sem reljçáo nem coadjuvação entre si , enfia^-ie-

cidos em todos os seus pontos , cnnlradictorics em to-

dos O" seus movimentos , cuja somma de prr^ductos não

-podia d.ir senão anarquia, e guerra civil ; he pouco : no-

"n.enu novOs Kír/cí
,

para mais retalhar O nosso coração,

lancou-nos á face das Nações 'hum pregão de de.<honra',

Çíouecen.lo e ate mesmo apartando os BrasHeiros dos

Empregas (ie Conliança e Consideração , e por hinna ani-

TTiosidade mjis ardente e fanática , do que reflectida , e

necessária , atacou a nossa Cathcgoiia
,
postergou a nossa

integridade, quiz apropriar se do producto dos nossos tra-

balhos , ptohibir a nossa communicação com o Univer'

so , fazer eín íim retrogradar a nossa marcha para o an-
tigo estado, iião podendo fj/er retrogradar o Wundo , e

as Luzes ao estado cm que estava
, quando com bem

poucas forças pôde dominar tão vastas , e tão ricas pos-
sessões.

Que vinhr.mos por tanto a ser no systema que se-

guia o Congresso? Irmãos, ou Vassallos ? Homens, 011

Autómatos ? Escravos , cn Cidadãos e Filhos da n.esma
Nação? Que vinha a ser o Congresso ? O Soberano Des-
pótico

,
para quem era feita a Nação, ou o P,.epresen-

te da Soberania desta, proposto e reunido para deliberar

e firmar em solida base a Felicidade de todas as partes

iníegrantes da Monarquia ? D Congresso faltou para com
o Brasil ( e talvez para com a Nação! ) aos pimcipios
da moral, e da igualdade, é da natureza, e da politica,

e da razão: a razão, a politica, a natureza, a igualda-

de, e a moral mandavão que elle reassumisse a sua Dig-
nidade

,
que defendesse os seus direitos , e que desse ao

Mundo hum grande testemunho de que merece gozar do
inauferivcl jus

,
que tem de figurar como Nação !ivre.

Ligarãose. então as Províncias do Weio-Dia do Bra-
sil : o Ri» í/í Janeiro que , na expressão do seu Histo-

riador Inglez , verá primeiro huma revolução geral no
Mundo , do que cesse de ser o emjiorio de hum com-
mercio universal : Minas, e as interessantes Províncias

do seu centro , cujo solo favorito ao astro do dia , ali-

menta e guarda os representantes da riqueza, e a força

dos Ectados : S. Paulo , a pátria do valor , que só espera

o clastetio da Liberdade
,

para assazoar os grandes ger-

mens de huma grandeza indefinida : o Rio Grande j e
Montevideo ^ as chaves do Sul, 6 os nossos inextinguí-

veis celeiros , derão-se as mãos e convidarão com o seu
exemplo as outras Províncias suas irmãs , fecharão den-
tro de invencível muro o Príncipe Real , a quem , de-

baixo do especioso pretexto de viajar cm paizes estran-

geiros , mand.irão os Hyerofantes abandonar o 'Brasil^

fazendo anteriormente partir para Lisboa as Nãos , os

petrechos , e as munições que ainda existião em nossos

Portos e Arsenaes , deixando o esqueleto do Brasil re-

duzido á deplorável sorte da Ásia Menor.
Seja qual ter o modo porque os inimigos da Asso-

ciação Brasílica encarem o procedimento memorável do
dia 9 de Janeiro , aos olhos da Europa just:çosa e poli-

tica, o Priíicipe Real será Considerado bum Heroc , e o
Salvador da Realeza no Brasil \ e o Povo das Províncias

colligadas hum modello de fidelidade á Dynastia <le Bi-<j-

gaiiça , de zelo pelo Systema Constitucional , franco e
liberal qvial deve ser, e não machia^ ellico e astuto , co-

mo se lhe antolhava : t de presciência politica dos seus

verdadeiros interesses
,
porque abraçou desde já o syste-

ma que ha de hum dia dominar em toda a America %

por ora , em muitos lugares encantada com es prestígios

'da Democracia.

O ecco deita nossa resolução soou pelas sete mon-
tanhas de Lisboa

,
que o reporcutírão lir.s Salões do Con-

gresso : o perigo instava, urgia o remédio... a franqueza

aponta\a a confissão dos erros , o n:achiavelismo só

lembrou o disfarce, e a injuria : juntou-se o escarneo

ao apprcbrio , e a irrisãti i desgraça.

Por eiure a arrastra'da opposição de c^iie talvez Ou-
tro gt-nero de Governo conviesse ao Brasil , appsreceni

bem pronunciadas expressões de imperin , ou de lavor
,

adubad.is de indignos sarcasmos , e da gratuita mercê de
venalidade aos que rasgarão o vco da imposuita : ouza-se

mesmo dizer que a confiança , e a boa lé do Brasil de-
rão nascimento d pSrfidia : susta-se interÍBamente a sa-

bida do Príncipe Real ; mas conserva-se a isolação das

Províncias, deixando-r. no incompatível caracter de Go-
vernador do K/o de Janeiro ; la;endn preceder huma
'mentira reconhecein a necessidade de hum centro politi-

co , mas em dois
,

que não duvidao conreder ; e na li-

berdade de entender se cada Província com o de PuríH-
gn/, se quizer,, l".i;-se bem claro, aug:iie;ita-se mesmo,
o espirito de discórdia , e o seu antigo conáto de divi-

dit-iios , e enfraquecer-nos , e chamar huma parte do
Brasil a guerrear com a outra : submettem os Prectorcs

Lusitanos ao Governo Provincial , iras ficão sendo Werr-
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bros nato? desse Governo , com a força das Legiões que

conimandáo , e qiic se deixSo persistir ; estão promptos

a conceder ao Bmiil quanto lhe convenha , mas S() para

o seu governo interno , e salvo o ponto essencial da

união ; isto he , reduzido o seu commercio ao exclusivo

de Portugal
,
que tão nocivo foi a ambos os einisferios

Portu^uezes , e nenhum desempenhou dos objectos por-

que fora estabelecido , interdictadas as discussões sobre

os seus grandes interesses políticos , circunscripto o seu

patriotismo, privado de huma LegisiaçSo sua , e para re-

nutara sua dobiez e criminalidade dos seus procedimen*

tos
,

prohibe-se oflicialniente a remessa de petrexos e

muniçóss de guerra da Europa pira o lirasil , O que

confirma da maneira a mais soletnne todas as nossas des-

confianças , nem pôde ser tomado senão como primis.is

de hunia declaraçáx) de guerra
,

pela nossa reluctancia

contra o systenia de recoionisaÇ o ; e » marchando sen:-

pre de horror em horror , intentarão ceder Mouie-Udéo
a Buiiios^Aires , com escandalosa violação dos direitos

daquelia Província , e dos princípios qué elles mesmos
íaiito assoalharão — ^d que os Povos não sHo propriedede

</í ninguém — , SÓ com o fim de punilla da sua adhesão

dO Reip.o do Bi iiíil \ e, si vera est fama , negoceião a

coadjuvação da FianÇn para a reconquista deste , ceden-

do-lhe a pirte da Guiana Portugucza.,

A' vis)3 de todos estas cons,úieraçóes, as. Províncias

colli-jadas do Br.if:/ tem reconhecido
, quanto seja im-

p.')S^ivel persistir na espectação de que, a muis de duas

ir.:! léguas de distancia delias, se tratem com verdadeira

igualdade os seus direitos , e a justiça da sua Cauza : ti

sua casta aprend<:ráo a pór limites a sua contiança ; e sa-

bini j.i quanto he indigno do caracter magestoso de Po-

vos já educados , estar iazendo requerimentos , esperan-

do despachos
,

que
,

quando voltão no fim de longos

prazos
,

já trazem comsigo novos motivos p.ira serem

retorquidos. Talvez o Congresso no dcVaneío de sua fu-

ti.i dará (e será huma nova ijiconsequencia ) o nome de

rebeliSo ao passo heróico que vão dnr as Províncias do
JJr.íjiV, á reassumição da sua Soberania desprezada; mas
se o fiiíV, deverá piimeíro declarar rebelde a razão

,
que

prescreve aos homens nío se deixarem esmagar, e arrui-

nar pelos outros homens ; será mister declarar rebelde a

Natureza
,
que ensinou nos filhos a separarcm-se de seus

país, íjujndj) tocão a época da sua virilidade ; he nns-

ler declarar rebelde a Justiça , que não authorisa uzur-

pações, nem perfídias; he mister declarar rebelde a P.ir-

''"'»•"'> ^"' encetou a marcha tia Monarquia Pottugueza ;

lie mister em fim declara -se rebelde a si mesmo, por-

que se a força irresistível das coisas promettia a tutura

desunião dos dois Reinos ; os seus procedimentos scce-

leráráo esta cpoca , sem duvida fatal para a parte da

ÍSi-ção que queria engrandecer.

Quando huma Nação muda o seu modo de existir ,

e lie pensar não pôde , nem deve tornar a ser governa-

da como era antes dessa mudança. O Eraiil , elevado á

c.ithegoria de Reino reconhecido por todas as Potencias,

e com todas as formalidades que fazem o direito publico

dj Europa, tem i.iqueslinnavel jus a reempossar-se da

"porção de Soberania que lhe compete
,
porque o estabe-

-Jccimento da ordem constitucional he luim negocio pri-

Aativo de cada Povo. 6'e cada Cidadão tem o direito de

exigir que a Sociedade faca m.iis vantaio^a a sua situação,

quanto maior nau será o da união de grandes e ricas

Províncí.is ? Se o Brasil accedeo á causa da Nação, foi

para a cooperação da felicidade geral ; mas sem mingoa,

Sem quebra , sem sacrifitio de sua própria felicidade ; e

rninca devia espersr que huma fracção delia qnizesse
, a

titulo de melhoramento , derriballo do lugar de conside-

ração, -e de glória que já tinha ^ e por tantos títulos

lhe pertence. O Brasil convém que as Leis, Tratados,

c Convenções que os homens fjzem reunindo se entre

si , são as iegras de seus direitos , e de seus deveres
;

mas elle quer que o Mundo e í^oitug/;! convenha, que
Sc alguns homens fizeráo convenções absurdas , se esta-

belecerão hum Governo incapaz de proteger as Leis , se

procurando a felicidade, seguirão hum caminho opposto
;

se desgraçadamente se deixaião extra\iar por conductores

pérfidos ou ignotantes, que não deve a razão ser sacri-

ficada ao erro
,
nem a felicidade ao capricho. Se o esta-

do de retrogradação he sempre doloroso para o Individuo
de quanta violência , de quanto horror não será eHe pa-
ra hum Povo grande e rico , fortificado pela idade ins-

truído pelas suas communicações com os outros Povos
e já participante de nova força motriz que parece ao^re-
gnda as forças do Universo. Portugal, sem consultar o
Brasil, antes reconhecendo por huma Lei fundamental-
o direito que este tinha de acceder se quizesse ao seir

jBOvimento , est^beleceo o seu novo pacto
,

quebrando
todas as antigas relações, até as que o prendião ao J?r<i-

sil ; e quem ousará negar ao Brasil o direito de reclamar
e iretírar a slia aecessáo , quando se vê ttahido e illudi-

do na esperança de ser feliz ? Komecu he verdade De-
putados, concedendo-lhes necessários poderes para repre-
sentarem a sua Soberania; mas rcccmmendoii-lhes por
esse mesmo acto á conservação de sua integridade, e de
quanto fosse a hein da sua existência politica ; lo«o oit
SC ha de conceder que o Outorgante, que concede poder
fica sendo para sempre hum Ente passivo seja qual fõr
a aberração de seu iVlalidatario ; ou este lhe de poderes
de reassumir a qualidade activa , í escolher novos Pro-
curadores que zelem melhor os seus direitos , expressefri

mais solemnemente a sua vontade
,
pata evitar o receio

de cahir em novos perigos. £ donde veio a hum Con-
gresso imperfeito, donde acs Representantes de hunu
fracção de Nação soberana , o Direito de decidir sobe-
ranamente de outra, a mais considerável fracção da mes-
ma Nação ? Donde

, a hum Con-resso que assim obra
e a alguns Deputados do Eraiil que assim o subscreve-
rão, o poder de exigir a obediência, e a confiança do
Brasil despresado ? Que Lei Divina on Humana se co-
nhece que nos mande progredir nn sofTrimento do mal
c na indigna expectação de hum futuro deslionrosn ?

O caracter do nosso espirito j e das nossas paixões
diversificando muito em diversos climas , ensina quc as
Leis devem ser relativas á difterença destas paixões e
deste caracter. He esta huma verdade eterna ! O Brasil
portanto

, composto de elementos tão diversos dos de
Portugal, carece de huma administração própria ; de hu-
ma Legislação bebida na natureza de suas necessidades
e circunstancias; e não de huma Legislação versátil,

sem base, e sem interesse, como são todas aquellas que
se operão de longe , e debaixo da inspiração poderosa
de Legisladores parciaes, sem adliesán ao lugar para que
legisláo , e sem medo do raio vingador da publica opi-
nião, que daqui não pôde ferilos senão frio, e sem vi-
gor. Htiriía semelhante Legislação trará ct-msigo o oer-
men mortífero que ha de minar a filícídade Brasílica

; pe-
lo contrario o Governo, á Policia, a Instrucção, os Cos-
tumes , as Artes , o Commercio , a Navegação

, a Cul-
tura

, a População , tudo experimentará o benigno influ-

xo de huma administração , e legislação local.

"Por tanto. Senhor, em nome nosso, e no das
«'Províncias colligadís cuja causa, e sentimentos são os
'' mesmos , pretendemos e requeremos com a maior ins-
í' tancia, e com a mais justa esperat^ça no titulo que V.
t'A. R. acceitou de Defensor Constitucional e Perpetuo
''do Bnuil, que a bem i1a prosperidade dos habitantes
''deste Reino, da salvação, integridade, e grandeza da
t' Monarquia J^uso-BrAsiU-ira , da nessa Coiistitucicnalida-

'de, e da i;e V. A. R. :

"Que se convoque já nesta Corte huma Assemblca
'•'geral d.is Províncias do Brasil, representadas por hun>
"numero competente de Deputados, que não poderáó
'' ser menos de cem , nomeados por m vi.s Eleitores Pa-
" roquíaes

, eleitos pcíò Povo, com poderes especiac:
"para este fim 5 cvjas attribuições sejão = Deliberar em
" .sessão publica sobre as justas condições , com que o
" Bj-rtji' deve permanecer unido a Pi>/í«g-«/ — Examinar
"se a (?onsrituição , que s^e está fazendo nas Cortes Ge-
" raes de Lishon he no seti todo adaptada ao Brasil ; e
" sobre as tases alli decretadas , e aqui juradas estabele-
" cer as emeniias, relormas e alterações com que a mcs-
" ma Constituição deve ser recebida, e jurada 110 Brasil

= E porque Este não está seguro e rrenos pôde pros-
" perar sem hum corpo Legislativo Erasiieiro, a mesma
** Asserabka geral entrará , apenas instalada, 110 cxer-
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«' Cicio do poder legislativo, que Ilie he essencial , e in-

*' sspjravel da Sobciania óo Ininl^A Asscmbica Geral

*'íe .instaiars logo que e';ti\erefli reunidas nesta Corte

"duas terças p.ir"tcs dos Deputados das Proviíuus cólli-

" wadas = A respeito das Proviiicias do iVuji/ ainJa não

"colli-v.das , e pelas quaes esperamos, fica em inteiro

" M-;or o Arti"o 21 das . iascs = A mesma Ass:^rr»bica

"
tr.õtará de se' communicar por escripio com as Cortes

"de Lisboa, a lim de se manter a uuiáo com Portugnf,

" oue o B .,i:it deseja coiuervar. = A Assrmblca marcaíá

"dtpois que estiver plenamente reunida o lugjr cnde

" deve risidir '3 Sede da Scberauia Brasílica.

"A Independoiici.i, Senlior, 110 sentir dos mais aba-

." Sisados Políticos lie jnnata nas Colónias ,
ccino a sepa-

'"-ração das famílias o he na Humanidade ; e a Indepen-

-" delicia assim modific.ida lie de honra ao BrOsU, he de

"utilidade a Porííig-iíA, e he de eterno vinculo para a

" Wcnàrquia em geral. A Natureia náoíormoti Satéllites

"tnaiotes qve 05 seus Hianctas. A America deve pciten-

'= cer á America, a Europa á Itiirapa ;
porque não dcbal-

" de o Grande Arquitecto do -Universo nietteo entre el-

" las o espaço inimenso qii<5 as separa. O momento para

" estíbelecer-se hum perdurável systenia ,
e ligar todas

"íS pirtes do nosso grande Todo he este ; despreza-lo

''he insultar a Divindade, em cujos Decretos elie toi

*' marcido , e por cuja Lei elle appareceo na cadeia do

"-presente. O BrasH no meio de KaçóíS independentes,

"« que lhe fallãocom o exemplo da Felicidade, exem-
" pio irrezistivei porque tem par si o brailo da Natureza,

' não pôde conservar-se colonialmente sugeito a huma

,'^Naçáo remota e .pequena, sem forças para defendê-lo,

'?* oiada menos para conquista-lo. As Nações do Uni-

" verso tem sobre nós, e iobre Ti os ollios ; eu cum-

'' pre apparecer eiitre-cllos como rabeldes, ou como Ho-
" msns livres 'C dig:>os de o ser.

"Tu já coniiecr.s os iJons , e osRlales, que Te
a Tua Posteridade Queres ? ou não

iJEKlfOK I

"

Rio í/f Jiiiielri! 20 de Maio de 1?2^.

(/.i .!<! GitíCta ih- SnbbiTilo 2O (lo comute Sii/no o

final deUir Ktpresentíiçilo , e a rcsyoitii

tjiií eitliii omittmws.^

esperao , e

• qu-éres ? ~ Resolve .

de S. yi. R.,

CORTES ——Sessrto de 2! de Jullto. 4^22.'

Lid.i e approvada a acta ua precedente Sessão , deo

conta o Sr. Secretario Soares de Aícvcdo da declaração

de voto qus fizerão os i)rs. Deputados do 'Brasil, con-

t-r.a o vencinieiuo na Sessão antecedente de serem os

Governadores das Armas nas Províncias Ultramarinas in-

dependentes das juntas Provisórias.

• < O Sr. Secretario PJç:tieiras mencionou o expedien-

te na forma sespiinte : hum officio do Governo pela Se-

cretaria d'Estado dos .^'egoc^cs do Reino, enviando in-

i^irniações sobre o cotKerto de certas pontes. OutiO pe-

k. Secretaria d'H:stado dos Negócios da Guerra
,

iiuli;iii-

do o processo feito ao Commandante da Escima P ii:e-

ííj Keal, o Capjtão Tenente Joaquim Bento Piajl.i.

»-f«» Fei-se menção honrosa das lelicitaçóes
,

que por

«çca^iáo da desc-oberta da Conspiração envião as Cameras

4*! iS. Vicente da Beira, e Arraiolos; OS Coronéis Gra-

duados das Milícias de Tavira, e Figueira em seu no-

me e dos indivíduos do seu commando, e dos Officiaes

<ia Q»rurnicão da Fragata 1'erola : e ouvio-se com agrado

a de naiios Cidadãos do lugar da Rebatdelra.

,0 Juiz de Fora da Messejanay Francisco de Oli-

veiía Pinto envia huma ftleinoria sobre d'tferentís objecte.

jóã'i ]osé da Cunha Ferraz, Provisor do iiispado de

Ati^ni , offptece para as despezas do Estado jCí^ rs. aii-

1H1.ÍÍ3 ( "'oeiia insulana) que leva -nâ folha Ec^lesiastica

dalliu de S.Xi^iiel por todo o tempo que sérvio a^uel-

le en»'-re''0, iiiandou cobrar-se deide 1821, para o que

se deve psss.u ordem ao Provedor da liba.

A jujua do Governo da lllia do Faial envia o co-

ijlieoiii?e:iitQ ili; 40 pipas de vinho, que embarcou no

Cor.relo filifítuno vLí/uJ-i.i por conta do Donativo, corn

oue «•= II'"' '-'CS daquclla Ilha concorrem pura as dcs-

oeza' O.

O Sr. Deputado eleito pela Província ât Minas Gí-
raes o Desembargador Francisco de Paula Pereira Duar-
te , em data de 2C de Maio , envia do Maruiihi'u huma
partecipação sobre as causas porque não tem vindo to-

mar o seu lugar.

O juiz e habitantes de Monjorie, Comarca de Cat-

tello 'Branco , envia os seus agradecimentos pelo proje-

cto sobre a abolição d<? Pastos Com.mins.

O Sr. Secretario Soares de ,4zeve:.o fez a cliamada
,

c diíse se achavão presentes 115 Srs. Deputados, e cue
taltavão ^5., dos quaes tinbão licença motiv.ida j l.

Ordini do "Dia.

O Sr. Presidente abrio a discussão ao Projecto sobre

e regulação das Flypotdecas.

Entrou em discussão o i.° artigo, e depois de bre-

ves reflexões toi approvado com a ein^é:'.! — haverá hum
livro em cada Cabeça de Conselho c para registar as Hy-
pothecas.

O Sr. Secretario íiirnifíiW leo as felicitações, que
fazem 'O Coronel José Tnomãs Nabuco de Afaujo , oue
acaba de voltar do emprego de Secretario du Governo
do Pará , . e Francisco Vicente Espinosa da Camará Pe-

restrello, nomeado Cônsul Geral para Boston, e mais

Portos dos Estados Áe MtiSiacInisets , e New Hainfshi-

re : folio ouvidas com agrado , o que hies foi partecipa-

do pelo Sr. Secretario Peixoto,

P.issou a discutir-se o artigo 2° do Projecto , o
qual depois de breves reflexões ficcui adiado pela hora.

O Sr. Pereira do Carmo pedio licença para ler hu-

ma indicação para aliviar os viajantes das Províncias do

Norte de pagarem 300 réis á Carreira em Villa-Fraaca,

e pedio que pass.isse á Commissão ^Ic Agricultura. ^
Approvado.

O Sr. Girão leo huwa indicação, em que propunha,

que visto terem cessado os motivos que deiáo lugar ao

adiamento da felicitação do Tenente General Jorge de

Avellez, SC declarasse que se recebia com agrado a inen-

eionada lelicitjção , a qual tendo logo a sua segunda leia

tura foi approvada , fazendo-íe a declaração requerida.

O Sr. iilcurn fez huma indicação, em que propu-

nha, que tendo ouvido a hum lllustre Deputado, que

se tinha acabado de praticar nesta Relaçjn huma das maio-

res prevaricações na C-Jusa de hum tal C'f:k, requeria

que estando findos fossem avoejdos os autos ás Cortes

para serem examinados.

O Sr. 'Borges Carneiro requereo que viessem pelos

mesmos motivos outros entre partes o Conde da í'iizã

e outro; e os do Descnibargaíior arguido pela Comniis-
sío li'cal do Porto.

»>íífe
O Sr. Miranda requereo qiut igualmente viessem pa-*^

ra o mesmo fim os autos de residência do ex- Provedor

de Moncorvo , Francisco António Ribeiro de Sampaio.
— Tiverão a segunda leitural, e forão approvadas.

O Sr. Giíei I ciro ícn bioj que a indicação feita pe-
lo Sr. Pereira do Cernia se ampliasse a todas as outras

Carreiras do Reino. ~ Approvado.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão de
Instruccão Publica , e o- seti relator o Sr. Pinheiro de

Aieucdo leo o Parecer sobre o requerimento do D. Joa-
quim José d' Oliveira Reis ;

~ índefirído. — Seguio-se a

Commissão de Justiça Civil, c o St. Martins Bjiios leo

os seguintes Pareceres : — De António Jojqniin Machado
;

de José António Soares Pinto Mascarenhas Castello i^ran-

co ; Manoel Roberto -tacclar ; José Cjrneiío Castro, e

outros ; do Provedor e Mezarios da Mi<;ericordia da Villa

de Cèa ; António José Ribeiro Viana, da Cidade do Fur-
to :

~ approvados.

O Sr. B.,íitio Alberto , relator da Ccmmisçáo de

Justiça Criniin.il , leo o Parecer sobre a diligencia a que
SC niandoí,! proceder contra as preVaricacries comniettidas

no Cotre dos Contrabandos , e descaminlios na Cidade
do Perto.

O Sr. Presidente dfo para Ord-.ni do Bia ; .-i conti-

jiUíií\:a dal imitcnas ijue estavíio para lioje, e levantou

a Sessão, a 1 hora.

j:v A 1 M i' K Ji N í5 A Is A C 1 U N A L



Nume no 161

[ 6i9 ] 1

An NO DE 1822.

GAZETA UJVIVERSAL.
SFATA FI',IRA 25 DE JULHO.

LISBOA 25 de Jallio.

Sobre a tcciípaçóa de Montevideo pelas tropas

Portii^uezas.

•': _i\_ questão movida ha tempos , e ultimamente na5

nossa^s ("ortes Geraes sobre a occupaçáo de Aíoiitevlileo

pelas nossas tropas , tem excitado no vulgo opiniões va-

rias , segundo a vista curta , ou larga de cada qual ; re-

putando huiis como justa a entrega daquella Província
,

e outros como justa e necessária sua retenção. Sobre es-

te artigo vOLi dizer duas palavras em attencão somente

ao vulgo ; sem intentar iilustrar os eruditos, e menos
ainda prevenir as futuras decisões do Congresso Nacio-

nal
,
quf todos devemos acatar.

O Rio PiiragHaij OU da Prata , nascendo em Wato-
g/<iSso , corte de ordinário de Norte a Sul, e recebendo

Citudalosos rios collateraes, se junta perto do Oceano
forp o Vra^iiy em seis léguas de largo, e ambos fazem
h.rma foz de quinze léguas de largura

,
por onde desaguáo

nofflaf. Eml5J5 U.Pedro deMendoça mandado porCnr-
Iti K, entrou no Paraguai/ , e fundou na margem direi-

ta liuma Colónia, da qual D. Fedro Ortiz. fez Capital

eii) 1580 com o nome de Buenos-Aires. Os Paulistas
,

famosos devas';adoies dos sertões da America , se esten-

dijrâo de|-vois ate á Lagoa dos Patos no Kio Grande , e

nunca consentirão que os Hcspaiibecs se estabelecessem

na margem esquerda do Paraguaj/. Para mjís os emba-
ra<;ar , foi mandado D. Mnnoel Lobo, Governador do
Ri» de Janeiro , fundar a Colónia do Sacramento em
lâ?o. Esta Colónia foi depois o pomo da discórdia en-

t!Ç Portiis^a! e Heipan/ia , tomada, restituída, retoma-

<la;,_^ e definitivamente restituída pela paz de Utrec/it em
1.71, 4 ; atjc.ida inutiliuenti em I7j5; tomada em 17Ó2;
iusistindo sempre os Hcspanhoes em assenliorear-se

, e

n^siera excluillos da margem esquerda do i araguaj/, até

que o.Tractado de 1777 terminou a questão, dando aos

Hespaoboes toda a margem esquerda até o Campo JSeri'

*««>,:. .. ri. .

.-,-, í^gnyiS^l.Jcijé,Borges do Canto, soldado desertor,

tomou as sete Missoís ào Urnguaij , acquisição impor-

tant«
,

que augmentou pelo Poente a Província do Rlo-

Gmnde. Occupada a Hcspanha pelos Franceics , come-
çarão a revoltar-se os Vice-Keinados da America Hes-

panhola. Bucnos-Àlres declarou-se republica: Montevi-

deo conscrvou-se unida á Hupanha ^ até que teve de

ceder ás forças de Artigai.

. Jr4igas era luim Jjotafogo
,

que insubordinado ao

Governo de Fjuenos-Airei , e dominando como soberano

na margem esquerda do Paraguai), assolava, e tentava

sublevar nossas povoações do Kio^Grande, Feita a par

gi"ral , e havendo a Corte de Hcspanha convencionado

com a nossa metterem no Paraguai/ hum exercito com-
binado, para reduzir aquellas Províncias ; mandou S. Ma-
gestade aperceber munições nos lugares próximos ao thea-

tro da campanha, e partir de Portugal as tropas, que
unidas ás do Brasil , formarão o exercito, que foi entre-

gue ao General Lecor. — Fernando VII faltou ao ajus-

te , mandando não para o Paraguai/ , mas para a Coita.

Firme a expedição commandada pelo General Morillo.

Entretanto já a nossa Corte nao podia occultar seu ani-

mo hostil, e havendo sido gravemente provocada pchs
insultos de Artigos, era forçoso desembainhar a espa-

da ,
para arrojar aquelle salteador e suas quadrilhas para

lá do Paraguatj ou ao menos do Uruguai). A felicidade

igualou a justiça da guerra ; nossas tropas vencedoras ga-

nharão toda a Costa desde o Campo heutro até o Sa-

cramento , e desassombrarão nossas Províncias
, e as de

Buenos-Aires do inimigo commum a todas.

A Corte de Madrid , ciosa de nossas victorias
, se

queixou aos Soberanos Aa Europa ,
os quaes propuscráo

a S. Wagestade terminasse aquella discórdia com Hespa-

nlia ; porem o nosso Monarca lhes fespondeo tão satis-

factoriamente que abandonarão de todo aquelle negocio.

Podem ver-se no Investigador Portuguei as peças offi-

ciaes relativas aquella historia. Ha pouco os habitantes

da Província de Montevideo resolverão em hum congres-

so geral unir-se ao Brasil. Assim, desde 1821 , adqui-

rimes no Sul do Brasil duas importantíssimas Províncias,

as Missões , e Montevideo ,
durante o Governo de S,

Magestade.

Postos estes factos, pude perguntar-se , se se deve

restituir Montevideo } e » ijueni} Comecemos pela se-

gunda questão. Deyer-se-lia restituir a Artigos ? Não ;

porque esse homem já não figura como homem publico.

Aos Povos da Província de Montevideo } Também nãoj
porque estes povos submettidns já em grande parte pe-

lo direito da guerra , se unirão ha pouco ao nosso Im-
pério por conselho commum de toda a Província. Dever-

sj^-ha restituir a Buenos-Aires ? Tão pouco
; porque

Buenos-Aires nunca (>óde nem submetter nem defender

Montevideo : e se Buenos-Aires julgou poder arvorar se

cm república, não dsve tolher aos povos de MI ontívidco

escolher a forma de governo que mais lhes approuver.

Deverá emfim rcstituir-se a Fernando VII } Muito me-
nos I "porque os povos de Montevideo o não que-

rem : 2 " porque S. M,iL'eçtade Catholica não possue

nem ainda hum palmo de terra nas Províncias do Rio

da Prata ; e os Americanos Inglezes acabâo de reconlie-

cer a independência dos novos Estados Americanos: j.°
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.pfrqiie elle foi a causa daquella guerra, sm ciiianto nSo

obstou aos insultos que /Irtigas nos fazia no Rio Gruii-

oe, e nos inetteo nclla pela convenção tjue tez, ile jun-

tar suas t(Op.is com as nossas , á qual faltou. Ora quem

quer a causa, quer o eíTcito. 4.° Porqiie nos não rcsti-

tuio Oliveiiç.i, se^iiido se íiispozera no Congresso de Vien-

„„. ~ Por estas razoes se vc que nem o Reino-Uiiido tem

obrigação de restituir Montcviílco, que adquirio pelo di-

reito da guerra , indemnização da detenção de Olivença,

e espontânea adliesáo dos povos ; mas que nem tem a

quem de direito a deva restituir. Quando se fallava aO

nosso I^lonarca em restituir Montevideo u í^crnando Vil,

dizia elle com sua avisada prudência, que', se deveíse

restituilla , o faria , não a Fernando Vil, mas aos In-

surgentes , aos quaes a tomáia.

No presente estado das cousas a troca de Montevi-

deo por Olivença li^ huma quimera, segundo parece:

porque ; " não lie iiiil .i Hejpanlin , a qual largaria Oli-

vcnçii
,

que pOisue , a troco de Montevideo
,
que nun-

=ca ha de ptissuir ainda que nós a larguemos : 2.° não

hc titll ao Reino Vnido
,

porque tomaria o pequeno dis-

tricto de liuma Tilla com seu ternio , fértil sim mas si-

to no sertão, e pequeno; e largaria luima Provin<:ia

tnaritima , maior que qualquer das de Portti;al , fertilis-

-stma , e cloave do Yirasit pelo Sul, e importantíssima-

pelo que he , e por sua vantajosa localidade; cuja posse

vai terminar nossas questões antigas.

A Província de Montevideo contém , a Cidade de

Montevideo com cinco freguezias dentro, e no arrabalde:

as Vill.is de Maldonado, povoada de Poriugtieíes quasi

toda ; S. Dominam Surriano, e Seno Lnig» : e as fre»

guezias de 'Piicòlo Novo, povoada de Porltiguctes vin-

dos da Colónia do- Sacramento ; N. Senhora da Conceição

de Minas; N. Senhora das Mercêi ; Eipenilho ; Víboras
;

N. Senhora de Giia:lahipe ; Feiongos^ Hy ; S. José;
S-aata Luzia ; SS. Sítcramento ; e Pintado. Seus portos

são Montevideo, Santa L:icia, e Maldonado. Além dos di-

tos grandes rios LJrw^n.ui, Paragiiaij, e Rio Negro, tem
muitos outros, que facil:i-5o a navegação interna. O ga-

do vaccum , cavallar , e muar lie copiosíssimo. Seu ter»

reno creador he plano, e similliantc ás planícies da Be/-

^ica , c Lonihardia , e mui vantajoso para o Commer-
cío : he o baluarte AciBmíU pelo sul. Sua troca ^o\ Oli-

vença não lie troca he perda: ella está para o Brasil m
mesma razão que o Algarve para Portugal : a perda do

Algarve desguarneceria Portugal, e a de Montevideo

d6Sti'uarneceria o Brasil. He fácil cemprehender qual será

o fururo augmento desta Província agora mal povoada,

e assaz atrazada pelos estragos da guerra , quando come-

çar a ser governada pelo novo Sj/stenia representativo
,

íendo parte do vasto Império Lusitano. Accrescentare-

em fini
,

que se entregarmos aquella bella Província a

algiHTia Pctencía , e não ao? naturaes , este facto nos

qualificará de ingratas, e pérfidos na opinião dos mesmos
naturaes da Província , que com tão boa Ic se unirão a

«jsso império
,

persuadidos
,

que éramos a única nação

capaz de os amparar , e nos conciliará o menoscabo de

todas as nações
,
que dirão de nós

,
que os Portvguei.es

n-, m para si prestão.

Eís-aqui breves, mas claras reflexões, que sem du-

vida nos hão de livrar do erro crasso de nos privarmos

de huma Província de tantas vantagens para a Monai-
quía , abraçando antes todos t>s meios de se augmentar

a sua prosperidade , e cimentar a sua união -com o Bra-

%ú ,
por tii-.tos títulos conveniente e -com tão boa fé

procurada pdos seus habitadores.

Vivida Publica. (^'Irtigo <ommunicado.^

"Muito-- se tem ditn sobre e<;te objecto
,

pouco se

Tem escript"j ou publicado, e nada se tem teito ; po-

jcm Uum tal esqirecimento Jie bem desculpável, á vista

dos mui ponderosos negocio? que teni .'ccupado os nos*

SOS dignos Representantes , e ainda que a aifluencia dos

fnesnjos negócios continue, espera-se que concedendo

ou applícando a favor dos Credores da N<iÇão alguns dias

de discussão , lhes coocedão também o que de justiça se

lhes deve, pondo-se termo ao monopólio i ue meia dú-
zia de Capitalistas fazem , aproveítando-se do descrédito

da divida, em prejuízo de todo dos Credores.

"Dizem que a divida da Nação lie de 80 milhões,

isto até Junho deste anuo
;
porém nesta somma entrão

Apólices, e papel-nioeda , objectos estes que importan-

do talvez 50 miiliões , não fazem gravame
,
porque como

dinheiro girão, vindo por consequência a restar jo mi-
lhões, que he o que aftlige

,
pelo seu descrédito, espe-

cialmente aquella parte que tem de ser levada á Com»
missão de Liquidação , e he paili esta divida doente que
eu farei o meu receituário.

" Em três mui differentes tempos foi contrahida , e

pelas mesmas épocas as classificarei
,
pondo em primeiro

lugar a contiahida desde 24 de Agosto de 1S20 até Ju-
nho de 1822; em segundo a contrahida desde a Restau-

ração de 1808 até 24 de Agosto de 1820; em terceiro

finjhnente a contrahida até ao dia em que S. Magestade
sahio para o Brasil.

"Para a primeira, que importa em 10 milhões,

quer o Soberano Congresso contraliir hum emprcstimo,

e para elle ha de dasígnar a hypotheca, e estabelecer o
juro, que devendo pela pratica ser de 6 por 100, im-
porta em 240:000:000 rs. Parece-me pois que conce-
dendo se a esta mesma divida o juro de 5 por 100, que
importa 200:000:000 rs. , se consegue o mesmo fim, fi-

cão contentes seus donos , ou possuidores
, e poupão-se

annualmente 40:000:000.
'' A segunda importará em não menos de outros

10 milhões
,

porém esta somma não se liquidará toda
tão depressa , e a meu ver só até ao fim de 1S25 esta-

rão delia liquidados 6 milhões , á qual como meio único
de acreditalla se deve conceder o juro de 4 por lOO,
-que nesta quantia import.i em 96:000:000 rs,

"A terceira finalmente importará igual quantia, da
qual tainbem se não apurará até 1825 , mais do que ou-
tros 6 milhões ; e porque a natureza desta dívida não
he tão sagrada

,
parece dever conceder-se-lhe o juro de

5 por 100, que importa em 72:000:000 rs.

" Tenho pois sobrecarregado a Nação com ;68:coO:ooo
rs. annuaes ; resta agora ver d'ondc hão de saliír sem
que prejudiquem o Thesouro. O Soberano Congresso es-

tabeleceo na Junta dos Juros a 5.^ caixa para nella s«

receberem os rendimentos applicados para amortisação

da Divida publica ,
que ouço dizer importarão annualmen-

te 500, ou 6oc:000;ooo rs. He pois destes rendimen-
tos que deva sahir a importância do jure da divida redu-

zida a Apólices; e seria muito bom que a Administração
destes rendimentos fosse incumbida a htima Commissão
nomeada dentre os Credores, e que a esta mesma Com-
iniss."iO se encarregasse a cobrança do que ao Thescuro
se deve até 24 de Agosto de 182O, admittindo-se aos

devedores em pagamento , metade nas rcfcri-.ias Apóli-
ces , e outra metade em dinheiro. Seria também para

desejar que se mandasse continuar com o Leilão da Fa-

brica das Sedas
,

pois que a experiência mostrou quanto
isto convém á Fazenda , visto que no ultimo , ou pri-

meiro , as fazendas para elle destinadas, que se achavâo

avaliadas em 14:000:000 rs. , subirão a 67:000:000 rs.

Seria taiiibcm muito bom que se m.indassem vender es-

ses pequenos predits da Fazenda
,

que na Administração

da mesma nada rendem, e que vendidos, recebendo se;

'

em pagamento os Títulos pelo que representão, que foi

o valor que a NaçãJ lhe deo quando os recoiilicceo , e

mandou liquidar, muito renderião, e muito st amorti-

sarij d dívida.

"Estou tão contente, Senh.or Redactor, já me pa-

rece que vejo adoptar estas medidas , e cue cuco a es-

ses desgraçados. Credores bemdizer a Providencia , as Cor-
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te? , e o Systs'.Tia que lhe remediou os ini!Upporta%'eis

tnalss que soffiím. Se llie iiiereccm alguma coiisídera-

•çáo esttfs apon'.iiiieiitos espero me f-iça a honra de os

iinetir no seu Periódico, e nãO' sendo necessário conlie-

cer-se 'O triste autlior ,
saiba-se só ijue lic huin

Cidadão que ama o iinit j e deteita o ituía.

L-shoa 22 de Julho de 1S22.

Sr. Redactor da Gazeta Universal.

Lendo na sua folha a sessão de Cortes do dia 22 do

corrente acho alter.içócs
, no que eu dib<;e ,

qiie rogo-lhe

Jiaja de corrigir, publicando estJ. Hu disse qu« se o Bra-

sil abraçasse a sepiracão e independência, julgava e«

Ser dever religioso adherir á causa
,

que elle adoptasse.

iVáo fallei pois somente na minha Província, e muito me-
nfis pronunciei o nome de rebelde , oue seria injuria ao

Sraiil , e contradicção nos meus principios. Aparte prin-

cinal de hunia Nação ilão pódc jamais ser chamada re-

belde
,
quando se separa da porre menor , o Brasil tem

O' mesino direito , ao menos que Poitueol , de reformar

e mudar a sua organisação politica ; e o exercício de

hum direito nunca pôde ser infamado de rebeliiâo. Sou
seu verierrvdor =. Anlonio Cortos Ribeiro rfc Andrade Til á-

íCiio e oá.

Atiditamento ao Termo de Vcreaçno do dia Ij dc Maio
corrente^ tranícnnio em a Gazeta do Rio de JaiiCirO

N.° 59 ; (e iiíi nossa Folha h," 157. )

Declarou Sua Alteza depois de assignar a acta supra,

que se não assignava ~ Protector do Braji/ rr porque es-

te não precisava da sua Protecção, t a si mesmo se pro-

tegia. = Era tit supra. R cu Jojé Martins Rocha ^ a es-

crevi, r: Jo;c Clem-iite Pereira =: João Soares de tulhóes

zs Domingos Vianna Grugel do Amaral — Josc António
tfos Santos Xavier. =: Esta confonrvc —Josc Martins Ri>-

chii.

Tainhem na G^r.cta do Rio dt Janeiro se acha o

Jigtiiiite Decreto.

Tendo as Cortes Geraes Extraordinárias e Consti-

'íuiiites da Nação Portugueza
,

por assisnalar o Faustis-

siiDo Dia do Juramento das Easts d.i Constituição, de-

tefmiriado
,

por Decreto de quatorze de Março de mil

oitocentos e vinte e hum
,

que no Reino de Portugal,

e ilhas adjacentes fossem perdoados os réos das culpas

declarados no mesmo Decreto , com as excepções que

nelle se especititSo : Hei por bem, estendendo aquella

beneficente determinação ao Reino do Brasil
,

que no
reíerklo indulto t^e entendáo comprehendidos todos os'

réos., que neste F<eino estiverem nas circunstancias niefi-

rioiíadas no citado Decreto. A IVlcza do Desembargo do

P/Ço o tenha assim entendido , e o faça publicar
,

para

cp.ie chegue á noticia de todos, e se execute como nélle

Se. contém. Paço em vinte três de Marco de mil oito-

centos e vintee dois. — Co™ a Uiibrici do PRÍNCIPE
REGENTE. —Jtse Eui:ifacio de Aitdriiàa e Silva.

CORTES. dc 24 de JiiUio. 42 j.'

I.ida pelo Sr. Secretario Sariiicmo a acta da prece-

dente Sessão
,

que foi approvada , deo conta o Sr. Se-

cretario Felgneiras fio expediente , em que se compre-

hendia o seguinte : hum officio do Governo pela Secre-

taria d'Estat}o dos Negócios do Reino, acoonpanhando

huma Consulta do Senado da Camará , 3'cerca do tempo,
que devem seivir os 4 Almotacés das Execuções, Outro
fvela Secretaria d' Estado dos Negócios da Fazenda, em
que partecipa

,
que tendo-se apresentado no Thesouro

varias Letras sacadas pelo Inspector da Contadoria da
Junta' do Commercio do Rio de Janeiro

^ José Caetano
Gomes, sobre os correspondentes do Banco do Brasil

em Londres a favor dos interessados nas J4J^^coo Libras

Esterlinas , estipuladas pelo Governo da Grã-Bretanha
na convenção de Vienna de 21 de Janeiro de 1S15, pa-
ra indemuisaçáo das prezas feitas nos Navios Portugue-

zcs empregados no trafico da Escravatura ; e pertendem
-os portadores de taes letras, que lhe sejão acceitas no
l^hesouro , visto que o não forão em LoHí/rej pelos cor-

respondentes do tanco , em razão da entrega
,

que fize-

ráo ao Ministro de Sua Magestade na mesma Corte do
resto d'aqueUe dinheiro, pelas ordens recebidas do R<í>

de Janeiro , e peUs do Thesouro depois do regresso de
Sua Alagestade. O Governo, accrescenta o Ãlinistro

,
não tendo outros esclarecimentos, envia os documentos
juntos para conhecimento do Soberano Congresso. Ou-
tro pela Secretaria d' Estado dos Negócios da Guerra ,

incluindo hum officio do Fiarão de Lacuna , datado em
Montevideo em jo de Janeiro do corrente anno , com
o orçamento da despeza mensal com soldos

,
gratifica-

ções
,

prets , hospitaes, etc. do Exercito de Montevide»
distribuído da maneira seguinte ;

Divisão dos Voluntários Reaes dEIRei . . 42:o87(|sj96
Estado-maior do E.sercitn do Brasil .... 97j(á)iOC«
'1 topas da Província lio Rio-Grande .... 5:288^040
Ditas . . . . dita ... de 5. iauio . , . 8:205(^100»
Ditas .... dita ... de Montevideo . . 6:j90<J)j5O
Rações d'Etape para os Olfíciaes, officiaes

inferiores, e soldados, músicos, etc . 14:652^0)0
Rações de forragem de huma 4.'' de aí- 459^)7^7

qucire de Listioa 459á>7S7

Total 78;055í^90j

No mesmo ofíicio diz o Barão de Laguna que o
rendimento daquelle estado calculado pelos annos de 181^
e 1820 chegara a 22:oD03&ooo réis, -o que mostra hum
dejicit importante alem da divida atrazada

,
o que prova a

necessidade de importantes mudanças naquelle Exercito:

passou ã Commissão Diplomática , aonde passou outro
<.lhcio da mesma data ce>m o rendimento , e despezas

daquella Província desde 20 de Janeiro de 1817 até ji

de Dczenihrv) de 1JÍ21. Outro otficio incluindo o que-

ein data de 24 de Março envia o Governador das Armas
da Provinda de Pernambuco , acompanhando o plano dft

orgaiiisação dos Corpos de Linha daquella Provinda ; pas-

sou á Commiss.lo de Guerra. Outro enviando a Coilec-

ção das Ordens do Dia publicadas ao Exercito desde o
dia 1." de Agosto dc 1821 ; bem como as copias das

Circulares
,

que se rerr>etíi:rão aos Geiíeracs das Provín-

cias e Comniiindantes dos Corpos de.sde 1809.

• O Juiz de' fora da Villa de Alijó, e Amcxa de Ta-
valos , Lordella , 1: Galegos ., Domingos Manoel Pereira

de Carvaliio , envia a sua telidtação pela descoberta da

Conspiração , o que se recebeo com agrado.

Os Concidadãos Constitucionaes da Praça daj duas

Igrejas, e diiA^ imniediações, felicitâo o Soberano Con-
gresso pela descoberta da Conspiração , referem o mo-
do como fe^teja^ão os memoráveis dias 1$ de Setem-
bro, e 26 de Janeiro, e ultimamente o de 4 de Julho

anniversario ' da chegada de Sua Magestade, mandando
igualmente repartir a Oração que por essa occasião reci-

tou na festividade
,

que cm acção de graças fizerão na

Igreja da Encarnação, i^l.ircos Pinto Soares Vaz Preto;

ouvio-se com agrado.

Pjssou-se a Conimissão de Instrucçâo Publica hum
Plano de estabelecimento de Caridade, e Instrucçâo Pu-

iiica, que offerece o Juiz de Fora de PalmsUa, Pran»
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cisco Rodriguez ; e á ComiTiisSao das Petições liuma Re-
pteseiitação da Camará da Covilhã.

O br. Secretario Felgueiras \eo a ultima redacção

do Decreto Cà nomeação dos Lentes para a Academia

da Mariíilij. ~ Approvado.

O íír. Secretario Soares de Ax.eveào fez a ciiamada

,

e diíse se aciíavão presentes i i i Srs. Deputados , e que

fíkavío 59 , dos tjuaes tiiiliáo licença iiiolivada jo.

Cráem do Dia,

O Sr. Presidente abrio a discussão ao artigo 2." do

Projecto das Hypolliecas , o qual estabelece que se insi-

r-áo no livro todas as liypotliecas , a que forem obrigados

os prédios d'aq'jelle districto.

DiscnrrcrSo sobre este objecto os Srs. Rodrigues de

Macedo, e Corria de Seabra, e outros; e julgando-se

sufficienteiiiente discutido foi regeitado o artigo: e ofFe-

rccendo os Sts. Serpa Machada , Correu de Seabra , e

Guerreiro alijumas emendas , ciisse o Sr. Fernandes Tlio-

wâs que se devia fazer liuma separação em cada hunia

das três espécies de liypotheca?, porque de contrario iría-

mos em lugar de fazer lurnu Lei , que reprima os abu-

20S dar occssião a iromensas demandas : em consequên-

cia prnpoz o Sr. Presidente a 1.^ questão = devem ser

inseridos em livro do Registo todas as liypothecas es-

peciaes ? (Apprivado) =: 2." devem ser inseridas no

mesmo livro as hypothecas Icgaes especiâes .^

O Sr. Fernandes Thomás disse que a respeito des-

tas tinha alguma duvida, porque se não poderão inserir

as hypothecas sobre moveis
,

qúe tem os Senhorios das

Casas, os Marinheiros para as suas soldadas nos Navios

e fretes , e outros muitos casos
,
que haverão

,
que ago-

ra não tinha presentes: que de taes objectos se devia la-

zer especial menção.

O Sr. Serpa Machado opinou que se contentassem

com o que se acabava de vencer
,

porque o mais teria

alguns inconvenientes.

O Sr. Ferreira Borges apoiou ,
porque disse havia a

maior dit"ticu!rfade no cumpimicnto desta Lei , em cuja

difíiculdade já principiou a envolvemos a Lei de 177 +
sobre este objecto.

Outros lllustres Deputados discorrerão sobre este

cbjecto, e julgendo-se sufticientemente discutido foi re-

geitada a z." proposição : 5." proposição : = devem ser

inscriptas tod.is as hypothecas por Leis pátrias, estabele-

cidas , cue tenliSo por objecto bens cie raiz.

isrmO Sr. Fernandes Thomás observou que a matéria

era truilo importante , e que a hora era chegada , em
(nmequf n.ia se .ievia ódiar. =: Approvado.

O Sr. Presidente disse que se achava á porta o Cou-

:

de do Parati, o qual vem felicitar o Soberano CongreST

so , e agradecer a generosa decisão que o restituio ;á

yua familia. = ?r3ticou-se'o costumado cm iguaes casos.

O Sr. Presidente deo a palavra á Conimissão de Jus-

tiça Criminal , e o Sc.Basilio Alberto seu relator men»
cionou os Pareceres de Manoel Francisco , Francisco José

Guedes , e João Ideinardo da Silva Freire. = Approva»-

dos.

O Sr. Vasconcellas em nome da Commissão de Ma-

rinha leo o parecer sobre o requerimento do 1.° Tenen-

te Luiz Ignacio de Figueiredo ( passou á Gommissão de

Fãzeiída para lhe arbitrar alguma recompensa ' em lugar

da pensão .que recebia pelo Cofre da fllaiinlià do Rio dt':

Janeiro^', outrc em resposta a hum offírio do Ministro

da mesma repartição , em que pedia soccorros para ar-

ranjo das Mattds , e outros objectos desta competência
;

passou a Commissão de fazenda.

Parece á mesma Commissão que devem ser indef-

firidos os requerimentos dos Boticários da Armada e de
D. Maria R)ta Xavier, iz Approvados.

O Sr. AraiijO Pimentel , relator da Commissão Mi-
litar, leo hinn Parecer em resposta ao Ministro da Guer-
ra acerca das gratificações, que se devem dar aos Gover-
nadores de Ultramar

;
p.;recç i Commissão que se regu-

le pela pratica.

O Sr. Alves do R;» oppoz^se dizendo
,

qi;e até ago-

ra se não duvidava
,

que ao Governador de Caèo-Verde

se deo a:oooç^ rs. além dos mais adiantamentos: que o
dinheiro da Nação se deve distribuir no Congresso, e
por isso propunha que a Commissão reformasse o seu

Parecer : e tendo discorrido sobre este objecto os Srs.

Povoas , Freire, Borges Carneiro , Kafão de Molellos^

Barreto Feio, e Pamplona , foi approvado.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conía de hum offi-

cio que acabava de receber com huina Consulta do Sena-

do .icerca de duvidas na Lei de 1 7 do corrente sobre a

divisão das Freguezias para a eleição dps Deputados, —
Passou A Commissão de Constituição com a maior ur-

gência.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

rujacão das matérias qtie estavâo destinadas para hoje , e .

levantou a Sessão i i hora.

AKNUNCIOS.

^' Sahio á luT. : Obzequio aos SS. Corações de /i-
i«j , e de Maria

;
para desaggravo do Santissimo Sacra-

mento, Ffucto da Virgem Puríssima: em duas Novenas,
precedidas de hum discurso preliminar, em que se mostra
a origem desta devoção. Por F. X G. S. A que se jun-
ta : O Modo Perfeitíssimo de ouvir Missa , exposto em
24 Avisos, e j Missas; a saber, de Festa de Preces e
Penitencia, e de, Deftintos : Com Iumti 'Appendics

, para

os Sacramentos da Confissão, c C ommunhão ; e Visitas

de Jubileo, e d > Santissimo. Acompanhado de liuma Es-

tampa fina
,
que representa os SS. Corações ; íeguida de

liiima Descripção-, em que se esplicão vários Symbolos
,

e dez Epigrafes, que a Ornáo , extrahidas da Sagrada Es—
criptura. Por E, C- CO. Vol 12", 542 pag., bom pa--

p,el , e encadernação aceada ; pteço-^iio ; dí-ta em marro»
quiri) verde 6ao ; dita em dito excarnado -óóo. Preço da
Estampa em papel maior pjra painel 50, mais lino 60
réis. Dj-se liuma gratuitamente a «jem <ompraT 5 destes,

Livros. Vendcm-se na Portaria da Casa do Espirito San-
t-o- ài Congregação do Oratório em Lisboa,"

Collecção he Estampas, intitulada 'Ruas de Lisboa^

contém figuras illuminadas, que representão os diversas

trages , e maneiras inais constantes das gentes que ser-

vem e.habitão a Cidade, novamente retocadas. Cinco ca-

dernos, contepdo vinte e cinco estampas : vende-se oa
Loja de Carvalho ao Chiado defronte da rua de 5. Fran-
cisco , N. I.

.telll»
I 11 illiH fc li
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LISBOA 26 HeJtiHio.

Cfitn de Lei , e Decrtrto das Cortes para as Eleições dos

Dep/itados da nova Legiílaiiira.

'oM JoÂo por Grag i .ic Deos, e pela Constituição da

Monarquia, Rei Ho Rtino Unido de Portugal, Brasil^

e Algarves , d'íquem e d'alcni mar em Africa, etc.

Faço saber a todos os meus súbditos que is Cortes de-

cretarão o seguinte :

" As Cortes Geraes , Extraordinárias , e Constituin-

tes da Nação Portugueza , havendo quasi conckiido a obra

da Constituiç o , e attendendo á necessidade de se ele-

i^erera no presente anno Deputados pari a nova Legisla-

tura, decretão o seguinte:

1, Logo que se publicar o presente Decreto, se pro-

cederá a eleger Deputados para a Legislatura, que se ha

de installar no primeiro de Dezembro próximo , e durar

dois aniios ; e se guardarão nesta eleição as seguintes

disposições

:

2. Sótnente serão admittidos a votar na eleição os

Cidadãos Portuguezes : e taes são: — I. Os filhos de pai

Portuguez nascidos no Reino-L'nido , ou que, havendo

nascido em paiz estrangeiro, vierão estabelecer domicilio

no mesmo Reino : cessa porém a necessidade deste do-

micilio se o pai estava no paiz estr:ingeiro a serviço da

Mação. — n. Os filhos illegiiimos de mái Portugueza

nascidos no Reino-L^nido , ou que , havendo nascido em
paiz estrangeiro , vierão estabelecer domicilio no mesmo
Reino. Porém se forem reconhecidos ou legitimados por

p.ii estrangeiro, terá lug.ir a respeito dos primeiros o

que abaixo vai disposto em o tM.° IV, e a respeito dos

segundos o que vai determinado em o N.° V.— HL Os
expostos, em qualquer parte do Reino-Unido, cujos pais

se ignorem. — IV. Os filhos de pai estrangeiro, que nas-

cerem e adquirirem domicilio no Reino-Unido, se depois

de chegarem a maioridade declararem por termo assigna-

do nos livros da Camará do seu domicilio, que querem

ser Cidadãos. — V. Os estrangeiros, que tiverem carta

de Cidadão.

j. Perde a qualidade de Cidadão Portuguez aquelle !

I. que se naturalisar em paiz estrangeiro : IL que sem
licença do Governo acceitar emprego

,
pensão , ou con-

decotação de qualquer Governo estrangeiro.

4. Para que o Cidadão Portuguez seja admittido a

votar , se requer : L que esteja no exercício dos direitos

políticos , o qual se suspende por incapacidade tysica ou

moral , e por sentença que condemne a prizão ou degre-

do , em quanto durar a condeninacáo , ou o rco não for

rehabilitado : II. que tenha domicilio, ou pelo menos

residência de hum anno em Concelho onde se fizer a

eleição.

5. Sío poiém excluídos de votar: -^ I. Os menores

de vinte e cinco annos , entre os quaes conitudo se nío

coniprehendem os casados
,
que tiverem vinte annos ; os

Ofrtciaes Militares da mesma idade ; os llachareis forma-

dos ; e os Clérigos de Ordens sacras : — II. Os filhos

famílias, que estiverem em poder, e companhia de seus

pais : — III. Os criados de servir ; não se entendendo

porém nesta denominação os feitores e abegóes
,
que vi-

verem em casa separada dos lavradores seus amos : —
IV. Os vadios, isto he , os que não tem emprego, oí«

ficio, ou modo de vida conhecido :
—- V. Os Regulares

^

em que não se coniprehendem o das Ordens militares ,

nem Os sccularisados : — Os libertos e seus filhos não

são excluídos de votar.

6. Ninguém pôde ser votado na Província , onde não

tiver naturalidade, ou residência pelo menos de cinco

annos. Os Bispos o não podem ser nas. suas dioceses ;

os Parrocos nas suas parrotjuias ; os IV]a?istrados nos dis-

ttictos, onde exercitão jurisdícção individual ou collegial-

mente ; o què se não entende todavia com as Authorida-

des 1, cuja jurisdícção se estende a todo o Reino , não

sendo das especificadamente prohibidas. Os Militares da

primeira e segunda linha não podem votar nos comnian-

dantes dos corpo- a que pertencem.

;. São absolutamente inelegíveis : L os que não po-

dem votar (att. 2
, j , 4 , e $ ) : II. os que não tem

para se sustentar renda sufficiente
,

procedida de bens

de raiz commercio , industria, ou enipiego ; os apresen-

tados por íallidos , em quanto se não justificar que o

são de boa fé ; es Secretários e Conselheiros de Fitado;

os que servem empregos da Casa Real ; e os estrangei-

ros posto que tenhão cart.i de Cidadão.

i. Os Deputados em hunia Legislatura podem ser

reeleitos para as seguintes.

9. As eleições se fjrão por divisões eleitoraes, que

serão formadas pela maneira seguinte :

O Reino de Purtugai e Algarve será dividido em
vinte e seis divisões , que darão cento e dois Deputa-

dos em conformidade do mappa que vai junto ao pre-

sente Decreto.

10 As Ilhas da Madeira e Porto Santa formarão hu-

ma divisão, que terá por cabeça a Cidade do Funchal^

e dará três Deputados.

11. Nas Ilhas dos Açorei as três Comarcas de S Mi-
"tiel Ilha Terceira, e Faial formarão outras tantas di-

visões eleitoraes ,
que terão pot cabeças as Cidades de

Ponta Delgada e A.igra , e a ViUa de Horta, t dará

cada huma dois Deputados.

12. No Brasil as Juntas Provisórias formarão as di-

visões eleitoraes de cada Província, dividindo cu reunin-

do as Comarcas j segundo a melhor conimodidade dos

povos e desigiiaráõ a cabeça de cada divisão attenden-

do ã sua centralidade e importância. Cada divisão dará

o numero de Deputados , que lhe couberem , na razão

de hum por cada vinte e cinco a trinta e cinco mil ha-

bitantes livres.

1 j. O Keino de Angola com Bengalla formará hu-

ma divisão , que terá por cabeça a Cidade de S. Paula

de Loaiida , e dará hum Deputado.

14. Nas Ilhas de Cubo Verde a Junta Provisória for-

mará duas divisões, quanto ser possa, iguaes eni popu-

lação; e designará, segundo a melhor commodidade dos

povos as Ilhas que a cada huma pertenção ; a qual del-

ias se refirão os estabelecimentos de Eissáo e Caclicu ',

e qual seja a cabeça de cada huma. Estas divisões darão

dois Deputados.

15. As Ilhas de S, Thomé e Príncipe com suas de-

pendências, formarão iiuma divisão, a qual_ dará jiufti

Deputado, sendo o ponto de reunião sMlU\i,do^Çr,itcip'ei

16. Miiçomii'1'te e suas dependências Cçraii^rá, iiypi|

fíies i) í.ísi 5t> of j.h) EbBiiibí'S
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dfvisáo ,
que terá por cabeça a Cidade deste nome , e

dará Inim Deputado.

17. Os Estados de Gon formarão luima divisão, cuja

cabe(;a lie a cidade deste nome , e darão iium Deputado.

18. Os estsbelfcimçntos de Mcicáo, Timor, e Sotor

formarão huma divisão, que terá por cabeça a cidade do

Nome de Deos de Macáo-, e darã hum Deputado.

19. Cada divisão eleitora! elegerá o numsio de De-

putados acima determinado, com liberdsde de os escolher

em toda a província. Se algum for eleito em muitas di-

visões
,

prevalecerá a eleição que se fizer naquella , em
oue elle tiver sua residência: se ein nenhuma delias a

tiver, será preferida a da sua naturalidade : se em nenhu-

ma tiver naturalidade nem residência, prevalecerá aqUel-

la et7í que obtiver maior numero de votos, devendo em
caso de empate decidir a sorte. Este desempate Se fará

em huma Junta Preparatória de Cortes
,
que ha de terá

sua primeira sessão a quinze de Novembro seguinte nes-

ta cidade de Lisboa. Pela outra ou outras divisões Jeráó

chamados os Substitutos correspondentes.

26. Por cacfa Deputado se elegerá hum Substituto.

•zx, Aquelle que sahir eleito Deputado, não será es»

Ctíso íenâo por causa legitima, justificada perante as Cor-

tes : sendo porem reeleito em eleição immediata , lhe

ficará livfe deixar de servir; tnas neste caso não poderá,

durante os rfois annos da legislatura de que foi escuso,

acceitar dó Governo emprego algum , salvo se este lhe

competir por ant^guidade ou escala na caíreir'a de sua pio-

fissáb.

22. A eleição se fará directamente á pluralidade de

votos dados em escrutínio secreto pelos cidadãos reu-

nidos ein assembléas eleitoraes, no que se procederá pe-

la maneira seguinte :

2j. Lofo que se publicar o presente Decreto se for-

mará em cada freguezia bum livro de matricula , rubri-

cado pelo Pre^íidente da Camará , no qual o Pároco es-

creverá ou fará escrever por ordem alfabética os nomes,

moradas e occupações de todos os moradores
,

que ti-

verem voto na eleição. Estas matriculas serão verificadas

pela Camará, e sk publicarão sem perda de tempo para

se poderein notar e emendar quaesquer inexactidões an-

tes da reunião das assemblcas cicíroraes.

24. A Camará de cada concelho designará com a con-

veniente antecipação tantas assemblcas eleitoraes no seii

districto, quantas convier segundo a população e distan-

cia dos lu» jres ,
quer seja necessário reunir muitas fre-

"uézias em huma só asscrnbléa
,

quer dividir huma fre-

çuezia em muitas assemblcas , com tanto que a nenhu-

ma destas correspofldão menos de dois mri habitantes ,

nem mai^ de seis Tnil.

25. O concelho que não chegar a ter dois mil habi-

tantes formará todavia huma assembléa-, se tiver mil
;

e não os tendn se unirá ao concelho de menOr popula-

ção que llie ficar contíguo. Se ambos unidos ainda não

chegarem a conter mil habitantes , se unirá a outro ou

outros devendo reputar-se cabeça de todos aqt>elle qu-e

fir mais central. £sta união scra designada pelo Correge-

dor da com.irca. Nas provindas do Ultramar poderá ser

modificada a presente disposição como exigir a commodí-

dade dos povos.

26. A Camará designará também as igrejas , em que

se haja de reunir cada huma assemblca , e quaes as fre-

<'ue7Ías ou ruas e lugares de huma freguezia
,

que a ca-

da liiiina pertenção : ficando entendido que ninguém será

admirtido a votar em assemblca diversa. Estas designa-

ções lançará o Escrivão da CaiDara em hum livro de elei-

ção que nelta haverá, rubricado peloi^residente.

27. As assemblcas eleitoraes serão presididas pelo Ve-

re^idor mais velho. Nos concelhos em que se íormarem

muitas assemblcas, o duo Wreador presidirá áquella que

se reiíntr nJ cabeça do conceliio, e -reurrtndo-se alli mais

iíj huma, áquella que a Camará ífe^^ignar. As outras se-

rão presididas pelos oiitrfis Vert-ad<iTr« cffectnws, e não

Jiastando ís'es
,
pelos dos annos antecedentes, os quaes

a Canjirn deíiribiiiT-i por sorie.

2%. Na divisão eleitoral de Lisboa ci Seiudo da Ca-

mará deitribuirá as presidências pelos Vereadores , e na

falta delles pelos Winistros dos láairros e pelos Desem-

bargadores da Casa da Supplicação. Porem estes .Minis-

tros, t'eunidas que sejão as assemblcas, na forma abaixo

declarada (art. 54) , llis proporão de acordo com os Pa-

íocos pessoas de confiança publica para Presidentes : e

eleitos estes
I

sahiráõ da meza,

29. Com os Presidentes assistirão nas mezas de elei-

ção os Párocos das Igrejas, onde se fizerem as reuniões.

Qando huiTO freguezia se dividir em muitas assenibiéas

o Pároco designará Sacerdotes que a ellas assistão. Os
ditos Párocos ou S.icerdotes tomaráó assento á mão di-

reita do Presidente.

50. As assemblcas serão publicas, annunciando-se pre-

viamente a sua abertura pelo toque de sinos. Ninguém
alli entrará armado. Ninguém terá precedeiicia de assento

excepto o Presidente , e o Pároco ou o Sacerdote assis-

tente.

^\. Em. cada assembléa estará sobre a mc?a o livro

ou livros da matricula. Quando huma freguezia formar

muitas assemblcas , haverá em cada huma delias huma
relação autentica dos moradores das ruas ou lugares, (^us

a ella estão assignados , a qual se copiará da matricula

geral. Haverá também hum caderno rubricado pelo Pre-

sidente , em que se escreva o acto da yleição.

j 2, As assemblcas em Portugal se reunirão no ter-

ceiro Domingo do seguinte mez de Agosto ; nas Ilhas

Adjacentes e Ultramar naquelle que abaixo vai declara-

do (art. 55 )•

jj. No dia prefixo no artigo antecedente, á hora que
se determinar, se reunirão nas Igrejas disignadas os mo-
radores de cada concelho, que tem voto nas eleições,

levando escritos em listas os nomes e occupações das

pessoas em quem votão para Deputados, cm numero do-
brado dos qne correspondem áquella di\ isão eleitoral

,

convém saber
,
pata Deputados ordinários e seus Substi-

tutos, No reverso das listas declararão as freguezias e

concelhos, e sendo Militares da primeira ou segunda li-

nha, também os corpos a que pertencem. Tudo isto será

annunciado por editaes
,

que as Camarás mandarão affi-

Jtar com a conveniente antecipação.

ft 54 Reunida a assembléa no lugar, dia, e hora de-

terminada, haverá huma Missa do Espirito Santo, finda

a qual o Pároco ou o Sacerdote assistente fará hum bre-

ve discurso análogo ao objecto
, e lerá o presente De-

creto. Logo o Presidente de acordo com o Pároco ou Sa-

cerdote proporá aos cidadãos presentes duas pessoas de
confiança publica para Escrutinadores, duas para Secre-

tários da eleição , e em Lisboa huma para Presidente

(art. 28). Proporá mais três para revezarem a qualquer

destas. A assemblca as approvará ou desaprovará
, ma-

nifestando os votos por algum sinal, ccmo levantando

as mãos direitas: se alguma delias não for approvada, se

renovará a proposta e votação, quantas vezes for neces-

sário. Os Escrutinadores e Secretários eleitos tomaráó

assento aos lados do Presidente e do Pároco. Esta elei-

ção será logo escrita no caderno , e publicada por hum
dos Secretários.

55. Immediatamente o Presidente e os outros Meza-
rios lançarão as suas listas em huma in-na

,
que estará

sobre a meza. Logo se irão aproximando a e*ta hum e

hum todos os cidadãos presentes : e estando seus nomes
escritos 1)0 livro da matricula , se lhes acceitaráõ as suas

listas , e sem se desdobrarem serão lançadas na nma , e

iuim dos Secretários irá descarregando no livro os no-
mes doj que as entregarem.

^6. Depois de não h.i\'er mais quem vote, mandará
o Presidente contar as li'tas , e publicar e escrever na

acta o seu numero. Então iium dos Escrutinadores irá

lendo em voz alta cadainna delias , bem como as inscrip-

ções postas no seu reverso (art. }>) , P^t^ 'e ver se

se dá algum Vofto nas pessoas prohibidas no art. 6 , no
qual caso esse voto se riscará logo da lista. Como o Es-

cnrtinador fur lendo , irão os Secretaries escrevendo,

cada hum em sua relação, os nomes dos votados e o n.''

dos V. tos ^ue cada hum Inr obtendo: o que fatão, não

com riscas , m;is pelos números successivos da numera-
ção natural, de sorte que o ultimo nun>ero de cada no-

me mostre a t-< r^lidade dos votos
,

que e'!e houver ti-

do ; e ccmo forem escrevendo estes números
, os irão

publicando em voz alta.

j7. Acabada a leitura das listas, e verificada a con-

formidade das duas relações pelos Escrutinadores e Se-

cretários , hum destes publicará na assembléa os nomes
de todos os votados , e o niitriero dos votos que tem
cada hum. Iramediatamente se lavrará a acta , na qual



íe escreveráó pela ordem alfabética os nomes dos vota-

dos , e por extenso o numero dos votos de cada hum,

A acta seta assignada por todos os Meurios.

j8 Então se i,ueimaráõ publicamente as listas. Os
W-ezarios iiomcaràó logo dois de entre si

,
que nns dias

abaixo declarados (art. 42 e 44) apresentem a copia da

acta lia junta
, que se ha de reunir na casa da Camará

,

se' no Concelho houver muitas assembleas , ou imme-
dialameiíte oa que se ha de reunir na cabeça da divisão

eleiturai-, se houver huitia só. A dita copia será tirada

por hum dos Secretários , assignada por todos os iVleza-

riej , fechada , e lacrada com scllo. Então se haverá por

dissolvida a assembjiia. O quiderno da eleição e as duas

relações (art. j6 ) se ouardara no arquivo da Camará,
dando-se^lhe toda a publicidade possivcl.

59. Na acta da eleição se declarará ''que ÒS cidadãos
,

''que formão aquella assembliia , outorgarão aos Deputa-
rdes, que em resultado dos \otos de toda a divisão elei-

" toraí saliirem eleitos na Junta da cabeça delia, a torlOs

' e a cada hum em solido , amplos poderes parj que
,

" reimidos em Cortes Cv ni os das outras divisões de toda

•'a Monarquia poriuçueza, possão como representantes
" da Nação fazer tudo o que lor conducente ao bem ge-
" ai delia , e cumprir suas funções na conformidade e
" dentro dos limites que a Constituição prescreve , sem
''que possão der^^ar^ nem alterar n>iihum dos seus ar-

"tiç; s: e que tiles outorgantes se obrigáo a cumprir e

"ter por valido tudo O que os ditos Deputados assim fi-

' zercm eni co;iforniid.ide da mesma Constituição.''

40. Sri a.T sol posto nã» estiver acabada a votação,

O Presidente mandará rlietter as listas e as relações em
hum Cíifre de rres clia\es, que serão distribuidas por sor-

te a trcs i\iezarios. Fsté cttre se guariíara debaixo de

chave na mesma Igreja, e no dia seguinte será apresen-

tado na meia da eleição , e ahi aberto em presença da

assembléa.

41. Se o Presidente , depois de recebidas todas as

listas
,

previr que o apuramento delias não poderá con-

cluir se no dito Domingo , nem na Segundafeira seguin-

te
,
proporá á asseniblca , de acordo com o Pároco , co-

mo no art. J4, Escrutinadores e Secretários para outra

treza
,
que se coll;icara na mesma Igreja. Para esta meza

passará liuma paite das listas , e nella se praticará simul-

taneamente o mesmo que na primeira, na qual em hm
se ajuntarão os quatro exemplares das duas relações para

se reduzirem a huma só , e se procederá dahi em diante

como fica disposto no artigo 57.

42. Quando no concelho houver mais de huma as-

sembléa eleitoral , os portadores das copias das actas da

eie cão (art. j!!) se reunirão á hora indicada nos editaes

em Junta publica na Casa da Camará , com o Vereador
mais vcllio , e o Pároco que com elle assistio na assem-
bléa antecedente. Esta reunião se fará quanto a Pottu-
giil no Domingo seguinte, e quanto ás libas Adjacentes

e Ultramar, naquelle que abaixo vai declarado (art. 5;}»
í.ogo os ditos portadores elegerão de entre si dois Escru-

tinadores e dois Secretários ; e abrindo-se as ditas actas

,

o Presidente as a/untara em hum masso , e lendn-se ca-

da huma em voz alta, irão os Secretários escrevendo os

nomes em duas relações , e se praticara o mais que fica

disposto no? artigos j6 e 57.

4i. Successivamente os Mezarios elegerão dois d'en-

tre si
j

que nc dia abaixo declarado (art, 44) aprtsen-

tem a copia d.;sra acta na Janta da cebeca da divisão

eleitoral ; e a respeito desta copia , da dissolução da

Junta , e da guarda e publicidade do quaderno e relações
,

se fará o mesiriO que fica disposto no art. jS.

44. No segundo Domingo depois daquelle em que
se reunirão as assembicas eleitoraes , e nas Ilhas Adjacen-

tes e Ultramar , naquelle que abaixo vai declarado ( art.

55), se cfingregaráõ em Junta publica na Casa da Cn-
mara da cabeça da divisão eleitoral os portadores das co-

pijs das actas de toda a divisão , com o Vereador mais

velho , e o Pároco que com elle assistio na assembleia

antecedente. Então se elegerão Escrutin.idores e Secre-

tários ; praticar-se-lia o mesmo que fica disposto nos art.

42 e j6 ; e apurados os votos , sahiráo eleitos Deputa-

dos , assim ordinários como substitutos, aque!les que ob-

tiverem pluralidade absoluta de votos , isto he , mais de

nietade do numero das listas , tiue he o dos cidadãos que

votarão. Entre elles ficarão precedendo aquelles que ti-

UJJ
verem mais votos 1 e por essa ordem Ee escreverão seui
nomes na acta. Em caso de empate decidirá a sorte.
Então se praticará o mesmo que fica disposto no art. {7,

45. Se não obtiverem pluralidade absoluta pessoas
bastantes para preencher o numero dos Deputados ordi-
nários e substitutos , se fará huma relação, que conte-
iilia em trcsdobro o numero que faltar , formada dos no-
mes daquelles votados que tiverem mais votos, com de-
claração do numero que teve cada hum. A mesma será
lida publicamente e lançada na acta, e se liaverá por dis-
solvida a Junta.

46. O Prezidente fará logo publicar a dita relação, er

tirar por hum Tabelliáo tantas copias delia
,

quantos fo-
rem os conceliios da divisão eleitoral ; e depois de as
assignar , e fazer conferir pelo Escrivão da Camará , as
temetterá ás Gamaras dos ditos concelhos. Os Preziden-
tes destas immediatamente remetteraõ copias tiradas pe-
los Escrivães das mesmas, c por ambos assignadas ao»
Prezidentes que forão das assembléas eleitoraes, os quaes
as farão logo registrar nos cadernos de que trata o art»
31 , e lhes darão a maior publicidade.

47 No mesmo tempo as Camarás convocarão os mo-
radores do concelho para nova reunião das assembléas
por editaes , como no art.

5 j , annunciaiido iielles que
a reunião se fará quanto a Portugal no terceiro Domin-
go depois daquelle , em >.iie se tiver congregado a Jun-
ta da cabeça da divisão eleitoral ; e quanto as lilias Ad-
jacentes e Ultramar, naquelle que abaixo vai declarado

( art. 55); e q"e o numero dos Deputados de que os
votantes hão de formar suas listas, deverá ser tirado
precisamente d' entre os nomes incluídos na relação
que toi remettido da dita Junta, a qual relação será iit-

tcralmente transcripta nos editaes.

4i'. Pveunidas as assembléas eleitoraes se procederá
em tudo como fica disposto iios art. 55 }6 J7 j 8 40
41 42 4j e 44 ; com declaração, que os Mezarios serão os
mesmos que lorão nas primeiras assembléas

; que as rela-

ções vindas da cabeça da divisão eleitoral se guardarão
nos arquivos das Camarás ; e que apurados que sejão os
votos em a nova Junta da cabeça da divisão, sahiráo
eleitos Deputados ordinários e substitutos aquelles em
quem recairão mais votos, posto que não obtenhão z
pluralidade absoluta ; devendo em caso de empate deci-
dir a sorro. Na talta ou impedimento de algum dos Me-
zarios, se elegera outro como na primeira vez.

49. Então se haverá por dissolvida a Junta. O livro
da eleição se guardará no arquivo da Camará, dando-se-
ll;e toda a publicidade possível.

50. Na acta desta eleição se declarará haver consta-
do pelas actas que forão presentes de todas as assem-
bléas da divisão eleitoral, que os moradores delia outorfá-
rão aos Deputados que agora Sahirâe eleitos , os poderes
declarados no art. 39, cujo teor se escreverá na mesma
acta.

51. Concluído este acto, a assembléa , indo entre os
Wezarios os Deputados que estiverem presentes , assisti-

rá a hum solemne Tc Dcuin
,

que se cantará na loreja

principal.

5 2. Da acta da eleição se entregar.ío copias a cada bum
dos Deputados , e se reií^etterá logo huma á Deputação
Permanente , ou

, não estando instnilada , á secretaria

das Cortes. Estas copias serão tiradas por liuni TabeIJião ,
e conferidas pelo Escrivão da Camará.

5). As duvidas que occorrem no acto da eleição, se-
rão decididas verbalmente e sem recurso

,
por huma

Commissão de cinco Membros , os quaes serão eleitos

na occasião e pela fornia por que se elege a Meza da
eleição (art. 54). Nas asscn.bléas eleitoraes não se po-
derá tratar senão de objectos relativos ás eleições e fa-

Zsndo-se o cniitrario
,
será nullo tudo o que se obrar.

54. <")s Deputados ordinários que sahireni eleitos, se
apresentarão antes do dia quinze de Noven-bro á Deputa-
ção Permanente, ou, não estando installad.i, á secreta-

ria das Curtes, onde seus nomt:s serão registrados com
declaração das divisões eleitoraes a que pertencem.

5;. Nas Ilhas Adjacentes e no Ultramar se observará

a mesma forma de eleição prescripta nos artigos antece-

dentes, cóm declaraçTio que as Juntas Provisórias, e

onde não as houver as Camarás das cabeças das divisões

eleitoraes , logo que receberem o presente Decreto , desi-

gnarão o Domingo no qual em tcda a província ou divi-
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sío se háo de reunir as aísembléas eleitoraes ,
qUe será gafes

ornais próximo possível: devendo as mesmas Juntas ou

Camarás expedir as ordens necessárias para esse fim,

dentro do impreterível pTaio de quinze dias depois da

sCia recepção.

56. As mesmas Juntas ou Camarás designarão tam-

bém os Domingos, em que se hão de fazer as reuniões

nas cabeças dos concelhos e das divisões eleitoraes , e

renovar-se as assembléaS p.ua o segundo escrutínio : fi-

cando entendido, çue estes intervallos devem ser os

mais breves que perniittiiem as distancias dos lugares.

57. Os Deputados ordinários, que sahirem eleitos,

p'át't'irá6 logo para Usb.a, e se apresentarão á Deputação

Permanente ou as Curtes. Em quanto não chegarem os

do Ultramar, continuarão os actuaes a occupar seus

e como forem chegando , irão "saliindo os da res-

pectiva província
,

que a sorte designar : o que as pre-

sentes Cortes txtraordinarias e Constituintes decietão

pelas imperiosas circunstancias em que se aclião.

58. Coín a nova Deputação de cada huma das pro-

víncias do Ultramar vira logo para Lisboa o primeiro

substituto; salvo se 'Síh Portugal residir algum, no qual

caso entrará este em lugar do que faltar, iie torem ree-

leitos alguns dos Deputados actuaes , virão logo tantos

síibstitutos quantos forem os reeleitos, menos os que re-

sidirem em Portugal.

Paço das Cortes em onze de Julho de mil oitocen-

tos e vinte dois.
"

(_Segtie oMapfa clrcunStunciaJo dos Conselhos^ que

omitimos oijui , tramcrcvendoo seguinte.')

Resuni'^ *• M<7ppa Geral da PopalaçM existente nas 2 6 Divisões Eleitoraes ão Reino de Portuçal , no anno de 183 1-

Províncias Di\^isÕES Eleitoraes

Minho, "6 Divisões

Traz-os-Montes, 2 Divisões

Beira, 9 Divisões

Estremadura , b Divisões

Alemirjo , 3 Divisões •

Algnrvc ,, 1 Dimsão

Arcos «lo Vai de Vez

Bmctllos - - - -

Braga - ' - ' '

(Juiinaràes- - - -

l^enatitl . ^ - -

Porlo

Som mas -

Bragança - - - -

Yllla Keal- - - -

Sòinmas -

Arganil . , . .

Aveiro . - - - -

Castello-BrancO - -

Cnimbra . - - ~

Feira - . - - -

Guarda . * - -

Lamego . - - -

Trancoso - - - -

Viseu . - - - -

Sorrrmás -

AIpmr|uer - - - -

Leiria - - - - -

Lisboa - - - - -

Seluhal - - - - -

Tiioinar - - - -

Sommas -

Beja -».-.
Évora -'---
Portalegre - - -

Sommas

Faro

14

ló
35

21

31

20

' a
Ti -—
— X— 2

°
.
^

2

SOO

251
l>ll

199 J

118

136

+3
35

78

38

33

28
4-1

11

29
Ô9
41
37

ião?

443
^261

N.' dos

Fogos

28872
26096
âf9512

30421
31768
38904

185573

N." total

do-. Iiidi-

viiluos

119439

105894
1IB071
119898
ii7.nu
162979

743662

32169
39417

709

330

24
30

1

22
48

96
78
133

130
75

174
165
266
156

71586

1273

109

86
74
58
165

^ 1-627

Ç-8317

21093
37878
20948
22585
27484
25597
31702

117664
162544

Si

C

'

25

280208

85311

108690
79062
146552
80865
86893
109242
93850
131973

237231

25483
21955
57513
®0146
41618

125

32

32

37

101

15

Contem as 26 Divisões Fieito-

raes , inclusive os Militares

(lo Fxercito de 1." Linha
lielig-ioáos , Religiosas , e Ser-

ventes (los Conventos exis-

leiíles nas 26 Divi?òes

'lotai dos bahitnntps rloKeinn-

785

492

113

125

98

3.36

69

408 G

166715

27174
24762
22199

74135

2;3970

"65210

922433

99865
81276

260950
75395
163825

681311

32

23

960.'Í2

89013

80964

266009

120322

3013950

12500

.^,02(M.50

3

3

3

5

102

As divisões Eleitoraes recebem a denominação da Cidade ou Villa mais central, ou populosa destinada p.ira a

reunião da Assemblea G. da mesma Divisão.— Se em alguma Divisão Eleitural houver Conselho ou Couto não mencionado

íio presente Mappa, entenrie-se que ficará pertencendo a Divisão em que se achar encravado. =: Paço das C. 1 i de Jul. 1822,

— Portanto Mando a todas as Authoridades etc Dada no P. de Queluz aoí 17 de Jul. de 1822. = Elrei com Guarda, = ett.

ti A 1 iVJ i* íí liJ í^ í) /^ fS A C 1 O W A ii
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G.jrZKTA UJVIFERS^L.
SEGUNDA FEIRA 29 DE JULHO.

H E S P A N H A.

Tiirancon IO de Julho.

r?
t A sía manliá entrou nesta villa o Batalhão de miiicia

activa de AUazar de S.Joilo, cujo corpo está animado

do melhor espirito. Chegado que foi á praça deo os cos-

tumados vivas nacionaes diante da lapida constitucional
,

açompanhando-os muita gente dj povo que tinliáo sahidj

a*,reccbeUos.

Bouco depois do meio dia chegou o correio de Ma-
drid , e n'hum momento se espalhou a noticia do gran-

de triunfo da Constituição, conseguido pela valente guar»

niçãp, e heróica milicia nacional de Madrid no memo-
rável .dia 7. Ao cuidado, e anciedade em que estávamos

peias noticias recebidas nos dois correios anteriores, suc-

cedeo a explosão da alegria , e do enthusiasmo , e em
toiia esta tarde , e noite , não se ouviáo senão festivas

accjania<;òes , e canções patrióticas acompanhadas de mu-
sicas. Cremos que a nossa Camará Constitucional deter-

minari se celebre com toda a solemnidadi este aconte-

tiflieiíto, que salvou .a, p^ítrja,

Madrid 12 dí Jiilhf.

Todas as noticias que vamos lecebendo confirmáo

a opinião im que estávamos de que as províncias, ao

s^ber as occurrencias da Capital , manifestariâo de hum
modo indubitável a sua firme resolução de manter a li-

bcfdade.

As Aiidalin.ítis y \'^aleticia , Extrcmudura , e Galiza
tomarão immediatamente a altitude que era de esperar;

em todas as partes as authoridades se prepararão para es-

perar socegadamente , e sem poderem ser surprehendi-

djs, o resultado do que occofresse na Corte ; e em to-

das as ^lartes o povo manifestou a sua firme resolução de
frustrar por todos os meios possíveis Os projectos dos ini-

migos da liberdade.

Até agora vemos em todas as províncias huma ad-

mirável vigilância entre as authoridades governativas
, c

municipais ; e se em alguma parte se tem notado frou-

xidão ou descuida nas primeiras, as segundas tem cum-
prido com os deveres que lhes impõe a salvação da pá-
tria.

Rrflexionem á vista disto os nossos inimigos o que
tcrião ganhado ainda quando no dia 7 de Jullio tivesse

irotado em Madrid O Seu criminoso intento. Hoje esta-

.liamos inundados em sangue, sumidos na desolução, c

..ameaçados de todos os horrores de huma guerra civil.

.Os habitantes de Madrid tcriáo fugido para as pro-

vindas
, e os que o não podessem fazer, e sobrevives-

sem á vingança dos bárbaros vencedores , estarião hoje
vendo vir sobre a Capital milhares de guerreiros a vin-
gar a aleivosia dos perjuros. Virião; e quem he capaz
de calcular qual seria o termo da vingança? Confessemos
pois, que os defensores da Constituição salvarão no dia

7 de Julho o throno , e poserão pela terceira vez a co-
roa sobre a cabeça de Fintando.

Porém he necessário que a segurem para semore
e que não fique exposta a tão contínuos vaivéns. Isto
he o que desejão todos òs bons , e no que trabalhão de
continuo nossas authoridades.

Crt-se que esta noite sahirãó vários Generaes para
quartéis em dífferentes pontos da Península, e Ilhas ad-
jacentes. A apuração do Real Palácio continuará

, e
quando esteja completo o numero dos Chefes se exa-
minará coni rigor a conducta dns subalternos.

O Conselho de Estado reunio-se esta noite para de-
liberar sobre a organisação provisional que deve dar-se
aos Batalhões de Guardas. Dos que estão em Lcanéi
e em Vicalbaro

,
e cuja conducta foi mui diíFerente d*

dos outros quatro, diz-se que o primeiro sahirá esta noi-
te para hum ponto mais distante da Corte.

O numero dos prisioneiros passa já de mil, e não
se sabe ainda que destino se lhes dará. Também se igno-
ra o estado em que se acha a cansa mandada for^mar
aos officíjes authores , e cúmplices de tão deplorável de-
sordem.

Esperamos que a decisão seja prompta , e que o
sangue que a justiça nacional obrigue derramar, soce^ue
quanto antes a impaciência dos que derramarão o seu ás
mãos dos pérfidos inimigos.

Idem 17.

O Chefe Politico e o Intendente de Murcia aban»
donárão os seus lugares , sem que isso fizesse abalo nos
habitantes, que celebrarão no dia 11 hum solemne Te
Veum pelo triunfo obtido a 7 em Madrid contra os re-
beldes. — Os facciosos de Orihuela entrarão em Bcniel
tirarão a lapida ; mas forão logo tropas em seu alcance.
—A 14 entrarão em Sigiuma as tropas constilucionaes^
tendo-a abandonado os facciosos, os quaes parece forão
para Moliiia.

S. M. encarregou interinamente do Governo desta
Província o Excellentissimo Sr. D. raula Morilho.

Os líatalhóes da Milicia N-acional que desde o i.°

deste mez se achav. o acamp.idos ni' praça da Constitui'
ção , voltarão a seus quartéis hoje pelas ties horas át
tatde. A artilhería também ss rrtirou au Parque. Só d-
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carão f!»- praça 4 Có.-npanWn? da Mflicia de InTanteria
,

íiuma reserva no Parque da Cavalleria , além das tropas

v,ue fazem o st;rviço ordíiurio da praça.

LUm 1 S.

Extrncte lUi correspoiídcncin de Fraiiçc do ultimo correio.

"Ainda que estes ultra j de ambas as nações ficarão

tomo estuptfactos còm a lograçáo que acabáo de ter em

Madrid, tornarão a si mui de pressa, e mais turiosOs

<]ue nunca, vOciCéTão que não desistem do empenho, c

uue tornará a tramar outra tal, que não lhes talhe!..

Enviou-se (e isto he positivo) aos Qitesadiitas da ííw

•jjm porçíio de farinha e carne salgada debaixo da es-

colta Jo resguardo Francez. Huma nova partida de \0$)

espingardas dirigio-se de Pordeos pata se introduzir na

Navarr;} , debaixo da direcção de dois confidentes ,
hum

de 5. P.nVij, chamada Bari)aite, e outro de S. João

Pi;d de ]'ort , cliamsdo L,,J'ijiirie.

"Ò General d'Áríiiheria HaulpoiíU chegou a 10 a

Baiona, onde entrou a 11 hum grande numero de peça»

de artilheria. Htf cerlissimo que os da Fé e os Ultras

contavão com que EIRei A'Hespanha chegaria á fronteira

pelos meados de Julho ! Em Bordéus se ouvio a Wada-

tna Monteite<^ro ,
que no dia 8 estava na dita Cidade de

volta de Por is pel* posta, fazer alarde de ter mandado

dizer ao nOvO Coíisul Moiitulvo, que não tomasse o

trabalho de desentrouxar o seu fato e pôr casa
,

pois que

dentro de por:cos dias liia mudar-se o Governo em Hes-

yanlui , e elie teria de dei>:ar o seu emprego. Na dita

data o Governo Francez , nem as aiithoridades de Bor-

deos 1 ainda não tinlia reconhecido por Cônsul d'Hespa-

Ilha o Sr. Mcitalvo." (_E4'Vmyersal.')

Não he só com o cordão Sanitário e com a escan-

dalosa protecção qUe dão aos (luenidistas e mais faccio-

sos, que o Governo Francez nos está fazendo huma trai-

xlora «juerra , talvez mais damnosa do que se a fizesse

cara a cara. Veja-se em confirmação a noticia seguinte,

que descobre em parte o plano e a intenção dos liòss^Js

amigos os ultras. .
,

" Hcntem de tarde (diz huma carta de S. Roíjue de

Julho) entrou na bahia de Gibraltar huma embarcação

vinda de Marselha em S dias de navegação, e o seu

Capitão deo parte ao Governador daquella praça que jOçfc

Iiomens de tropas FronceT-as tem atravessado os Pjren-

liéos , t tem entrado em Heipauho."

Pelo presrnte náo pôde a noticia ser mais fatia,

pnrque se a embarcação que a levou a Glbrahnr chegou

a IO e íahio de Manelna a 12, era indispensável que

para que naquella cidade se soubesse o que annuncia
,

se tivesse verificado isto nos últimos dias do inez de Ju-

nho , e por conseguinte estaríamos já caiiçados de o sa-

bermos em Madrid. Assim pois, ou o Capitão do Na-

vio Francez he hum solemne embusteiro , encarregado

pelas Ultras de espalliar pela Andaluzia esta noticia as-

sustadora para animar os facciosos, ou he hum inconfiden-

te indiscreto, que dá já por feito o que só estava pro-

jectado.

Sim, não ha duvida que, se a contra-revoiuçâo for-

jada para Madrid se não tivera mallogrado, terião entra-

do Fraiicet.es pelos Ptjrtnnéos , e que esta tem sido a

intenção com que o Governo Francez tem estado refor-

çando o cordão sanitário. 'Os Ministros de hiiii. XVlll

tem aviltado e Tluono , fazendo que o seu Rei mentis-

se soleir.nemente aos olhos de toda a Europa quando as-

se<'urou que eráo os ninUvolos os que attribuião inten-

ções hostis com a Hespanlia. F.íie as tem tido
,

as tem
,

e as terá em ouanto não tomarmos huma resolução enér-

gica e capaz de os intimidar. Paz e união com a Na-

ção France-ís , e divorcio eterno com o seu Governo.

Tem-nos por contagiados , e nío deve ter relação algu-

ma comnosco. Venhão a Hespanlia quantos Fmnceus

quiierem , e sei.ío tratados ccmo nté sgora ; mas nenhu-
ma relação devemos conservar com hum Governo tão

infame, cujas promessas se achão cada huma desmentidas
pela sua conductj. Ue nada nos serve hum Embaixador
cm Paris se o Governo Fronce-L ha de estar zombaiido
delle com palavras vãs , e de nada nos serve hum Em-
baixador Francez em Madrid se não havemos de poder-

nos fiar do íj^jc nos ptcméttèr e;n nome do seu Gover-
no. (E/ Viiiverial.^

CORTES.

.

Sessão de 26 de J<:lho. 424.="

Lida pelo Sr. Secretario Sarmento a acta da prece-

dente Sessão, que foi approvada , deo conta o Sr, Se-
cretario Felgueiras do expediente , em que se compre-

"iiendia o seguinte : Hum officio do Governo pela Secre-

taria d' Estado dos Negócios da Fazenda , incluindo a

relação do imposto de 4(^ rs. que pagão as bestas de
sella das Comarcas referidas em huma relaçSo que en-
via , passou á Commissão de Fazenda. Outro acompa-
nh.indo o msppa dos Contractos Nacionaes

, que são sus-

ceptíveis ífSse áTrematarem , em cumprimento da ordem
das Cortes de 19 do corrente. Outro pela Secretaria d'Es-
tado dos Negócios Estrangeiros, incluindo outro do En-
carregado dos Negócios que foi desta Corte em Londres^

João Franeisco de Oliveira , com o theor das discussões

-diplomáticas por elle começadas com o Ne<;Ociador que
lhe foi desigrtado sobre o assum^pto dos 15 por ^ de di-

reitos addicioHaessObre os lanifícios, além dos outros ij

por ^ que pagão geralmente os demais productos da In-
dustria da Gra-Breianha

t em virtude do Decreto de 14
de Julho de 1B21. No mesmo officio, accrescenta o Mi-
nistro , estarem suspensas as Negociações , as quaes o
novo Encarregado, Ciiristovão Pedro de Moraes Sarmento^
não pôde continuar por dependerem da resolução do So-
berano Congresso , sobre o que o Governo iíritannico re-'

cjUer como preliminar pela Nòla do seu Encarregado de
Negócios de 19 de Maio próximo passado, e de que es-

te Ministro com reeterada instancia pede a difinitiva de-
cisão ao Governo de Sua Magestnde

;
(passou á Commis-

são Especial). Outro do Ministro da Guerra acolnpanhan-

do o requerimento do Commandante interino e Officiaes

do Regimento de Infanteria de Linha da Província do
Maranhiio , em que pedem se estabeleça n' aquella Pro-
víncia hum Monte Pio Militar, ã siniilhança <io que exis-

te em Partilhai ; (passou á Cotnniissão de Fazenda do
Ultramar ).

Fez-se menção honrosa na act,i de Várias felicitações

pela descoberta da Conspiração.

Passou d Commissão de Fazenda , tendo-se destri-

buido pelos Srs. Deputados o -Balanço da Receita e Des-

peza das obras da Igreja de Valongo, que envia á Com-
missão Fiscal do Porto : disttibuio-se outro I alanço do
Cofre da X^niversidade no mez de Março , m.andado pe-

lo Deputado Secretario da Junta da Fazenda da mesma.
Universidade, João Anastácio do Couto. Tan;bem se dis-

tribuio hum Discurso sobre a nniáo ih Br.ijí7, offer;cidf>

ás Coftt-s por Joaquim António de Lemos Casicllo Eranco.

Concedeo-se o tímpo necessário pata tratarem da.

sua saúde aos Srs. Deputados Jeronj/mo José Carneiro
,

e Vicente António Corrigi,

Passou á Commissão de Saúde Publica hum Projecto

de Regimento para os Hospitaes da Marinha apresenta-

do pelo Sr. Aloura em nome de hum Cidad.o Amante
da Pátria : á Cominissão do Ultramar huma Representa-
ção de vario? Proprietários de Engenho da Província áo
Pará , sobre Tributos

,
que pagão.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada
^

e dis^je se achavão preseritei 116 Srs. Derxttadoô-, e quês

faltavão com licença 28 , e sem elln 6,
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õide»> do Dia, -^ Frajecto sobre Hypothecas,

O Sr. Prê^deiite abiio ,1 discii^ião á rrateria adiada

<Si precideiitc ÍJessáo — sçrão escripto» no Livro do Re-

gisto as liypotliccas especiaes legaes, as>iiii chamadas, se-

i;mido o espirito das nnssas I.eis Pátrias =
O Sr. Serpa MacluUo conibateo esta opinião mos-

trando a impossibilidade de cumprir siniílliíiitc legislação;

e que sendo assim era inútil, o que só tornaria mais em-

brulhada a execução da medida proposta.

O Sr. Biídj mostrou que aquellas cousas qUe são

praticáveis
,
podem fazer-se

,
que por isso ; se se fazem

hypothecas , também se podem fazer as declarações dos

bens hypoihecados ; que isto lie exequivel em hrmi^a
,

aonde se coiiliece o saudável fim desta instituição, e con-

tinuando a discorrer conclulo a favor da proposta.

O Sr. l-irreiíit Borges discorreo contra o artigo
,

em que foi apoiado pelo Sr. Soerei de Aicvcdo'. e logo

disse o Sr. Corrco de Seobro : a questão vem a set se se

hão de regeitar as hvpotliccas cspeciaes legaês , e só as

constituídas cm bens immoveis, ou moveis reputados im-

'iioreis , e pela legislação Portujueza , excluído o direito

subsidiirio. He preciso determinar a natureza das hypothe-

cas especiaes : llumaç affectãocerto, e determinado objec-

to, por exemplo, dini.iiro para consttucção de Navios etc. ;

outras affcctáo certas quantidades , mas não determinado

objecto : observou .depois que para o registo das primei-

ras não ha\'ia enconviniente ; que das segundas , de que

deo por exemplo os Legatários etc. haviáo dificuldades,

que ponderou, para o registo, e que era necessário bum
5y\teina combinado, que o Projecto não offcrecia ; e con-

çTuioi depois de outras observações, qne devião ficar su-

geitas ao receito as hypothecas especiaes legaes constitui-

rias em certo e dcteiininado ob)ecto. Efjliando da Legis-

lação da Prussla
, e PVíííjço sobre este olijecto observou

que o Código de França estabelecia o contrario do que
Se tinha dito.

O Sr. Borges Carneiro interrompeo a discussão par»

apresentar em nome da Conimissão de Constituição o
seu parecer em resposta a'sdu\idas propostas pelo Senado
acerca da eleição dos Deputados para a nova Legislação

;

e fazendo-se algumas observações foi approvado, excepto

na parte em que obriga a declarar-çe ao Pároco o nome
dos Paroquianos respectivos , o que passoy á Cortimissão

para de novo o redigir.

Continuou a discussão sobre a Ordem do Dia, e fa-

?endo-se mais algumas observações, julgou-se sufficiente-

mente discutido; e approvada a proposta.

O Sr. Secretario Soares de Ar.evedo leo bum addita-

iTiento do Sr. Erit» : = Serão escriptas no livro do Registo

iodas as hypothecas judiciaes que resultão das penhoras

julgadas por Sentença, que são os bens peniiorados. =: Ap-
provado. — Outro do mesmo Illustre Author : r= Serão iiis-

criptas as hypothecas Geraes. :=Reg«itado. — Outra do

mesmo Author. =: Serão inscriptas as hypothecas especiaes

.testamentárias. =: Approvado.
.,/,,.i,,,

O mesmo Illustre Secretario irieneiònoii outrO addi-

tamento : = As hypothecas Geraes Cnnvencionacs serão re-

gistadas no Conselho do Districto do Devedor, z: Appro-

vado.

O Sr. Borges Carneiro leo a ultima redacção do Pa-

recer sobre as duvidas do Senado acerca das eleições

dos Deputados para a nova Legislação, o qual foi appro-

vado , e se mandou passar ordem.

Continuou a discussão sobre o systema de hypothe-

cas, e leo-se o additamento : r: Serio inseridas no Li\ro do

Registo as hypothecas Geraes Legaes =: , e discorreiu^lo-

se largamente sobre este objecto, por ser chegada a l.o-

•ra ficou adiado.

O Sr. Martins B-amos fez huma indicação que se

reduzia , a recommendar ao Governo faça promover to-

dos os Postos vagos do Exercito, ao menos até á Paten-

:ttí de Coronel inclusivainente , se o estado actual do

Thesouro Nacional não pcrmitte pOr ora estender-se a

todos ; que esta Promoção seja publicada nf> dia 24 de

Agosto. Que esta mesma Promoção se estenda aos Offi-

ciaes de Milícias, e da Armada Nacional, na qual se com-
prehendão os promovidos por sua Magestade no mar em
o dia 24 de Junho de 1821. Que se trate da Constitui-

ção logo que venha impressa , e que se excitem os Srs.

da Commissão Especial a fim de apresentarem os seus

trabalhos, e ser publicada a Constituição no mesmo dia

24 de Agosto. E que na hora de prolongação se tratem

unicamente os Negócios de Fazenda , em quanto se não
ultimar a Constituição : ficou para segunda leitura.

O Sr. Ferreira Borges tequereo que se recommen-
dasse ao Governo para mandar com a maior urgência a
conta pedida do rendimento da portagem na Cidade do
Porto : r: approvado.

Passou-se á eleição da Meza , e não havendo maio-
ria absoluta , entrarão ein segundo escrutínio os Srs.

Freire com 52 , c Povoas com j; ; e foi eleito Presi-

dente o Sr, Freire com 62.

Vice-Pre£ide:'te em 1.* escrutínio o Sr. Pereira do

Carnw com 72 votos.

Secretaries os Srs. Soares de Atcvedo com 68 vo-
tos , Boíi/io Alberto com 65 , Felgueiras com 62 , e
Barroso rt.m 46. Supplentes os Srs. Sarmento com j8 ,

e Peixoto com 2;.

O Sr. Presidente dco paia Ordem do I'ia Project»

sobre n Aguardente importada na Madeira , d'C0 sobre a

Proposta dos Magistrados , e Pareceres de Coitiniissves y

e levantou 3 Sessão .-» 1 4 botas.

Sessão de 27 de Julho. -— 425.'

Lida pelo Sr. Secretario Peixoto a acta da prece-

dente Sessão, que foi approvada, deo conta o Sr, Se-

cretario Felgueiras do expediente , em que se compre-

hendia o seguinte : hum officio do Governo pela Secre-

taria d' Estado dos Negócios do Reino, incluindo huma
Consulta da Junta da Directoria Geral dos Estudos sobre

o requerimento de José Tavares de Moraes da Cunha
Cabral , e outros do lugar de Nellas , Concelho de Se~

nliorini. Outro pela Secretaria d' Estado dos Negócios

das Justiças, incluindo huma Consulta da Junta do Com-
mercio acerca de huma representrcão do Juiz dos Falli-

dos sobre objectos de sua jurisdicção ; hum requerimen-

to dos Officiaes da Camará de Longroiva , Coniarca de:

Trancoso ; e hum requerimento do Reitor Geral da Or-
dem de 5. Paulo Primeiro Eremita , em que pede a con-

firmação de quatro assentos, que menciona; passou ás

respectivas Commissoes. Outro com buma Consulta da
Meza do Dezembargo do Paço sobre a execução da Por-

taria de 1 j do corrente , cm que ordenava se expedis-

sem as ordens necessárias para que o Ouvidor nomeado
para a Comarca do Ceará , e os Juizes de Fora de Ara-
íttti , e Solirat passassem a tomar posse dos seus respe-

ctivos lugares. Outro pela Secretaria d' Estado dos Ne-
gócios da Guerra , incluindo hum officio do Governador
das Arnias da Província da Ilha da Madeira datado da

17 de Maio, tiue acumpanlia o mappa das Fortalezas,

que cobrem a Cidade do Funchal , cm que expõe o es-

tado diminuto das suas giiainições , e o Katalhão de At-

tilheria de Linha (passou á Commissão de Guerra).

Fez-se menção hnnrosa das lelicitacões
,
que por oc-

CJsião da descoberta da Conspiração dirigem as Camarás

do Lavradio , de Alpedrinha ^ de Vonzclla , do Coronef

do Regimento de Infanteria N. 20, Bento José Valen-

te , em seu nome e dos Otficiaes do seu cominando ; do

Cibido da Sé de yisen : e ouvio-se com agrado a que

pelo mesmo motivo enviou o Corregedor de Linhares

Sebasti.io Corrêa de Lacerda.

Passou á Commissão dos Poderes o Diploma
,

que

enviou o Sr. Miguel de Sousa Borges Leal , Deputado

eleito pela Província do Peanh',
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b Sr, Osiirlo Cahra! poz sobrè a meja huma repre-

seiítaçãp dos morsiiores de Ferreií-a acerca da Lei dds

foracs,, cujo Donatário pcrteiide a continuação do paga-

nie.iHo'da? rações por inttiro, e pedio que a Commissão

desse com a maior urgência o seu parecer
,

visto que

psta muito próximo o pagamento das mencionadas ra-

ções ; passou á Commissão das Petições.

Ò Sr. Secretario íoflríí de At-evtdo fez a chamada,

e disse se achaváo presentes \2í Sfs. Deputados, e que

falíavão jX , dos quaes tinlião licença motirada 24.

Ordem de i?'".

Parecer das Commissões reunidas do Commercio e

Agricultura sobre a qualificação dos direitos impostos nra

Agoa-ardente nacional, que entrar na Ilha da Madeira,

quando tenha mais grãos do que o que estava determi-

nado.

O Sr. Secretario Soares de Aíc-jcdo leo o mencio-

nado Parecer
,
que he o seguinte :

Tendo o Sobefano Congresso resolvido que a Agoa-

-irdente Nacional á sua entrada na Ilha da Madeira pagas-

se o direito de 60(à>000 reis por cada pipa de 110 ga-

lões de prova de aicite , ou 7
gráos de T/itJí<i

,
ou ainda

jnaiíi, se inaior ou mais subido fosse o sen grão, ou qua-

lidade
,
para o que ordenou que as Commissões reunidas

Ae. Agricultara, e Commercio regulassem a differença, ou

proporção respectiva. As Commiísóes depois de tomarem

as necessárias informações, são de parecer que por cada

íjráo, que exceder áquelles já determinados, se augmen-

Tem \(àooo reis de direitos em cada pipa. Paço das Cor-

tes 18 de J-ulho de 1822. — Luít. Monteiro — Francisco

Vaiiídler Francisco Soares Franc»— Antaaio Lobo d€

Biiríoza Ferreira Teixeira Ginm.

O Sr. Presidente propoz se havia alguma reflexão

a fazer , e não encontrando opposiçáo .alguma , foi ap-

_provado o parecer sem euK-nda,

Passou se á segunda parte da Ordem do Dia, e lo-

1^0 o Sr. Secretario Soares de Jíevedo ieo o Projecto

jjpbte. a jddição ao Decreto de 9 de Maio.

Artigos d''clariúorioi.

.••llc'-
" Nos concursos para os lugares de Magistratura

?serão admittidos em primeira classe áquelles Bacharéis

/ormadns, cujo merecimento litterario se achar qualifica-

i\i) com mais de hum voto de muito bom nas informa-

ções da Universidade , ou -tiverem sido premiados na

mesma Universidade. O resto dós concorrentes, que fór-

jiia a segunda classe, serão contemplados não só com at-

tençio ás sobreditas informações , mas á pratica
,

que

mostrarem ter por authenticos documentos , e a outras

quaesquer provai do merecimento litterario, ou moral,

oue tiverem, e poderem justificar, o que tudo será regu-

lado" por hum justo , e prudente arbitrio do Conselho

<le. Estado.
"

, „. "Em quanto aos Bacharéis, que houverem lido no

- Desembargo do Paço, será qualificado o seu merecimen-

to litterario pelos assentos da sua leitura nos termos do

artigo antecedente.

V. 1,0 Sr. Presidente disse que este Projecto continha

(iuas partes : na primeira se faz o relatório dos teque-

limentos dos Bacharéis, e duvidas do Conselho d*Estado,

,e outros motivos que derão causa aos dois artigos, que

fazem a segunda parte para aclarar o Decreto de 9 de

Maio : e lo!;o tomando a palavra o Sr. Manoel António

de Carvi\U>o\ expoz os seus fundamentos com que opi-

nava a favor do 'artigo, com a única emenda, que os

Estudantes qtie forem premiados peta Universidade de-

verão formar a primeira classe : que devem formar a se-

gunda classe 03 que estavão em igual merecimento dos

antecedentes, mas que por serem poucos os prémios não
forão contemplados , sendo o mais na conformidade do
artigo.

O Sr. Ferreira de Sousa fez algumas observações

assim como os Srs. Serpa M odiado
, Guerreiro Caryel-

lo Fortes , Corrêa de Seabra
, Castello Branco 'Ribeiro

de Andrade, offerecendo muitos dos Illustres Preopinan-

tês emenda ao artigo , e depois de breves reflexões foi

sípprovado com a emenda -: de que o merecimento litte-

rario seja qualificado com três votos de v.uito bom ao
menos, além de ser necessário o merecimento inorsl

e ter obtido mais de lium premio.

O Sr. Fernandeslhomas otfereceo por additamento

que se acrescente ás qualidades dos tachareis oppostos

aos lugares de lettras = que tenhão adhesão ao Systema
Constitucional.

O Sr. Guerreiro disse que se oppunlia a este addi-

tamento
,
porque lium Bacharel apenas saliido da Univer-

sidade não tem tido occasião de mostrar os seus senti-

mentos^, porque nem sempre por se fallar em Constitui-

ção se prova o que de máo se occulta no coração : que
isto iria augmentar a arbitrariedade ao Conselho d'Esíado :

que se exija dos Bacharéis huma virtude a toda a prova,

que elle sacrificará a sua opinião ao seu dever.

O Sr. Camcllo Fortes apoiou dizendo que corria

grande risco a administração da Justiça pondo-se essa

clausula ;
que elle pelo contrario diria que não serião

admittidos aos Empregos Públicos da Magistratura os que
se tenhão opposto ao Systerna Constitucional

,
pois desta

maneira se evitava a arbitraridade. O Si. Ribeiro de An-
drade apoiou.

O ír. Fernandes Tbomás sustentou a sua indicação

dizendo que a falta de constitucionalidade dos Magistra-

dos tem feito muito mal ao Systema ; que o que pro-

punha não era novo
,

porque já estava determinado no
art. 17 do Regimento do Conselho d'Estado esta dou-
trina a respeito dos Empregados Públicos, em cujo caso

os Magistrados se achão ; e como se faziáo outras decla-

rações , exigia que se fizesse também e«ta.

Fízerão-se algumas observações depois do que foi

apprôvada a indicação
,

pondo-a em harmonia com o

mencionado art. 17 ; e retirada a do Sr. Camelto Fortej.

Entrou em discussão hum additamento do Sr. Eí>r-

gei Carneiro, émque propunha que o Conselho dista-

do na proposta que fizesse ao Governo fundamentasse a

razão do arbitrio.

Praticou-se o costume com a felictt.ição que por

occasião de ser restituido á sua casa Joaquim Josc de
Sousa Lobato fez ao Soberano Congresso.

O Sr. Soares d'Aí.ei;cdo Ieo dois Pareceres da Com-
missão de Fazenda =; approvados : dois da Commissão d«

Instntcção Publica , a saber : de D. Guimar Carlota de

la Espada — approvado : da Prioreza das Donas de .Corpus

Christi de Gaia , e Vilta-Nova — ao Governo para infor-

mar : da Commjissão das Artes de António Julião da Cos-
ta e outro ; voltou á Commissão : diro da Camará de
Thomar sobre as caus.is da decadência de Agricultura:

dito da Commissão de Marinha de José Joaqiiim Leal, e

outros. Estes Pareceres se achavão adiados. Leo o Pare-

cer sobre o requerimento do Marechal José António Bo-
telho de Sousa e Vasconcellos: ~ adiado.

O Sr, Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação doProjecio supra, o das liijpot becas , e Pareceres

de Canimissóts , e levantou a Sessão 3 1 1 h.

N .S ) ?>] P R E IN 5? A T.
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tlambíirgo 25 de Junho.

nosiO iz Correspondente ~ p-abhca hoje com data de

Vienna 5 de Junho i Nota que a Porta dirigio ao Lord

Strangjord em iS de Abril. Eis-aqui o acontecido deste

ifnportante documento :

" A Sublinie Porta recebeo a Nota official que o Sr.

EmbatMador Extraordinário da GrifBretonha , O mui dis-

tificto hoiA Struii^ford^ nosso amigo, lhe remetteo a jO

de ftlarqo ultimo reJativa aos dois Principados ; e depois

de ter Iklo a traducção desta Nota , se ha penetrado do
sen theor , e scntiilo.

" Não he preciso dizer até que ponto a Sublime Por-

ta Tem posto sempre o seu cuidado e ã sua attençSo em
conservar a paz e a mais perfeita amizade com 'a Corte

da Ri/ísia, e em contribuir para a conservação da paz do

Ki;n.1o e tranqjllhdadc geral. A sua fidelidade e a sua

rectidão em suas relações de sincera amizade com os seus

verdadeiros e leaes amigos sâô rguaimente conhecidos de

todo o I\lundo.

"Em vi'tude desteS principies, a Sublime Porta de-
clare agora ainda pela presente Nota ófticial que está fir-

memente resolvida a cumprir as promessas que tem lei-

to e as -obrigações que tem contrahido , tanto na confe-

rencia qtie houve ulti(namente relativa aos dois Principa-

dos, como na Nota ofliciai remettida depois, a saber,

de satisfazer ás suas obrigações immediataiiiente depois

do restabelecimínlo da tranquillidade
,
que em breve se

realizará. Declara outrosim que já tem começ.ido, e que
não cessa de tomar medidas para as ir cumprirhdo succes-

sTvamente huma depois de outra , e no menos tempo
possivel.

"Assim pois de manifestar ainda , e provar a toda

a Europa quanto attende a cumprir sempre iodos os Tra-
tados, o Governo Turco se tem já occupado mui seriamen-

te acerca dos meios de restabelecer huma perfeita tran-

quillidade nos dois Principados , e tem tomado proviso-

rramente toda-s as medidas necessárias para este fim.

" Comtudo, considerações mui importantes relativas

a inconvenientes temporários que apresenta a actual si-

ttiação interior doíniperio nío lhe permittem dar a co-

iliiecer ao publico as sua^ medidas.
'' Entretanto, faz conhecer aos verdidèiros, e bc-nè-

^'olos amigos das duas partes
,

que ja tem principiado a

fazer sincera e realmente tudo aquillo de que se trata ,

e que procedendo de hum modo naturalaiente conforuie

arn Systema de Administração do Estado Ottomano, e

pezando a importância deste negocio nas circunstanu»»

actuaes, poderá em fimtermípena pela execuçSo ("as rr'e

didas que tem tomado. He isto o que dá agora a s^ibe

de hum modo amigavfl.

"Quanto ao que respeita aos actos de violência quer

se tem commettido contra os habitantes das duas Pro-

víncias , bem que a execução não interrompida das or-

dens que deo, tanto anterior como ultimamente, a Su-

blime Porta, (que jamais tem tolerado similhantes actcs)^

haja produzido o melhor effeito , acaba não obstante de

dar de novo as mais severas ordens a este respeito ao

Commandante das tropas que se achão ainda nos Princi-

pados.
" A fim de fazer ao nosso amigo o Sr. Embaixador

todas estas communicaçóes se lavrou esta Nota , e se lhe

enviou.
" A Sublime Porta aproveita esta occasião para re«

novar ao Sr. Embaixador a segurança do seu apteço pes*

soai, e da sua mais distincta consideração."

H E S P A N H A.

5'» Sebastião \\ deJuUio,

O Liberal Guipuzcoano publica o que se segue :

" Segundo os últimos avisos no dia 6 pela manha
«inda estava o traidor Questida em S. Miguel de Excel-

sis só com 200 dos seus inui enfraquecidos , e desani-

mados , e também estaváo corii elle hiidron , e outros

cabeças. O Geneial Lopes Banhos continuava a sua acti-

va perseguição, tendo sahido na mesma manhã do dia 6
de hecumberri , deixando aquelle ponto coberto com a

columna as ordens do Coronel D. Francisco Asura
,

pois não parecia que aos facciosos lhes ficasse outra sal-

da que a desta Província. Por esta mt sma razSo o nosso

Chefe Politico escreveo ao Coronel láure^ui
,

que com
a sua devia achar-se na tarde do dia 6 em Alzanin

, pa-

ra que sahissc a cobrir o ponto de laldivia , desfiladei-

ro para Guipúscoa ; e de acordo com o Commandame
militar se combinou com estes movimentos o da colum-

na de D. Benito LIorente , para que deixando hum des-

tacamento cm Azpcitia
f se postasse na esltada real em

T7//ii Vranca na retaguarda de Zuldivia
,

pondo-se ein

communicaçáo com o Coronel láungui. Entretanto o

Capitão R/g^íif/o)/ <om a sua partida permanecia em/í;inj-

ijin-tn
,

para onde foi no dia 6 a fim de operar segundo

as circunstancias naquelle ponto interessante com a sua

enthusiasmada miiicia

"Na íioite do dia 6 o Coronel Aiura passou a ^r»

rijfl, ponto pouco distante entre /4i»f)Çí«tfl> ViHa-fi an-

ta , e Zaldivia , depois de ter tido hum pequeno encoii-
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tro eiTi Errazquln com OS facciosos, a qusm matou hum
liomem Julgava-se ciitáo que Lnlron, e (^uesadit tinhão

passa.ío fui^iiulo sós, e com precipitação para Into ; po-

tiiiii na ina.lriigada do du 7 avisou o dito Cotonc! do

me^mo pojito de Arriba ser mais provável que os dis-

persn? na véspera ein Ernizijuin fossem os aguerrilha-

doí pelos Cuias apóstatas Ezeiía , e Gorostid
,

que re-

pellidos ptflos intrépidos Amisquetanos, tomarão na noi-

te do dia 6 o caminho para Aralar por Ima : juntava

que Lií/ifj Bix^inJ cobria toda a sua esquerda desde £c/iur-

r< , Araiai , Vgarte, Araijiiil , e li untin , dando a vol-

ta até ás immediacões de Lccumbirri. No mesmo dia 7

escrevia o Coronel láuregui de Iturmendl , onde tam-

bém se achava então o General Lo^ej Baithoi, que ten-

do checado no dia 6 ás alturas confinantes entre IVouíj/-

ra e esta Província, perseguindo os Curas ; e tendo no-

ticia de que as atravessava também o dito Sr. General

pela partv; de S. Miguel perseguindo sempre Q^iiesúda, se

poz em communicaçáo com Sua Excellencia ,
e se en-

corporou naquella mesma manhã com as tropas do seu

commando, avista do que, cem virtude dos últimos mo-

vimentos , nada liavia já que teriíer nesta Província ;

e reforçada a sua columna Guifoícoana com 60 homens

à<s Jíien, seguio debaixo das ordens do mesmo General.

Fez-se saber esta medida ás milícias voluntárias de Segu-

ra Beiíiain, ViUn-Vranca ^ e Irasondc, que vão incor-

poradas i dita columna, a quem se perguntou se qucrião

continuar o serviço fora da Província, e todos disserão

que sirti com o maior gosto, e entlmsiasmo.

" Depois disso soubemos que o General topei Ba-

nhos se achava no dia 9 em Victoria , e que o Coronel

Jiiira dspoís de voltar a Toloia ,
tecebeo ordem sua

para ir incorporar-se na dita Cidade ; sem duvida o fan-

farrão Q^itesada conseguio escapar em attençâo á fragosi-

dade do terreno, eos seus deverião dispersar-se em va-

rias direcções."

Pamplona 10 de Jul/io.

Os facciosos capitaneados por Qtiesada e Ladroa dis-

persárão-se ao checarem as columnas cominandadas pelo

General Lopez Banhos, e se espalharão em pequenas

porções pela serra de Andia, As tropas do cantão d«

Estelta os tem acoçado continuamente; porém elles evi-

tão o entrar em acção, e vagando pelo paiz commettem

todo o género de excessos. Varias columnas reforçadas

<:om a milicia àtGuipascoa perseguem os restos da guer-

rilha de Q^uesada , O qual se jacta entretanto em França

de victnrias conseguidos sobre as tropas deLopez Banhos,

a quem jamais quiz esperar.

Oitenta e cinco Pamplo/iczes offerecêráo os seus ser-

viços para formar huma companhia de artílheria ; o Che-

fe Politico recebeo a sua offerta, e manifestou á Cama-

rá, e ao Governo quão grata lhe tinha sido , e quanto

devia animar aos bons este glorioso exemplo.

A Comarca de Sanústeban , em que está compre-

hendido o valle de Bastan , célebre por seu patriotismo,

assentou já as bases de huma confederação , e no dia

U do corrente se celebrará huma junta geral, em que

se proporá o levantar 200 homens para conservar as suai

liberdades, bens, e propriedades. Oxalá que todos co-

nhecessem tão bem os seus interessei.

Barcelona 4 de Jullio.

A surprerti que causa em Lirlda a inesperada entra-

da do batalhão de Tarragona , e algumas priíóes que se

fizerão tem suffocado a conspiração daquelles arredores
,

na qual, segundo dizem, estavão complicados alguns su-

geitos fio Concelho daquella Cidade, e alguns Otficiaes

aggregados ao Estado Maior da Praça. O segundo bata-

lhão de Fernando Vil, que vinha para estas immedia-

çóes passou a substituir o de Tarragona em Cervera.

Desembarcou já o batalhão de Camirias ,
composto

de 700 praças, e se espera de hum dia a outro o regi-

mento de Africa, embarcado em Málaga , e os icgj

homens de milicia activa destinados para este Principado.

Então sem duvida se formará o contra-cordão sanitário,

e se porão nas Cabeças de Comarca columnas moveis
para assegurar a hum tempo a ttanquillidadí dos povos,
e o extermínio dis malvados.

Em 29 do passado sahirão de Cardona com direcção

^ líavés, e Santa Luzia duas diviíõcs, levando quatro

peças de artílheria de montanha. Os rebeldes não as es-

perarão, nem tão pouco os habitantes rios mesmos po-

vos. As ditas divisões seguirão sua derrota a Solsona pa-

ra revezar a partida do regimento de Córdova
,

que st

achava naquella Cidade , e devia dirigir-se até S. Lou-
renço, em cujo ponto estavão os facciosos.

Os facciosos de l'i/ra, que em numero de 100 oc-

cupavão as alturas de Pierola , forão desalojados delias

pela companhia volante de patriotas da Comarca de Igua-

lada no dia 24 do anterior , não tendo podido batcUos

de todo por favorecellos a escabrosidade do terreno.

liem 5.

Segundo aviso de j do corrente se achava na mon-
tanha de Puigveniós , distante meia légua de Olesa , hu-

ma partida de 100 facciosos , com os quaes se tem reu-

nido alguns visinhos da mesma villa dos que se acolhe-

rão ao indulto no mrz de Maio ultimo : está-se indagan-

do quem são estes rebeldes
,

que apezar da benignidade

com que os tratou alli , voltarão segunda vez a tomar as

armas contra a pátria.

A's oito da noite do dia 2 do corrente entrou em
licrida o batallião ligeiro de Barcelona.

Huma partida de Couraceitos que se achava em Cur»
dedeu , acompanhada de huns poucos milicianos voluntá-

rios , dispersou antehontem huma guerrilha de facciosos

que occupava o povo dí ViUa-maior , tomando-lhes duas

armas, e hum gorro, tendo podido fugir, favorecidos

pela aspereza do terreno. Assegura-se que se vio tam-
bém antehontem muito fogo da parte de Centellas , em
cujo povo estavão reunidos huns 250 facciosos.

Na noite do dia 2; para 26 de Junho ultimo sahio

da Cidade de Vich o Capitão D. Isidro Coll com 25O
voluntários, lOO infantes do resguardo militar, e 20

cavados da Constituição , e resguardo , com o objecto

de surprender , ou atacar a huns 400 facciosos que se

achavão em Kipolt : occupou esta villa, que os facciosos

tinhão deixado , e se apoderou do deposito de trigo , vis-

tuarios , e armas daquelles.

A's quatro da madrugada do dia 28 Sahio a columna
de Uipoll com direcção a Vich ^ e logo que chegou ao

canal do rio Ter começarão a incommodalla huns joo
facciosos fazendo-lhes fogo do monte qUe tinha á sua

frente, atacando-a ao mesmo tempo pela retaguarda ou-
tros 200 facciosos, que trepavão sobre huma elevada

montanha da sua direita. Nesta situação tratou de sus-

ter-se aproveitando-se de alguns recantos que formava a

montanha para cubrir-se do fogo inimigo, e carregando

os rebeldes em quanto o canal o permittia. Mandou duas

ordenanças em busca do Commandante da Cavalleria,

que tinha mandado retirar com o combeio desde o prin-

cipio do fogo , com ordem de não se deter até encontrar

terreno a propósito para manobrar
,

prevenindo-o que
immediatanierite mandasse por outra ordenança aviso ao
CorriiTiíndante das tropas de V'ch , e que a columna se

susteria na primeira posição militar que achasse até á

chegada do reforço. Em Santo Hipólito se reunio este

até a outra columna , e juntas ambas as forças chegarão

a Vich sem ter abandonado o comboio.

Alicante 8 de Julho,

"'' Logo que o Chefe Politico desta Província teve noti-

cia das primeiras occrorencias da Corte , reunio a Cama-
rá , e de união com aquelle corpo dirigio aos seus habi-

tantes a seguinte proclamação :
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*' Cifiadnoc : A vo'r<;3 ilfustre Camará correspondendo
«os meus dr«?jis, e aimia me atreverei a diZcr

,
pene-

trada de não kcrein oiit'Os que os da prosperidade da
Província i|iie S. .M. cr)iifioii aos meus cuidados , reiíiiio

á minha dchil vOz a sua para excitar 'o vosso patriotis-

mo, e pira convidar-vos a reunir vos todos fraternalinente

em torno da Constirirc o tjue a hypocresia , o vil egoís-

mo ,• e a polincj cS"raní;etra ataca tão cLira , <t atrevi-

dailiente , cotio piovjo os succcssos da Capital da Mo-
narquia. A uirão ent:e os verdadeiros libci.ies , a con-

ii.mça nas aii;lio i;iad,-s , sáo a'isoIutamente precisas para

rcprciiiir a audácia ilos fautores do despotismo. Sem a

primeira , nossas Hasavenças e sentirtVeiitos particulares

llies ofFerrcem para coinhater-nos as vantagens da desu-

nião , e dão cada dii novos piosélytos ao seu partido.

Sen) a sejunda tiramos ás autiinridadcs a força moral que
necessitão para contrastar a seducção dos que com o no-
me augusto dj Rtliuiáo j e da Pátria, extraviáo a opii

iiião dos incauros. S^Sejos inimigos temos que combater
para que nos foimemos outros

,
porque differem de teo-

rias, e opiniõ-s^ e>;ercendo luima intolerância incompa-
tível com a liberdade dos principies, qne nos Jactamos

de defender.
''

">eJ3fi-no s(S os perjuros que quizerem escfavisar-

nns , sejão no Os que alçando o estandarte da rcbelli.io
,

provocão a guerra interior e a estrangeira, e prepatão liuma

espantosa serie de calamidades á pátria ; mas que Inima

palavra mal interpreta la por Inins, ou inopportunamente
applicada p ir outros, que denoitiinaçóes que produzem dis-

córdia , p divisão , não t5S formem dOs que tem os nossos

mesmos seiítim.^iitos , e dns que compofião hum corpo

comnosco
, se não tivesieinos outro nome que o de pa-^

triotas , e con^titucionaes. Cidadãos , este nome que es-

tamos obrigados a sustentar, se não hão de ser vãos, e

illusorios nossos JHrainentos, seja como o de liuma tomilia

qu^ reúne 'ndos os tíliios de roda de seu pa) : e mil vivas

Á Constituição sejão outras tantas renovações de nossas

promessas, e de nossa resolução de detendella ate ao ul-

timo alento : este grito que a ningilem pôde arrebatar

seja o dl rciíniáo de todos os amigos da liberdade civil
,

e da ordem social. A ella vOs convida a vossa Camará
,

3 ella o vosso Chefe Politico ,
que o espera da vossa

Vcrda^leira lílwrdade , e juizo, e que ao mesmo tempo
vos dará em tOdâ a occasião provas positivas dl sua adhe-

^no a Constituição , Usará de quantos meios estiverem

na esfera da sua auihoridade paia aterrar seus inimigos,

.'epri:íiir os mesmos extravios do zelo que tolhem se sus-

tenha em todo o seu vigor como temos jurado man-
íclla, e como a manterei pela i>>inha parte seja qual for

o partido , ou o pretexto com qtie se pretenda violalla.

Alicmtte í de JulliO de 1822.

—

Fnimitco Femandet

G^lfi,,.
•'

A Deputação Provincial dirigio pela sua parte á De-
putação Permanente de (]oites a seguinte manilestação

dos seus votos , c dos de toda a Província.

A' Difpuiúção Permanente «?í Cortes.
'^ A Deputação Provincial de Ahea/ite, no momento

que teve a noticia dos escandolosos acontecimento da

'(^orte , em que huma facção libertecida trata de escra-

visar a esta nação magnânima , se relinio em sessão

extraordinária ; e resoluta a sepultar-se entre as rtiinas

éi pátria antes que pernnttir seja violado o sagrado de-
posito da sua liberdade , determinou manifestar aos prS-

vos qiie tem a honra de representar , e a todas as Oe-
putjçóes Provinciaes , seus sentimentos de Constituirão,

ou morte
" A Deputação Permanente pôde contar com os

voto* de toda esta PrOvincia
,

que unida ás demais da
Ke!/iím/i,7 saberá apresentar á Europa inteira o seinivcl

,

e magestoso espectáculo de huma nação segunda vez ar-

mada em massa para defender seus direitos contra os

ataques da tyrannia. — AUcanie % de Julho dê 1822.

—

i^S^^aem-ít ai asíi^naturat di'S deputactoi.~)

USBOA 29 de Julh».

CORTES.——5ejjfl« de 29 de Julho. 426.'

Lida pelo Sr. Secretario Sarmento a acta da prece-

dente Sessão
,

que foi approvada , deo conta o Sr. Se-
cretario Felgueiras do expediente , em que se compre-
hendia o seguinte: Hum cfficio do Governo pela Srcre-
taria de Estado dos Negocio; da Fazenda , incluindo

hum officio da Junta àn Fazenda do Maranhão em data
de 20 de Maio contendo objectos da sua competência.
Outro com huma Consulta do Conseliio da Fazenda dè'

1 X do corrente acerca do Provimento do ofhcio do Es-
crivão dos Contos da Cidade. Outro pela Secretaria d'Es-
lado dos Negócios da Guerra ,

expondo as duvidas pro-
postas peio Inspector de Revistas acerca do Assentamen-
to que se deve fazer ao Marechal de Campo Carlos Fre-
derico de Caula. Outro pela mesma Secretaria servindo
na Marinha , incluindo huinâ Parte do Registo tomado á$

S horas da tarde do dia 27 de Julho de 1822.
" Bergantim Portuguez t>ois Amigos , Capitão An-

dré Alves, da Soa-Viíta nas Ilhas de Ciio-Verde em 27
dias de viagem

^ 7 passageiros , e i mala.

MiíiUadir,

O Capitão não deo novidade alguma : disse que nas
Ilhas áe Ct)ho-Vi:rde reinava o maior socego

, e tranquil-
Jidade publica. Não traz officios fx^ra da inalla

, e os seus
passageiros são o Major de MIlicias Graduado João An-
tónio Leite ; o Administrador ái urzella naa mesmaí
Ilhas Manoel Antmij Martins; 'Jlieofilo Josc Dias, Ne-
gociante, e huma pessoa de fan.ilia ; Julin Josc Dias,
e José João Dias, a estudos; c António Pereira, sttn
cn prego. (^Segtm-se a aSsignature').

Passou i Commissão dos Poderes o Diploma do Fr.
Deputado pela Província de Cnho-Verde Manoel António
Martius, e ao Governo huma representação do Sr. De-
putado eleito pela Província de Minas Geraes que se
acba nejta Corte

, José Eloi Ottoni , o qual se queixa
de lhe ter sido interceptado o seu Diploma. A'Conimis-
são das Petições diversas representações de slgnmas Ca-
marás

, e outras autboridades das Ilhas de Culio-Wrde ; e
ao Governo o Processo formado ao ex-Ouvidor de Cobo-
Verde

, João Cardoso de Almeida Amado , trazendo de
appenso huma bengala de estoque.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fe? a chamada
e disse se achavão presentes 121 Srs. Deputados e que
faltaváo 29, dos quaes tinhão licença motivada 22.

Ordem do Via,

O Sr. Presidente abtio a discussão ao 2.° aititto do
Projecto de declaração para a proposta dos Bacharéis o
qual foi lido peio Sr. Secretario Soares de Azevedo e
he do theor seguinte :

''Em quanto aos Bacharéis
,

que houverem lido no
Desembargo do Paço, será qualificado o seu merecimen-
to lítterario pelos assentos da sua leitura nos termos áo
artigo antecedente. '' — Depois de breves reflexões foi
approvado.

Passou-se á segunda parte da Ordem do Dia ~0
Parecer das Commissões reunidas do Commercio e Auij.
cultura sobre a introducçáo da agua-aidente estraníeira
na Ilha da Madeiras, e logo o Sr. Soares de Azevedo
leo u seguinte :

Alt. 2." "A disposição do presente Decreto •.(Strfn-

te terá vigor, findo o prazo de d'iis mezes, em quanto
a agua-ardente estrangeira , e de hum mez em quanto á
Nacional."

O Sr. Vanr.eller discorteo sobre este objecto e of-
fereceo por emenda o sejuiiue : " A disposição do p:e-
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sente Decreto terú o seti inteiro vigor em quanto áquel-

Ja affua-ardente Nac^nal ,
que se não achar carre''ada

110 tempo da publicação do presente Decreto , de i$

(iíaç eni quanto ss aguaç-ardeiites á'He!yaiiha ,
e de hum

mez em quanto ás mais aguas-aidentes estrangeiras." —
Approvado.

Entrou em discussão o art. j.* "Todas as aguas-

ardentes que se introduzirem nas ditas Ilhas, depois do

ff ferido prazo, assim cnmo os barcos, em que forem

apreUeiididas , serão vendidas em hasta publica, e o Sru

producto applicado metade para o denunciante, ou aprc-

lien^or « a outra metade para o '1 besouro Nacional.'

Discorreo s.bre este objecto alguns dos Srs. Depu-

tados e o'ir.FerreiraBnr^es offereceo a seguinte emen-

da: "As ajuas^ardéntes estrangeiras que se introduzi-

rem e as Nacionaes que se desencaminharem aos direi-

tos sendo aprehendidas serão vendidas em hasta publi-

ca ,' as primeiras para serem reexportadas , as segund.is

para coiisumn , deduzidos os direitos estabelecidos; e os

introductores incorrerão nas penas estabelecidas nas Leis

riestas mesma» circunstancias."

Jul?ando-se a matéria sufficientemente discutida,

foi receitado o artigo, e approvada a emenda.

Foi approvado o art. 4.° " Fica revogado o Decre-

to de 9 de Octubro de 1S21, no que se oppozer ao

presente."

Entrou em discussão +iuma emenda do Sr. Ferreira

Jtorgei ao art. vencido sobre o Projecto das propostas

dns^Bachareis : "A qualificação estabelecida no paragrafo

antecedente não deve ter cabimento a respeito das lei-

turas dns filho» dos Desembargadores , attente o costume

do Tribunal de qualificallos de muito bom por todos
,

fosse qual fosse o aCto que fizessem." — Fizerão-se bre-

ves' reflexões sobre este objecto, e julgando-se sufficien-

temente discutida foi regeitada.

Entrou em discussão o art. do Projecto das Hypo-

thecas e o Sr. Secretario Soares de Azevedo leo hum
.

additamento ao artigo 2.°, que offereceo o Sr. Guerrei-

ro adiado da precedente Sessão. = As Hypothecas legaes

geraes devem ser registadas no domicilio do Devedor. =
Approvado.

^^

Passou-se ao artigo 5.° do mesmo Projecto. Os

assentos que (ião de se\ numerados , e lançados seguida-

mente ,
incluirão as seguintes declarações : i.' o nome,

sitio e confrontações do prédio, estrada, ou rua, e

mime*ro , se o tiver , e os mais signaes que forem ne-

cessários para se conhecer qual elle seja, sem conlundir-

se com outro da mesma freguezia : 2.^ o nome do pos-

suidor do mesmn prédio , e dos credores a rue fica su-

<'efto, bem como a quantia da divida: j." o livro ou

cartor'io aonde está o titulo da hypotheca, e o dia, mez,

e anno em que foi lavrado ; e 4.* finalmente a data do

Resisto. Estas declarações levará o Credor lançadas em

dois bilhetes idênticos por elle assignados
,
que apresen-

tará ao Official do P>.egisto, o qual fará lOgo assento,

e restituindo hum dos bilhetes com a verba ,
de que

fica a inscripção ,
guardara o oiatro para a sua descarga,

cazo seja arguido de ter commettido alguma cu-lpa « ou

ommissáo no assento d.a inscripção."

O Sr. Guerreiro observou que este Projecto está

lançado na hypotheca de hum registo Geral de hypothe-

cas porém c-mo se tenhão feito algumas alterações, era

de ODÍnião, que o Projecto voltasse á Commissão de

justiça Civil para opor em harmonia com o que se acha

vencido. Fizerão-se outras observações , em eonsequenci»

íio que ficou adiado.

Ler.ío-se as seguintes indicações: i.^ do Sr. P^ssn-

i:ha para observar a legislação mandando tirar a residên-

cia ao ex-Correçedor de Brogniiía ,
Manoel António da

Costa Lima: 2." do Sr. liarão de Mollelos pedindo pro-

videncias para conservação , e melhoramento das aguas

mineraes: 5.° do Sr. Andri da Ponte pedindo que todaS

as prerogativas , vantagens , e considerações politicas que

o Soberano Congresso só conceder á Cairara da Ilha

'Terceira , sejão as mesmas concedidas á Ilha de S. Mi-
guel ; passou á Commissão , aonde se acha outra do Sr.

Úolicrto Luiz. de Mesquita a respeito da Ilha Terceira.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez as segundas

leituras de diversas indicações , ás quaes se deo o com-
petente destmo.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão de

Guerra, e logo o Sx. Araújo Pioientel , relator da Com-
rnissão, leo hum Parecer em resposta a hum officio áo
Wini-tro dos Negócios da Guerra acerca da contemplação

que devem ter os Officiaes regressados de Fronfa = ficou

adiado: dito de Jorge Whit ex-Coronel do Regimento
5 ,

pedindo ser admittido ao seu Posto por não estar na re-

gra geral do Decreto contra os Officiaes Inglezes. s Ap-
provado.

O Sr. Presidente deo para Ort^m do Dia a contt-

miação doi Projectos em discussão, e levantou a Sessão.

Annaes das Sciência s , <jas Artes , e das Leiras^

Temo XVI e ultimo.

Este volume contém na 1.° parte os seguintes arti-

gos: i.° Memoria sobre os afolhamentos , ou rotações

de cukura , assumpto dig^no de toda a attenção na la-

voura , e que na pratica -f>recisa de bastante tino. — 2."

Do emprego do Maçarico nas analyses químicas e deter-

minações mineralógicas ; por M. Berzelius , traduzidc»

em Francez por F. FresncI ; dá-se idéa desta obra. — j."

Da Influencia dos fructos verdes sobre o ar antes di sua

madureza ; por M. Theodoro de Saassure ; dá-se idéa dís-

ta bbra. — 4." Variedades Politico Eítatisticas sobre a

Monarquia Portugueza , dedicadas ao Barão de HumbolJt
por Adriano Balbi ; dá-se idéa desta obra, que he já bem
conhecida em Portugal pelos curiosos , e qu« se vende
(em Francez) nas Lojas de livros do Chiado. — ^.° Exa-
me do "Sangue e da sua acção nos diversos fenómenos
da vida

;
por J. L, Prevost , « A. Dumas : da-se himi

extracro do mais interessante desta obra. — 6.° Resumo
das Observações Meteorológicas feitas no Observatório-

Régio de Paris em 182 1.

A segunda parte do volume principia peJatraducçáo

do Epodo X de Horácio: a traducção de varia; Odes.

deste Poeta que tem vindo nos Annaes faz appetecer se

publique a traducção de todas as Obras drste sublime

engenho feita por tão habil mão, que sabe dar em Por-

tuguez o sabor e energia dos vetsos do Venusino. —^ Se-
gue-se hum = Discurso Politico sobre a Agricultura, par»

ticularraenie a àe Portugal , escrito em 1792 por A1I0-
nio àe Araújo Travassos — ., a <)ue vem inimediõto , do
mesmo author , hum :; Discf rso sobre a Moeda, e parti-

cularmente 3 de Portuga! , escrito em 179J.—Tanto em
hum como em outro discurso reluz o talento do author,

o çual toca vários objectos que merecem ponderar-se e
adopear-se a bem da Nação. —-Vem depois huma Carta,

e Observações Meteorológicas feitas na Cidade de S. Luiz
do Maranhão pelo Coronel d' Engenheiros António Ber-
nardino Pereira do Lago ; Observações que são as unicas

que se tem publicado feitas no Brasil dspois das primei-
ras , de Eíuio Sanches Dorta , feitas em 17S4 no R.'c

de Janeiro , e que andão no tomo 2.° das Memorias de
Mathcniatica da .academia das Sciencias de Lisboa.

Hntre as noticias das Sciencias e Artes vem vários

artigos curiosos.— Assim, este volume completa quatro
annos de huma publicação que encerra em seus i<5 volu-
mes muitos escritos e noções próprias da leitura de quem
se deseja instruir.

NA 1 i^V! P R E N S A iN A G í O N A I..
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G.AZET^ U.WIFERS^L.
QUARTA FEiRA 31 DE JULHO

H,

gra-bretanha.

Londrel 2 de Julho.

.a teiiipn , diz o Tilornlng ClironicU , que anniinciá-

iiios que l\Ki saliir á luz liiima obra, a qiul não deixaria

cie fazer grande seiísaçáo em toda a Europa , e lic de Wr.

O' Meiír.t
,

que por muito tempo teve a confiança do
Prisioneiro de Santa Helena , c escreveo o diário das suas

conversações com clle. A obra lie dedicada a Lady Hol-
Laiiá , e começa por hum fac slmiU escripto pelo Impe-
rador, e qiie lie do thcor seguinte:

*' Rogo a meus parentes e amigos que crejao quan-
".to o Doutor O' Meam llies disser relativamente á po-
" siçâo em que me acho, e aos sentimentos que coiiser-

" yo. Se vir a minlia amada Luíza , a ella rugo llis per-

".mitta que lhe beije a mão. 24 de Julho de iSiS."
A' proporção que Mr. O' Meara tinha escripto al-

gumss folhas das suas conversações , as liia enviando se-

cretamente a hurti seu amigo que estava a botdo de hum
Naííio da Esquadra, e este as reniettia a Ltg/aíerra a Mr.

Hosmesy ageníe de Napoleiío. No segundo tomo pagi-

nas 290 se lè o seguinte :

" Etn França estavão tomadas taes medidas que to-

dis as caras dps Embaixadores ou de outros agentes di-

plomáticos , as das pessoas de suas casas ou aggregadas

ios negocies estrangeiros , erão enviadas a hunia admi-

nistração secreta do Correio de Paris, fosse qual fosse

a caixa em que se tivessem deitado. O mesmo succedia

com todas as cartas ou oíficios expedidos ás Cortes e aos

Ministros estrangeiros : também se abri.io naquejla admi-

nistração. A's vezes os authores fazião uso de differcn-

tcs cifras em hurna mpsuia carta, servindo se da mesma
cifra só para 10 ou 12 linhas; mas este meio não lhes

bastava
,

pois para decifrar a carta mais difíicil bastava

ter 50 paginas da mesma cifra, o que em breve se con-

sejjuia ,pela extensão que se dava d coirespondcncia.

"Os agentes empregados neste trabaltio crão tão

intelligentes e decifravão com tanta promptidáo que nos
iiitimos tempos não custava mais que jO luiies o expli-

car hunii nova cifra. Os Embiixadorrs , suvpeitando al-

guma infidelidade, continu.irão mudando de cifra de três

«m três irezes ; c isto dava só mais. al^um trabalho. A's

vezes mandavão deitar as suas cartas no Correio a algu-

mas léguas do sitio em que residião , imaguiando que
cnrn isto adiantavão alguma cousa,' mas .não sabião as

medidas que estavão tomadas.
" Os Embaixadores das Potencias pequenas , como

íis de Diiianuirca , Succla , e mesmo dá 1'russia, costu-

Kuvío por poupar despezas , en%iar .as suas cartas em ci-

fra pelo Correio ordinário: abriao-se-lhes , e eráo deci-
liadjs, e coiiinniiiicava-se-me a mim a parte mais im-
portante , mas não aos Ministros. Por este meio soube
eu o conteúdo das cartas que Bernitor/J. , , . g outros
enviarão ás suas Cortes antes de checarem ao seu des-
tino : estas cartas er.;o sempre expedidas logo que passa-
vão pelas minhas mãos.

" Varias delias , e particularmente as de Bemstorff
eítavão cheias de reflexões injuriosas contra mim de
censuras contra o meu procedimento^ e de pretendidas
conversações comigo. Quantas veres me não ri eu ao
Ver lamberem-me a poeira dos ç.ipatos depois de ter li-

do naquelle mesmo dia as parvoíces que de mim tinhão
escrito aos seus Soberanos ! A's vezes descobríamos as-
sumptos muito importantes que lhes tiniião sido com-
municados pelos Embaixadores da Rusiía e Ausiria e
pelo vosso (o la^leí^

,
quando o tinheis em Paris. Es-

tes últimos enviav^io sempre as suas cartas por correios
extraordinários , o que não obstante não impedia cue se
soubesse o seu conteúdo, pois pela coirespoudencia das
pequenas Potencias conhecia eu a opinião das grandes.

" A destreza dos que estavão á frente desta admi-
nstração era assombrosa: não havia letra que não imitas-
sem perfeitamente,; e no Correio havia seljos similliantes
aos dos Embaixadores de todas as Potencias da Europa
alem de immenso numero de outros sellos pertencentes
a tamilias de difFerentes paizes. Se lhes che^^ava aloum
sello de que não tinhão copia , em 24 horas se fazia. —
Nada d'isto era invenção minha : i»/s XIV foi quetn
imaginou estes meios ; e alguns dos netos dos a<'entes de
qie se valia aquelle Rej , occupavão no meu tempo lu-
gares que tinhão herdado de se-us pais. Em Londres se
faz o mesmo, pois se abrem todas as carias dos aoentss
diplomáticos que vão ao correio. " (Este artigo suppon-
do Ser verídico em toda a sua extensão, he ir.ais liuma
prova de que todos os Governos abusão mais ou menos
da boa fé, e todos" p.vr algum lado tendem ao despotis-
mo, ou abuso do poder e das leis mais sagradas da or-
deni social. Quem poderá confiar em hum Governo que
abuse deste modo do sagrado sigillo das cartas ? O mais
notável he que a infracjjão deste sigillo foi objecto de
grandes teprehensões contra o Governo dos Borbons an-
terior á Revolução, e foi reclamada a instauração deste
direito , e a final cada Governo que se hia succedendo
conti.aiava cm secreto a praticar o mesmo abuso. Como
os povos se illudírn com as appatencias , e com as boas
palavras ! Certos homens hão de dizer que a pratica de
abrir as cartas inventada por Luiz .YJ K ( se não foi us>»

da muito antes) era luim bárbaro despotismo
, huma alei-

vosía , e eu d'go
, e todos dirão o mesmo : mis se .aos
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tjes se perguntar : E que era isso feito por Eonaparíe ?

rcspoiídsráó : Oli ! isso era liuma precaução
,
que o Gran-

el; homem tomava , mui necessária ,' e até niuijwjía,

pira se livrar dos seus injinioos ! . . . Nestas e outras taes

desculpas lie que se manifesta bem ds claras o espirito

de partido, que Icuva em Inuís o que vitupera em ou-

tros como se os crimes perpetrados em iguaes circuns-

tancias não fossem iguae-s ).

Hontem s noite apresentou na Carteara 'Ir. T^iíjjí/-

tart o orçamento, o qii.d se redii?. ao sci;ninte : O do

Exercito
,
que era de 8,7)6:09:: libras esterlinas , fica

rt-du2Ído a 7(705:ooo. O da Marinha de 8,222:685 a

5 480:000. Km todo o orçamento senão augmentáo mais

que 8oi:coo lib. , ainda que seja necessário tirar 2,801 :00o

para pagar aos proprietários do
5
por cento

,
que não

consentirão no arranjo proposto anteriormente pelo Clian-

celier do Tltesoiiro. ?ara cobrir as despezas ordinárias

do a^ino , e que síibein a 21,196:4575 lib. est. , as cori-

tribuiçóeç prO'.Iu7em 21,299:670. He verdade que a di-

vida nãa consolidada se augmentou com 5,851:670; mas

o empréstimo da Caixa de aniortisacáo ,
que no anno

passado era de 15 miihfles , não he este a«no de mais

que 7 mdh.óe; e meio.

Toda a divida não consolidada com este augmênto

não sobs a ma!s de j6,2CO:COO I. st. , sendo certo que

em 181; subio a 67,597. J64.. Em fim o producto liqur-

do das Rendas da Gr^i-Bictaitlia durante os 6 últimos

annos subio de 48,990:6^7 a 54,955/6oj I. st,

A so.mma applicavel ao resgate dos fundos entre

Julho dtí 1822 « julho de 1825 sobe a 5,452:000. Para

o anno seguinte espera-se hum augtriento de rendas de

seis milhões esterlinos. Em ; de Janeiro deste anno o

total da divida não resgatada subia a 792,292:259 libras

esterlinas. Os encargos públicos que causavão esta divi-

di, comprehendendo também os fundos do cofre d'a;r)or-

tisação, subião a 46,ji4:;85 I. s'. O cofre de amortisa-

<jão era para a divida não resgatada como i he para 48.

Forão concedidas todas a» petiçúes do Chanceller
;

porem Mr. JW.íiír/.ydisse : que o qne no discurso do mui-

to illustte Membro O tinha revoltado era que se tivesse

checado ao ultimo gráo de reducção n;is despezas; e com
tuúo o mesmo orador indicou muitos ramos de despe-

zas que facilmente se pcderião diminuir. Quanto á dimi-

nu cão da divida consolidada accrescentando a divida nSo

consolidada , disse Mr. Kicardo que a scu ver era preci-

so seguir hum systema absolutamente opposto.

No decurso desta discussão disse o Marquez Lendon-

Jierrij , respondendo a hiima questão de outro Membro,
que se estava negociando com a Corte de Vienna para o

pagamento da divida da Áustria, <ujo total no principal

c juros subia a 17 milhões de lib. esterlinas ; e que es-

perava, mas sem por isso pensar em se compromoiter
,

que a rcíolução teria hum resultado favorável.

LIStOA iO de Jullie.

Breve Q,"i'l''o (^''S Príiv!i2clíii do Reiíio-Vniiio dí

Portugal, Biuist! f e Ah^arve.

'' Tem o rvcino-tlnido as Províncias seguintes nas

quatro partes do Mundo :

No Reino Ae Portuga! : — 1. Entre Douro e Minlio.

2. Tras-os-Mnntes. ;. íleira. 4. Kstiemadura. 5. Alem-

tejo. 6. O Beino do Algarve, Sua população passa de

três milhões de habitantes.

Nas I/Aji Aã)aceiilci '. — 7. Ilhas da Tãadcira , it

Furto Santo , coin 44 freguezias que tinhão em 1796 =
86:557 almas. 8.° As Ilhas Tercei:as ou dos Açores,

•que s£o nove; a saber, a Tcrccirn , S. Miguel, Santa

Maria f
F. Jorge f Pico, hainl. Graciosa, Floro, Cor-

vo; ns quaes em 1796 tinhão 156:015 almas. As Coi-

!cs dividirão estas Ilhas cm três Comarcas.

Km AJ'rice' — No mar Atlântico , e continente: 9,

As Ilhas de Caí o Verde, que são de2 ; a saber, Santiago^

Santa Antão, S. Hicoláo, S. Vicente, Santa í-utia
, do

Fogo , do Sal , Maio , Bra\ia , e Boavista % as qUaes

fjzcm hum Governo Geral com oí lugares de Caclico
,

J\ovo Redondo , e Ilhas de Blssáo na Costa de Africa ;

que tinháo 60.000 almas no dito anno de 1769 ,
pouco

mais ou menos. lO. lllias án Priiicii<c, e S. Tàanic. 11.

^O Reino de Ansola , e he'>%iielln no continente. 12.

Moçamlihjiie OU Africa Pottngueza Oriental.

No Qiiente ou Índio: — l j. Goa, e as três Pro-

víncias immedíatas que são Bardez , Sahete , Rocliot , c

a Cidade de Damão com seu districto , e Diu. 14. Ma-
cio , e as Ilhas de 'Timor , e Solor.

No Reino do Brasil:— !$• Montevideo. E<ta Pro-

víncia he a chave do Brasil pelo siil , e por tanto he a

mais útil acquisiçáo
,
que temos feito, devendo por isso

ser conservada, e melhorada, quanto for possível. 16.

Ri» Grande do Sul. 17. Vragvutj OU as Sele MissSes,

que são; S, J\ligiiel, S. João, S, Lourenço , Santo An-

gelo, S. Líii'í , S. Kicolâo, S. Francisco de Borja. Esta

Provincia he toda central, e foi reunida em 1801. 18.

Santa Calliarina, Ilha importantíssima, com seU distric-

to no continente. 19. i". Paulo. 20. Rio de Janeiro, 21.

Minas Gcraei ,
Provincia central. 2â. Espirito Santo.

2j. Multo Grosso, Prcvincia central, 24. Goj/az. , Pro-

víncia central. 25. forCo Seguro. 26. Bahia. 27. Sere-

gipc dei Rei. 28. As Alagoas, Provincia desmembrada de

Pernambuco, 29. Pernambuci, 50. Parahiba. 51. Ria

irrande de Norte. j'2. Cenrá. jj. Pihau/i:/. 34. Mara-
nlião.

5 5- Vara.

As Províncias centraes sSo as que não cfiegáo ao mar.

As três grandes Províncias, Pará, Ge^at., e Matto
Grejj(7

, devem ser brevemente repartidas em outras. O
Pará deve di\idir-se nas Províncias seguintes : Pará aci-

ma dita, 56. Guianna Occidental , ou Macapá. 37. Cui-

anna oriental, cu Ri* Ncgio, Prcvincia central; ambas

na margem esquerda ào Anu:-..ona^. j8. Xingotania junto

ao rio Xingu, 39. Tnpajonia junto ao rio Tapojòs. 40.

Mundruconia. 41. Prcvincia dos SolimÓes. Estes quatro

grandes districtns estão na maigein direita do Ania.onas,

e fazem cada luiin sua .grande Provincia. Mais ao diante

a Província dos Solimcei devera subJiviíiir-se nas seguin-

tes : Parv, 42, Coary, 45. Tt;''?. 44. Hjiariiá. 4;. Hj/u-

tahj/. 46. Hijabary.

Matto Grosso, que tem J15 léguas de comprimen-

to e 2J0 na maior largura, poderá, mais ao diante di-

vídir-se nas Províncias seguintes: Matto Grosso, 47-

Jiiriienna. 48. JÍrines. 49. Tappira^uia. 5C. Ciinicpuo-

nia. ;i. Cuuabá, 52. Bòrórónio.

Goyax,
,

que tem 200 léguas de longo
,

pode divi-

dir-ss nas Províncias de Gojjai; 55 Cayaponia
; 54 No-

va Beira; 55 Rio das Vellias; 56 Par^nnan ; 57 Tu-
ca"tin<.

As outras Províncias menores deveiáõ ao di.inte di-

vidir-se n'outras para seu melhor governo, quando a po-"

pulação mais augmentada assim o pedir.

Tal he o breve quadro do Império Lnse- Americano,

estabelecido nas quatro partes do mundo. Elle tem em
si todos os productos do Universo, e todos os meies pa-

ra Ser grande em forças, isto he , em gente e riquezas.

Importa pois conititr.illo bem, ligando bem suas partem

e dando-liie boas Leis, Elle está ainda na pUrricia, e

carece da robustez juvenil ; e por isso a concilÍ3;-!he es-

ta robtistez devem dirigii-se os esforipos geraes da Nação,
mormente agora, que todo o Reino-Unido se csforç.i

por melhorar sna condição. Quem tentasse desuniilo se-

ria hum detestável patricida, O Kcino-Unído pôde íor-

nar-íe Potencia grande ; e porque o não ha de ser ? Ke
preciso põr de parte ciúmes de superioridade , e descon-

liauçaç de inferioridade. Ver o que convém melhor a

cada huma das partes deste todo ; satisfazer os desejos

justos de tcdas as partes que não deteriorarem os direi-

tos de humas ou de outras , e usar de mutua liberalidade

e condescendência no que aio for prejudicial ao bem
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gemi âi I\k-iiarqiii:. : estes s'ó os meios de a ConSêrvar

unida, de roíneiitar o seu eiv^raiideciíueiito, de derramar

cm fim a prosperidade em todi a sua vasta f-xtensão.

Prcci>a o iieino Unido de qujtro Conselhos supri-

mos ae Justiça : luim para Portii^ul ; outro iio Norte

do Brasil \ outro no Sul do /ír,iíi7 ; e outro no Orien-

te
,

para lá do Cabo de Jion Eiperanfa. Precisa por ora

de duas Universidades , liunia em Portugal , que )á tein
,

witra no Sul do Brasil. Precisa de dois De!c£;ados do Po-

der E.secutivo ,
liuiTi no Brasil ^ outro no Oriente. Mas

deixemos Citas matérias ao mais setio desenvolvimento

das deliberações de nossas Cortes.

CORTES. Scssiio de jO de Julho. 427.

l.ida pelo ?r. Secretario Sttrcs de Aievedo 3 acta

da precedente Sessão
,

que foi approvada , deo coma o

Vr. Secretario Felgueiras do expediente , em que se

CO rp ehendia o Seguinte : Hum olhcio do Governo pela

Sficretaria d' Estado dos Ne;;ocios da Fazenda
, incluindo

copias de duas Consultas , exigidas na ordem das Cortes

de 11 de Junh<< ultimo, sendo hunia do Senado da Ca-

mará de I
i
de Fevereiro de 17971 e outra do Con<;elho

J.j Fa?enda de 10 do corrente sobre a imposição deno-

minada do 1'escadiiiho ; passou á Commissáo de Fazenda.

Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Guerra,

incluindo hum oflicio do brigadeiro Encarregado do Go-
verno (ias Armas da Corte e Província da Ext rein„di,ra

pedindo informações sobre certas dividas nos processos

dos Militares prezos por crimes civis, que • nio previ-

jie na Carta de Lei de 11 de Junlio de 1X22 ; passou á

t ommissáo de Justiça Civil.

Fez se menção honrosa de varias telicitaçjes pela

descoberta da Conspiração : ouvio-se com agiado a do

Abbade de S. Jnão Eaptista i\j Sabugal, António de Pai-

va Monteiro, incluindo a Oração, que por este motivo

fe aos seus freguezes , e a do Governador Ecclesiastjco

d> B <paJo de Pinhel 1 ManOel Jjaquim de Lima. Passou

. Commissáo do. ('omrnercio o resultado dos trabalhos

a e envia a Commissáo respectiva de Setubal,

O Sr Siirniento mandou para a meza huma felici-

t çáo da Camará de Villa Pouca de Aguiar , Comarca

de ViHa Reiíl , não só pela descoberta da (-Ortspiração
;

nas agrade.cndo Os bei\eti<.ii. s , que lhe resulta da te-

di Cjáo doi, Fiiraes ; e pedio que d'clla se fizesse menção
na lórma do costume. Approvado.

O Sr. Rodrigo Ferreira leo o Parecer da Commis"
ião dos Poderes , pelo qual se approva o Diploma do Sr,

Deputado pela Província do Peauhi , Miguel de Sousa

B rgcs Leal. Approvado.

, O Sr. Secretario Soe.res de Aievedo tez a chamada,

e dis;e se achavád presentes 119 Srs. Deputados, e que

taltavão 5 i , dos quaes 22 tinhão licença motivad».

Ordem do Dia.

Parecer da CommissSo de Constituição sobre os no-

vos cidenadoí , e graduações dos tíacliareis, que pasía-

rein a servir no Ultramar, o qual foi lido pelo Sr. Se-

cretario Soares de Azevedo.

}." "Que SC decrete a favor dos Magi';trados
,
que

forem despachados para Os lugares de Ultramar a j.' par-

te mais dos ordenados
,

que ate agora lhes competiao."

O Sr. Josi Ricardo opin.li que approvava o artiso,

porém que pelos mesmos motivos
,
porque a Conimissuo

o funda , elle julgava qiie esta medida não só se csten-

• iesse aos- Magistrados que d'aqui passassem ao Ultramar
,

mas aos que no Ultramar passassem a outras Províncias.

Breves retlexóes se fizerão , depois do que loi approvado

com a fm-nilj proposta.

2.° '* Que se lhes de preferencia para o accesso
,

íjuando concorrerem com outros de igual graduação^ que

não tenháo feito o rfiesmo serviço Esta inesma prefe-

rencia se dará no Brasil aos que vierem daquelle Reino
servir no de Portugal."

O Sr. Guerreiro pedio que a Illustre Commissáo
fizesse explicação do que continha a segunda parte ; e
respondendo o Sr. Feria Carvalho, que náo linha outro
lundjmento mais que huma reciprocidade para com os
Brasileiros, qUe viessem ser\ir a Portugal :, continuou o
Sr. Guerreiro que votava contra esta parte d^ artigo,

primeiramente porque o julg.iva inútil , porque o Brasil

tem falta de tachareis , e para a suprir he que se propôs
a vantagem, e em segundo lugar, porque quando os ti-

vessem náo estavão no mesmo caso os que viessem a
j'ortugal, requeria por isso fosse supprimido , íizerão-se

algumas observações, depois do^que loi approvada a pri-

meira paite, e regeitada a segunda d'esde as palavras : =
esla nicsnia preferencia. ::r

O art. j.° foi regeitado por pertencer a sua dou-
trina ao regimento do Consellio riEstado , conforme a
proposta do Sr. Fernandes Thomás.

Passou- se ao artigo ,v.°, o qiia! foi repeitado , e em
seu lugar se adoptou que :

— seião dispensados proviso-

riamente os Kachareis de apresentarem Certidão do cor-

rente do Thescuro , assim como da residência , se o es-

tado da respectiva Província lhe não permittir tiralla ;

porém nunca serão dispensados de apresentar Certidões,

das Juntas cia Fazenda aonde tiverem servido. ::z

5.° "Que o Conselho d'Estado , á vista da relação

dos tachareis, que estiverem habilitados para os respec-
tivos lugares , e das iiiformaflóes sobre o estado , e cir-

cunstancias de cada hum delles, possa consultar aquelles

que estiverem mais aptos para item servir os ditos lugat

res ; e o Governo possa dispensar aquelles cue allcga»

rem attendiveis escusas. Estas providencias Se devem de-
clarar provisórias , e com ellas satisfjz á Indicação do
Sr. Deputado Beljúrd."— Foi approv.ido com algumas
emendas.

Pjssou»se á segunda parte da Ordem do Dia : = Pa-
recer da C mmissão de Agricultura , em consequência de
huma Indicação do Sr. Deputado Barroso Pereira

,
para

regular a liquidação do preço dos géneros :

A Commissáo de Agricultura tomando em considera-

çío a Indicação do Sr. Barros» sobre o modo de faztr a
liquidação do preço dos géneros , como lhe fci determi-
nado pelo Soberano Congresso , offerece o seguinte

Projecto de Decreto.

As Coites , etc. Considerando que os Lavradores na»
podem mullas vezes pagar em espécie, e que os Senlio-

rins devem receber as pensões , ou foros em dinheiro,

sem prejuízo de nenhuma das partes , como acontece em
todos os pagamentos por meios judiciae.s , Dccretão o se-

guinte :

Art. 1." A Camará de cada Villa, ou Conselho, na

ultima Sessão de cada nicz , chamará dois homens buns
^

e peritos , hum nomeado por ell<i , e outro pelo Dona-
tacio

, para declararem qual foi. a tn.ifa media dos preços

naquelle mez de todos os fructos , e cousas de que se

pag.io foros no seu Termo; se não forem conformes,
louvar-se-h.io em hum terceiro, que desempate.

Art. 2.° No fim de Novcn;bro de cada anno se fa-

rá arbitramento do preço médio do anno , tomado dos

preços de todos os mezes antecedentes, excluindo o mais

alto, e o mais baixo, de que se lavrará termo, segun-

do o costume. Este preço assim regul.ido ficará sendo o
próprio, e liquido até »o tempo da seguinte regui ção^

p^ra os pagamentos dos foros , e mesmo para iS liquida-

ções d.ís execuções de (juaesqucr Sentenças dentiO daqucl-

ir julgado , compreliendendo os limites dos Coutos
,
c

Honras, que Ihcs são aiuiexos
, pois que eites lião de re-

gularse pela taxa assim estabelecida no Conselho. O pri»

meiío legolaniento , que se fizer a <stc respeito, deve

ler vigor para o anno antecedente , contado dat ultimas
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i.t)Í!ífeit3S
,
para evitar que os Lavradores continuem a pa-

«ar os géneros por mais do que realmente elks valem.

An. j.° Se os Seiíhoiios , ou seus Rendeiros não

óii-izerem acceitar o pa^ramento pela taxa, o furciro re-

queiefáao jiliz territorral o poder depositar, com cita-

ção ^da pafte.' F.slc Despacho se pori em execução nos

termos peremptórios de oico dias, sem se admittir ag-

*ra\-o', fíu ijualqucr outro meio, cam que se dilate o

deposito.

KH. '4.° Os Senhorios hão poderão requerer execu-

ções contra' os foreirosdenttt> dós oito dias, que lhes são

concedidos para fazerem os depósitos ; também o não po-

derão fazer se nÚo no mez de Janeiro, e seguintes, de-

pois de Noveirbro, em que se iiíerão as taxas; ficando

õ mez de Dezembro para os Lavradores poderem satisía-

2er a sua pensTio, caso a paguem a dinheiro,

Fizerâo-se algumas observações, c por ser chegada a

hora foi adiado.
^

O Sr. Soares de Avevcdo ieo três indicações: i.

do Sr. Ribeiro de Andrade, em que propunha que se re-

còmendjsse ao Governo fizesse demitir do serviço os

Officiaes estrangeiros
,
que se ach.,rem ao serviço Forfu-

"ite-. :
2.^ do Sr. Vc<nr.i<S03 da Conceição ,

exigindo a

responsabilidade do Conselho da Fazenda por ter dado

hum despacho que maiída pagar direitos de Ccrto anil pa-

ra as fabricas de estamparia ; ambas tiverão segujida lei-

tura , e passarão ás respectivas Commissóes :
j.'' do Sr.

Jtío//'íi, em que propõe 'se nomeie huma Comnnssáo pa-

ra fazer o Regimento do Supremo Conselho õe Justiça,

€ outros objectos. Approvada.

O Sr. Piíilo de Ma-^alháes deo parte de se ter con-

tluido o projecto de responsabilidade dos Ministros , e

pedia ao Sr. Presidente nomeasse a Commissão, que o

deve examinar. Approvado.

O Sr. Zeferino, meiírbro da Commíssão de Fazendi

do Ultramar,' Ieo hum parecer da Comniissáo de Fazen-

da sobre huma indicação do Sr. Ferreira da Silva sobre

a observância do paragrafo S.° do Alvará de jo de Maio

de iSio sobre o direito nas carnes verdes : dito sobre

huma Representação da Junta de lernambuco acerca das

despezdí de hum Farol no porto do Recr/t : dito de Hen-

rique Guilherme Smith.

Agricultura ; sobre o requerimento dos moradores

<3o Termo de Cascaeí ; e José António da Rocha,

Artes ; sobre os requecinentos de António Leite

Braga ; D. Maria da Graça , e outras ; officiaes de espin-

gardeiros.

Commercio ; de Amaro José Xavier, Guarda do

numero da Casa da índia ; Guardas Supera-numerarios
;

fabricantes dos cortimentos contra o abuso da avaliação,

de que pagão direitos os Bezerros á<: Inglaterra, c Fran-

Constituição; D. Joaquina Ignacia Rosa Lima ; Al-

berto Carlos de fiienezes ; Francisco António de Sousa.

Diplomática. Sobre as requisições das AuthoridaJeS

áíespanholas para a entrega de certos Hespanlioes refu-

giados em Portugal.

O Sr. Presidente deo para Otdem do Dia a Kcgres-

10 dot regulares, e Pareceres de Commiisíe!, e levantou

« Sessão á 1 hora , entrando em Sessão secreta.

PORTARIA.

" Mand.í ElRei
,

pela Secretaria dTstado dos Nego-

<ios do Reino
,

participar ao Senadj da C.unara para

sua intelligencia , e devida execução, que as Cortes Ge-

raes e Extraordinárias da Nação Portugueza , tomando

Tjm consideração a representação que o mesmo Senado

lhe ditigio na data de 2} decorrente, srbre as duvidas.^

que occorrem na execução de algumas riiiposicóes do De-
creto de II do mesmo mez, acerca das eleições dos De-

putados de Cortes, pela sua detern.inação de 26 do cor-

rente , Resolverão o seguinte :

1.° ''Que o Senado da Camará di:signe logo as

As<e'mbléa5 eleitoraes de Lisboa , e Termo , conforme o

artigo 1^ do Decreto de 11 do corrente inei de Julho ,

sem atteiição ao arngo 25 , cuja hypôtliese náe póds
pertencer ao Conselho desta Cidade ; e bem assim qu;
desigi^e as Igrejas , e as Freguezias , Ruas, e Lugares

pertencentes a cada Assenibléa , segundo o artigo z6 ;

que nomée os Presidentes de cada huma , sem tratar dos

Sacerdotes assistentes , cuja nomeação pertence aos Pá-

rocos , segundo o artigo 29 , e que faça logo publicar

por edifaes estas designações , e nomeações.
2.° " Que immediatamente os Presidentes das As-

semblc^s , recebendo dos Parrocos o rol de seus Freguc-

zes , ou a parte delle, <;ue for relativa a cada huma As-

sen)blca , verifiquem , de accordo com os mesmos Parro-

cos , ou com os Sacerdotes assistentes, que elles nomea-
rem conforme o artigo 29, as identidades, e qualidades

dns Freguezés
,

que forem hábeis para votar nas elei-

ções , conforme os artigos 2 , 5 , 4 , e 5 , tomando so-

bre isto todas as informações convenientes. Que este

rol assim verificado, rubricado pelo-Presidente , e diiipos-

to alfabetkair.ente , substituirá o livro da matricula de

que trata o artigo 25, ficando assim também dispensada

a verificação do Senado determinada neste mesmo arti-

go , e reservada £ definitiva decisão de quaesquer duvi-

das a Commissão mencionada no artigo 5 j.

J." "Que estas modificações são applicaveis áquel-

las Cidades, ou Villas , cujas Camarás se acharem em
jfUal embaraço pela estreiteza do tempo.

4." '' E que em quanto ,"!s Freguezias do Termo de

Lisboa-, que pela sua grande distancia for mui incommo-

do unirem-se em huma só Assembléa
,
poderá o Senado

formar huma Assembléa em cada huma delias, posto que

não chegue a ter osdois múl habitantes ,
que exige o arti-

go 24. Palácio de Queluz em 27 de juHio de 1822.=
FUippe Ferreira de Araújo e Castro,''

ANNUNCIOS.
" Sahio á I uz o folheto Freceitos para tourear , e

Ser tcureado , ou Lições para ser hum Pcrjeito Cavallei-

ro , e hum Touro iiistruido. Obra divertida. Por José
'Vanlí-I Rodrigues da Costa. Vende- se nas Lojas do es-

tilo, annunciadas na mesma Obra. Preço Eo réis.

"Do mesmo Authór ha de sahir hum Livro
,
que se

intitula =: IVciíe Je Inverno divertida, ou Variedade Ju-
cos/i. — Para cuja Impressão roga o mesmo Author aos

Senhores Curiosos a Assignatura de 480 réis , recebendo

os Senhores Assignantes huma Cédula na Loja de João
Henriíjues, no fim da Rua Augusta ; ou da mão do Au-
thor, çue he onde só se hão de fazer as Assignaturas ; até

o fim do mez de Setembro : e á vista da referida Cédula

serão os Senhores Assignantes ei-.demnisados do seu Li-

•vro.
'

Sahio á liiz a nova Lista dos Srs. Deputados do So-

berano Congresso das Cortes com o nome das suas mo-
radas, e juntamente dos Senhores Conselheiros, e Wi-

nistros de Eçtado , venJc-se por jorcis nas lojas do cos-

tume.
" Memoria sobre o Celibato Clerical

,
que deve ser-

vir de Jiindamento o huma das theses dos Actos grandes

de sen auiitor José Manoel da Veiga, I vol. de 4° bro-

chado 4S0. Vende-se na loia de Carvalho ao Chiado de-
fronte da rua de S. Francisco N. 2.

N .\ IMPRENSA N \ C J O N A T.
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Nu HE B O 166. Anno de 1822,

CL4ZET^ UJVIFERS^L^
QLÍJNTA FEIRA 1.° DE AGOSTO.

A'=

HESPANHA.

Sarcelona 6 de Julho.

s duas e meia do dia 5 de Julho se apresentarão

cm MaloJepera liuns 50 facciosos, os quaes devidldoí

cm duas partidas enviarão oito delles á praça que não

tern mais visiniics que as casas reitoraes c do Conselliq,

e tendo derribado a lapida constitucional marcharão até

á ^arte de CastelUr sem ter causado outro danino.

Tendo-se apresentado no dia 4 no povo de Rtlli-

nai 4j homens que tinháo sahido de Torra sa em perse-

;;uição do foragido Vbach , crendo alguns daquelles visi-

uhos oue cráo facciosos lhes offereccrao toda a qualidade

de soccorros tíjito em dinheiro como em viveres, e !hes

dhsetáo que o Regedor Decano junto com mais oito do

Jugar sstavão com os itialvados a q<Jem tiles thamavão

os nossos.

A Gamara de Marlcrcll reforçou a sua benemerits

inilicia ate so numero de lOO homens, paizanos arma-

dos
,
que rondarão os povos inimcdiatos para assegurar a

tranquillJdade publica.

O Governo resolveo que fique suspensa a celebra-

ção da feita do dia 14 em Eiparragtiera.

F.m Sati Feliú de Codiítas existe huma considerável

reunião de facciosos, tendo-se lhes ajuntado mais de joo

no dia 5 vindos da parte de G^Hifí.

Pelos povos immediatos a SabadeU vão divagando

.jD até 40 facciosos pertencentes sem duvida á guerrilha

que se formou , e vai engrossando em San Fl-Iui de Ce-

dincs. Em Siibndell se tem tomado providencias para

evitar huma surprêza , encarregando-se do serviço das

rondas a milicia da lei , e huma esquadra da voluntária.

O faccioso Jaime Adset visinho de Santo André de

PaUmar ^ está prezo naquelle povo á disposição do Juiz

da primeira instancia D. Kicolas Alalaiesla , a quem fo-

tio entregues as diligencias formadas sobre a sua priíão
,

o cavallo, a arma, e o tiro de jl quartos com que a

levava carregada.

Na noite do dia 2 do actual enlráráo os facciosos

em Cdstelllí-iiol , derribarão a lapida, saquearão algumas

Casas dns milicianos , e individues da Gamara \r:ir se te-

ijem aumentado do povo.

Huma quadrilha de 20 facciosos se apresentarão no

povo de Durna , e exigirão do Alcaide a entrega das ar-

n;as que c\istião nelle : tendo-se lhes respondido que não

havia nenhuma, revistarão elles mesmos as casas, e le-

láráo tre-s armas que encontrarão. Entre aquelles faccio-

sos forao cqiihecldos por cabeças Niculas Vir.als, por al-

cunha OinOj e Francisco Sauri , alias o Nas ^ ambos vi-

^inbos de Àrgentona , de cujo pOvo se reunirão com os
rebeldes alguns visinhos.

A's seis da tarde do dia 4 se executou em Manrtsci
a sentença de morte na pessoa do faccioso Pablo Rionis,

natural de t.^ rida ^ Secretario do cabecillia Misas.
Com data de 4 dé Julho nos dizem de Igualada O

seguinte :

"No dia I." do corrente teve que sahir a tropa de
Círvera para Lirida , ficando somente 40 soldados, e os
milicianos fla Universidade tranquillos , e sem medo que
venhão os facciosos

,
pelo motivo de ter-se confirmado

a noticia de que Torrijos bateo completamente os soma-
tenes em Santa Luzia com perda de 1 jo homens , ten-
do dispersado os restantes : Taveme he verdade que teve
que ausentar-se da Concn ; porém foi com muita ordem,
t matando muitos delles, e espera reforço para tornar a
castigar alguns povos que se lem levantado, e lhe fize-

lão fogo 3 sua retirada."

Idem 7.

Os facciosos em numero de hutis 1 10 se mantém
apostadt» em San Fclní de Codinas , donde fazem suas

correrias, roubando as casas de campo, e povos de pou-
ca visinhança. O cabeça desta facção dÍ7-se ser hum in-

dividuo, de Santo André de Palonwr conhecido por alcu-

nha o Chona , e o que se intitula Commandaote N,
Puigbá da villa de CtntcUas

,
que com a sua partida

permanece naquellas immediaçues. Sabem todas as noi-

tes , e dcampão em huma posição do bosque de Ramois

Vila ^ e Prat de Sto TomOi.

Hujis doze, ou quatorze habitantes de Argentona

,

conduzidos por FtoníJic» Suari , alias Kas
^

passarão aos

chamados defensores da Fé.

Idem 9.

Escrevem de Matará com data de S o seguinte :

A's sete e meia danoite na convocatória de hontem
se resolveo quasi por unanimidade de votos pôr esta ci-

dade no maior estado de defensa, e no mesmo acto no-

meou cada baino hum commissionado para adoptar , e

por em execução o plano para esse efeito. Os facciosos

em crescido o-jinero estão em Granolhrs , e suas avan-

çadas em Rflcrt. Apezar disto estamos tranquillos, e não

tcmenirjs por agoia
,

pois se tem tomado aS competen-

tes medidas. He-iios muito satistactorio o ter reforçado O

novo Cieneral a conduna de Alilans, e ter-se antecipado

á supplica que hia a dirigir-se-lhe : esperase que envia-

ra novos reforços ao chegarem as tropas destinadas ses-

tas Províncias para conservar a preciosa jóia da marinha-
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Os povos dt ALixá, CorniiJelhi, Vil.iplaiia, e outros

ài Provmci.i de Túrragona estúo de no\o em iiisurrei-

çiío. Aqiiellcs facciossos compõem já liuma guerrilha de

5:0 hoiiienç do Tenente Coronel refori;iado M iralles

,

os aiues tem proclamado Rei iihsoliilo o Infante D. Car-

hs ;
porc>n os milicianos de ?\cui estão já de acordo v

e prevenidos.

'Idem IO.

NoiiciíJi ofjiciaej que recebéo o senhor Che)e Petitlce

desta Provi.icla.

Ni manliá do dia 9 se apresentarão os f,ic:iosos no

ju^ár de la Rfca , distante meia liora de Granolleri
,

onde derribarão a lapida.

Na noite de % conipareciiráo alu:uns dos rebeldes em

luima casa solitária do Ingar de Llizà de Vali, d" onde

levarão hnm cavallo ,
que seu dono pôde depois recupe-

rar e 110 dia seguinte atravessarão luim bosque nove ho-

mens suspeitos, e nesse dia se achava de novo occupa-

di pelos facciosos a Vi lia de GraiinlUrs , asseguràindo-se

que naquella tarde se lhes devia unir Moien Aiiton com

toda a sua gente.

Secundo noticias de ViUa de Caballs do dia cinco,

apresentárão-se na dita povoa<jáo cousa de huns 100 ho-

mens armados , derribarão a lapida , e ameaçarão o Cura

Parr CO que se não entregasse as armas lhe saquearião as

casas: só poderão comtudo colher huma espingarda, que

entiegãrão por não ser de calibre, e marclinrão com di»

fecçáo a "Talamanca,

(^Correspondência particular.')

Camhrils 8 de Julho,

Na noite de h.cfitem 7 tivemos hum grande susto,

róis recebemos duas participações em que se nos dava

aviso que a Milícia de Kiudoiiis se achava sitiada na Igre-

ja pox 600 facciosos do sitio de Alforja e mais povoa-

ções visinhas. Sahio logo a nossa ftjilicia
,
que unida á de

Rfíii e Vilaseca , Correo em socccrro de seus irmãos.

Coiiseguio-se isto coiíi efTeito , mas não bater os malva-

dos
,

que avisados sem duvida se retirarão outra ve: is

suas •Tuaridas. Quanto pôde o euthusiasmo! Que males

não produz a apathia !

Todos os homens bons e patriotas da Catahtnlia es-

rerão saber com indizível anciã que providencias tom irá

o Governo relativamente aos Bispos, Cabidos, Clérigo;
,

Frades» etc. particularmente das Dioceses de Vrgcl e

Sulsona ; assim cjmo se he certo que na Ilha de Cabrera

se ha de celebrar brevemente huma esjiecie de Synodi
,

a maneira do Grã Capitulo geral das Barracas da Ordem
de S. Francisco,

Aos Milicianos de Réus e de Porrera se deve em
£;rande parte o não se ter servllizado toda a baixa Cala'

lana. As Caiparas , Milicianos , e moradores de ambas as

ditas povoações tem-se feito altamente crédoses das bên-

çãos dos patriotas, e de todo ò reconhecimento nacio-

i.al.

\dein 1 Ò.

Hum prodigioso numero de facciosos se acha reunido

neste momento em Bíig-a , com quasi todos es caudilhos

da CatnliiiiUa Á sua frefite , inclusos Miias e o Trapen-

se que chegarão áquella Cidade no dia 8 á noite com

as suas partidas e alguma artillieria. F, não podemos dei-

xar de temer de novo, e muitis^simo, por Maurcía ou

por Ylcli.

Depois de amanhã 12, preceden.io licença das Au-

thoridades, e a rogo do Alferes de Wilicia Nacional de

íanta Coloina de Q^ueralt , D. Jeroníjnio Verrer e Valls
,

Se fará huma junta de patriotas na sala chamada dei Pa-

lait para assentar nos meios de organisar hum novo cnf-

po.para a perseguição dos íacciojos. Sem rasgos de patrio-

tismo nao salvamos a nossa liberdade ním 3 honra &o

nosso paiz.

Idem 11.

Noticia! ojficiaes que recebto o scithor Cheje PolUice

desta l'rovincia.

Em consequência de se achar atacada pelos facciosos

a Villa de Capelladts saliirão de Igualada para auxiliar

yquella 40 homens do batalhão de Marinha as ordens do

Capitão D. José Carliit de la Fueiite , onze cavallos de

Couraceiros primeiro d'ElRei , e hum destacamento de

,Xo Milicianos. O resto da tropa e milícia que ficou em
Igualada se conservava em armas em quanto não che-

gava hum;a partida do mesmo batalhão da Marinha que

tinha sabido a escoltar o correio
,

para estarem preveni-

dos no caso de o ataque dos facciosos contra a Víila de

Capcllades ser hum rebate falso para se dirigirem depois

contra a primeira. F.speraQ-se avisos do resultado.

O Capitão D.José Viahes ,
Commandante da colii-

tnna das Companhias volantes da Comarca de Manreia
atacou a 9 do corrente os facciosos que se achavão no
lugar de y4rícj, os qiiaes se entregarão a huma vergonho-

sa fugida , deixando no campo 3 mortos e alguns feridos.

No dia 9 sahio também de Manresa o Commandan-
te de Canárias com huma Companhia de seu ccrpo para

exterminar aquella facção que se tinha engrossado att o

numero de 500 rebeldes.

C^respoitdeiicia particular.

O Governador de Tortoso fez saber ao Ijdráo "Ram-

ila , reparado já de suas perdas em Morella e outras

partes
,

que ao menor mao tratamento que desse aos

soldados de Cantábria , apanhados Iraidoramente em
CliCría, mandaria fiisilár sua mulher, sobrinha, parla-

mentafío , e o Leigaço apanhado estes dias passados,

<]ue se guardão na fortaleza a bom recado. — O espirito

do paii he péssimo por causas que aqui ninguém igno-

ra , e que a seu tempo se farão publicas a toda a Nação,

Idem 1 2.

Noticias tfficiaes recebidas peh nosso C/iefe Pelillc».

Os facciosos em numero de 200 entrarão no dia 2

do corrente na Villa de 5'. Filiu de Codinas , e posetão

sentínellas em seus arredores para obstarem quc passe

pessoa alguma sem passaporte do scu Commandante.
Quarenta fíccidsos

, entre elles alguns habitantes

dos lugares limítrofes de Gracia , extramuros desta Cida-

de , se apresentarão no dia 11 nas immediaçóes da dita

povoação. Mandou-se reunir a Milícia delia , mandando-
se ir para o ponto onde se tinha rkoticia aquclles se ha-

vião retirado ; mas nenh.um delles se avistou
,

por te-

rem partido com direcção á serra tomando o caminho
de S. Cucufatc des ValUs.

O Sr, D. rraneisco J^lllans, coin data de ] i do
corrente escreve de Tiíatarò ao Sr. Chefe Politico desta

Província o seguinte :

" Segundo o que V, S. -previnio , com data de 8

deste niez , ao Commandante de Couraceiros d'EIRei
,

passei , como indiquei a V. S, no meu officio de 9 , a

Graiiollers com Os 40 soldados de Cantábria
, 46 de Sa-

ragoça , 192 voluntários da primcíta e segunda Compa-
nhias desta praça, 22 cavallos de Couraceiros d'ElRei,
e j4 do primeiro Esquadrão de Artillieria. Clegtiei á di-

ta povoação ãs 8 e meia, e alli entrei sem resistência

por não existirein Oi facciosos , que se tiiihão retirado

para Garriga ; e depois de postadas as minhas guardas
grandes , e as avançadas , tratei de dar descanço ás mi-
nhas tropas, o que executei deixaiido-as abarracadas na
praça

,
com tenção de voltar a esta ás 5 da tarde , dei-

xando riaquelle ponto a segunda comjianhia de volunta-
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tm dcsrb praça, e a Cavalleria dT.IRei , segundo à or-

dem que tiiilia o Cliele deste corpo , como me manifes-

tou. As duas da tarde se apresentarão os Ucciosoç a ti-

ro de espidgarda das minhas avançadas em crescido nu-

mero ; saiu com toda a divisáo , e vi que o seu ataque

se diri!;ia pela frente e direitura da povoaçío apoiados

por varias alturas ; mas a minha infaiitéria os desalojou

destas posições , e a "cavalleria da frente levando-os em
fetirada precipitada até liunia h<^ra depois de principiar

aacçáo, não tendo juií;ado conveniente perteguillos mais

por serem js torças que me atacaVáo as reunidas de Mo-
len /lutou, e sef;iindo as intormações que obtive, de

I 5OO a 200 hòíiiens , e 30 cavallos, e por ser monta-

iilioso o terreno aonde se refugiarSo. Em consequência

disto retrocedi para a povoação com todas as minhas for-

ças , esperando ver o seu movimento , o qual tornarão

3 efFectuar occupando as alturas com 1 joo homens , e

liuma [-artida pequena pela esquerda , onde havia huma
grande ribeira. Fiz subir immediatamente Cantábria i

primeira posição , com parte de Snragoça , e 80 volun-

tários ao commando do Tenente Coronel D. José Oli-

i-vr y os quaes Aipois de hum fogo mui vivo tiveráo de

tocar a ataque , o que repetirão os facciosos querendo
avançar ; mas a bizarria das irinhas tropas os desalojou

e levou em precipitada retirada até o mesmo ponto que

á-a primeira vez : pira conter os da esquerda mandei ò
restrr de Sarugoça , hum.a partida de voluntários , e 25
c.ivallos que conseguirão fazer o mesmo , apresentando-

me eu na planície com o resto da cavalleria , e huma
inui pequena partida de voluntários. O fogo durou até

á< oito e meia , e então mandei retirar de novo as mi-
nhas forças a anterior posição ; e vendo não era conve-

niente ficar naquelic ponto pelo quanto exposto estava

X huma surpreza , reuni o Coronel de Artilheria D. Jn-
L-elia Gil de AvolU , e o Commandante de Couraceiíos

U. Adriano Damiaiii , « de commum acordo determina-

mos 'ritirar-nos a este ponto, não obstante que os fac-

ciosos o tinhão feito para Garrlga , Cardedeu , e Puig-

gr/iciot , deixando huma avançada em hilm Casal da ser-

ra," (^Sí'guiiiise elogios da tropa ^ etc,')

Tilanresa 8 de Juíhã,

íclo correio uliimo se soube que a divisão do Sr.

Torrijoi se dirigio sobre Cnrdoua ; pois por lalta de vi-

yé^.ii iiáo podia estar em Sotsonn,

Antehootem ás nove da noite entrou nesta o Bri-

<'aJeiro D. António Rotteu coni três companhias do cons-

titucional b,italhão de Co/mWuí : sahirão todos osOfficiaes

í-Om seus Chefes e musica desce arecebcllos, e as duas

coinpanliias de paizanos armados para a detensa deste par-

tido , e formados ante 3 lapida , m >numeiito eterno de

nossas felicidades, dcrão se os costumados vivas, e lo-

go depois passarão a alojar se.

A. linha interior da fortificação desta cidide está já

coiicluidâ , e Segundafeira provavelmente se principiará

a fortijicação da linlia exterior. Esta medida desgostou

muito ao servilismo ,
como também a entrada de Ci'n<'-

riiis , da actividade que mostra o novo Commandante
General.

Cada divis.^0 deveria levar huma porção de Sacerdo-

tes dos secularisadns , conhecidos por addidos ao syste-

liia que felizniente nos rege-, paia qbe assim como fos-

sem avançando
,

podessem ir substituindo os fugitivos
,

«.jiic serão todos os da montanha , e para náo carecerem

de pastor aquellas ovelhas desgarradas pelo fanatismo da-

quclles mãos Sacerdotes.

Sein ter a menor noticia, hontem ás Oito da tarde

entrou a columna do Brigadeiro Carriliio de Athomo-..

nesta cidade, que, segundo dizem, passa a Vieh, igno-

rando-se o objecto.

Esta manhã as três horas sahio o Brigadeiro Botleit

firs.Curdo II i com jOo homens, e regressara amanhã. Em
Artes, povo distante desta 8 horas, entiãráo iionteni pela

manhã 2CO facciosos commandados pelo piimeiro Rege-
dor de Navardís, derribarão a lapida, e permantcérão
tranquillos no dito povo todo o dia.

Em Bergit tem saqueado todas as casas dos milicia-

nos e liberaes ; e os moveis inúteis, ou que se não po-
dião levar queimavão-se na Praça da Constituição ; e po-
deremos os bons ver com indiífetença este modo de pro-
ceder ? O Jtpdeh Estaiís manda aquella guerrilha de as»

jassiiuis : este ladrSo se achava prezo em Cardona ; e de-
pois de Ser mudado para o Castelio da Cadeia daquella
Villa por disposição do Major do dito Forte (então Go-
vernador interino) foi remettido a mesma pouco antes
que os facciosos entrassem nella. O Major passea , e o
outro iníquo está commetteiido os mais sanguinários aí-
tentados ; não sei como se vé isto com tanta índifferença.

Justiça, e que seja seca, contra o delinquente, pois se
náo se faz assim , não disfructaremcs tranquillidade.

LISBOA r* de JuUic.

CORTES. Sessão de j) de Julho. 428.*

Lida peln Sr. Secretaíio Soares de Aievedo a acta
da precedente Sessão

,
qlie toi approvada , deo conta o

Sr. Secretario Felgueiras do expediente , em que se
comprehendid o seguinte : Hum olhcio do Governo pela
Secretaria d' Estado dos Negócios do Reino

, expondo
algumas duvidas sobre a administração do ramo de Saú-
de Publica. Outro pela Secretaria dlistado dos Neoocios
da Fazenda

,
incluindo huma Consulta do Conselho da

Fazenda, acompanhando quatro relações das Portai-ens

que remettcrão os Procuradores de Miranda, Vianna e:

Coimbra , e do Superintendente d'Alfandega do Porto.
Outro incluindo huma Consulta da Junta da Administra-
ção das Vinhas do Alio Douro sobre o requerimento de
Salvador de Almeida e Gouvca , c José da Costa Carva-
iiio. Outro do Ministro da Guerra incluindo hum cfficio

do Tenente General Commandanre de Aitillieria sobre
a consideração que se deve dar a setenta e três praças
d' aquella arma

,
que ficarão no Rio de Janeiro. Outro

incluindo hum ofticio da Junta do Governo das Ilhas de
Cabo Verde sobre certas desavenças entre os Rendeiros
da Ribeira do Engenho , e o Coronel Dorningos dos R.a-
mos. Outro incluindo hum ofikio da mesma Junta par-
ticipando terem desembarcado os degradados

,
que se liic

enviarão pela Charrua Gentil Americana. Outro infor-
mando sobre o requerimento do Major reformado de Mi-
lícias de Laniego , Rodrigo de Mendonça Cardoso Figuei-
loa de Azevedo. Estes ofticios passarão ás respectivas

Commissões.
Passou á Commissáo de Fazenda luima rapresenta--

ção de vários Cidadãos credores , iiicluinrlo huma De-
monstração do estado actual da Divida Publica , de que
entregarão 1 jo exemplares

,
que toráo distribuídos pelos

Sis. Deputados.

Conccdeo-se hum mez de licença ao Sr. DeputadíJ

Belford para tratar da sua saúde : aos Srs. Izidoro José
dos Saiítos , e Manoel "Lefeiino dos Santos ij dias e
ao Sr. J oão Alexandrino Qiieircga ÍS : passou 3 Cominis-
sao dos Poderes a representação úo St. Deputado José
Joatjaint de Fana.

O Sr. Rodngo Ferreira leo O Parecer da Commis-
são dos poderes sohie o Diploma do Sr. Deputado pe-

la Província de Caao-Verdc ,^e Fracas anncxas de Bissá»

e Cnchiiij Mn„oel António Marfins. :Ap^ro\SCÍo.

O Sr. Secretario Suares de Azevedo tez a chamada,

e disse se achavão presentes 118 Srs. Deputados, e qiic

ijltavão 52, dos qiiaes sS tJiih.io licença n.otivada.
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õráem êo "Dia.

Píojiscto sobre a impetra de luima Eiilla para o ffrfssô

das pessoas regulares de arribes os sexos ,
o qual foi

lido peiti Sr. Secretario Suares de Aíevede , e lie do

tlieor scf.uiiite :

" As Cortes considerando a necessidade que ha de

reduzir o .numero das pessoas regulares de ambos os se-

xps e dos seus Conventos a tal numera, que não sejão

pezados á lavoura, e industria dícretão o seguinte.

'' 1.° Fica pioliibido piovisionalmente até nova de-

terminação admittir noviçii algum a quakjuer Convento,

e quanto aos actuaes somente se adniittiráó a professar

aqucllcs que ao tempo da publicação do presente Decre-

to tiverem mais de seis mezes de «oviciado.

" 2° Todos os regulares do sexo masculino
,

que

quizerem sahir dos Conventos o poderáó fjzer preceden-

do licença Pontifícia , cuia «xpedição o Governo prote-

gerá , e lição os egressos babeis para servir officios e nu-

tras oceupaçóes Civis ou Ècclesiasticas , como outros quaes-

quer tidadáos. ,, ».

O Sr. Presidente observou que o artigo \° já não

tinba lugar , e que o segundo parecia estar amplamsnte

Jncluido no Projecto da Cômmissão Ecciesiastica de Re-

forma , o qual parecendo ao Soberano Congresso pôde

substituir o aitigo 2.° acima referido , o que sendo ap-

provado foi lido pelo Sr. Secretario Soares de ÀievcJo,

c hi o seguinte :

" A Con)niissâo Ecciesiastica de Reforma he de pa-

recer, que para se veiificír «Reforma das Corporações

Regulares de hum e outro sexo, se insinue o Governo,

que obtenha da Sé Apostólica huma tulla com as seguin-

tes Faculdades.
"1.' Para se poderem íeculàtizár todcs os Rcli-

-"iesos
,

que tiverem justas causas para não continuarem

a vida claustral, commettendo-se a conhecimento des-

tas Causas, e -a expedi^.ío das respectivas Secularizaçóes

aos Ordinários da naruraliáade , ou residência dos Reli-

giosos , oti aos Ordinários das Dioceses , cm que existi-

rem os Patrimónios , Benefícios , ou Títulos dos mes-

roo» Secularizados, como mdis opportuno lhes for : fican-

do os Religiosos pelo facto da Secularização habilitados

para todos os Ministérios, e Benefícios Ecclesiasticos, co-

mo quaesquer oatros Clérigos seculares.

" 2." Para sep.xlercm do mesmo modo secularizar

as Freiras, que para isso «iverem justas causas, e tive-

rem aJim disso Parentes , ou Famílias honestas que as

recebío , consignandose-lhes para subsistência no estado

secular prestaçcfes annuaes até onde o perniittíreni as lor-

ças dos Mosteiros , e Conventos a que pertencerem ; co-

nhecendo destas Causas, e expedindo as respectivas Se-

culariz-içóes , os Ordinários da residência , ou naturalida-

de das mesmas Freiras-, como mais opportuno lhes for.

"
5

' Para que os Religiosos
,

que permanecerem

dentro dos Clatislios, fiquem habilitados para serem pro-

vidos por Concurso em quaesquer Beneficios Ecciesiasticcs,

sendn-lhes neste caso expedidas as Secularizaçóes pelos

Ordinários
,

perante os quaes se tiverem celebrado os

Concursos.
"4.^ Para que os Religiosos se possão secularizar

3 titulo de Ministérios de Instrucçáo , Educação., Cari-

dade publica, e Capcllanias das diversas Repartições Ao

serviço do Estado, quando estes ministérios forem vitalí-

cios , e os seus rendimentos iguaes , ou maiores que os

que prescrevem as Coi>'?tituiç6es dos respectivos Bispados

para Património dos Clérigos ; scndo-llies nestes casos

expedidas as secularizaçóes por qualquer dos Ordinários,

de que se fez menção na Faculdade 1.'

" 5.' Que seja clausula expressa, que semprt que

os Religiosos se secuUrizarem por qualquer dos títulos

r«feridos' nas Faculdades sobreditis, fiquem pelo facto de

ísecularização habilitados para todo o Ministério, servi-

ço OLt Heneficio, conio qualquer outro Clérigo secular*"

O Si. Guemirs toniíiido 3 palavra disseque iioje

se tratava de matéria mais imponanto por si , e pelos

seus cíTeiíos , e discorrendo largamente ícbre a pratica

na adn.issâo dos egressos na vida claustraj-, as suggestóes

de que se usa para seduzir ..s poticos ani'.os , e niil ou-

tras circunstancias, disse que não, sabia o que a Illustre

Commissão enlendia por cansas, justas : que elle nío sa-

bia que em direito Canónico estivessem estabelecidas taes

causas : que por tanto ihe parecia que a Commjssáo en-

tendia por causas justas aquella» que até agora se exi-

gíão , e por consequência de nada servia esta medida
,

porque o mesmo se conseguia por causas ordinárias
; que

que pois se o fim he politico he necessário que o artigo

seja mais amplo , e lie por isso de opinião que a Bulia

que se impetrar seja concebida em lermos que abranja a

todos os Regulares
,
que queítáo sahir dos Claustros.

O Sr. ÚebelU sustentou a doutrina do art. mostran-

do, que a Commissáo não foi mesquinha quando exígio

causas justas, porque nellas se cnvoUem todas quantas

podem occorrer ; acrescentou outros argumentos, e con-"

cJuío a favor do primeiro artigo.

O Senhor Presidente interrómpeo a discussão para

apresentar líunia Memoria de despedida, que o Coronel

e mais Officíaes do Regimento de Infanteria N.' 24

dirigem ao Soberano Congresso pela accasiáo da sua sa-

bida desta Capital para a Praça d'Almeida = Fez se men-
ção honrosa, e mais do estilk».

Continuando a discussão falIárSo sobre a matéria os

Senhores Seusa Machado, Bíspo òeBcja^ CàUello Bran-

fo , e Mantita , e' logo o Senhor Fernande' T In más dis-

se que apptovâva o artigo, com tanto que essas .causas

justas não fossem julgadas pelos Ordinários. E julgando-

se sufficientemente discutido foi approvado a 1.° artigo.

O Sr. Guerreiro fez hum additamento, em que pro-

punha
,
que entre as causas justas se corrjprehendesse a

repugnância que cada hum tenha de continuar no Claus-

tro.

O Sr. FernaiidesThomás ofFereceo outra que se re-

duzia
,

que as justas causas dos egressos sejão reguladas

pela sua própria consciência
,
precedendo juramento.

O Sr. Presidente prcfoz a 1.' emenda, a qua! foi

approvada , e logo o Sr. Fernandes retirou a sua emen-

da.

Eíjtrcu em discussão o artigo 2.°, que ficou adiada

pela hora.

O Sr. Ferreira Borges pedio licença para ler o De-

creto , que offerece para o eiirprestimo 1 Comniissão

de Fazenda, a qual lhe f&^toncedida., e depois de lida

se mandou imprimir.

O Sr. Fernandes Thomás Tequereo que Se ordenas-

se ao Governo, que desde já chamasse os Capitalistas pa-

ra proporem as condições com que se pôde effectuar o
empréstimo pjra adiantar este trabalho, s: Approvado,

O Sr. Presidente nomeou a Commissão para fazer

o Regimentio do Supremo Tribunal de Justiça. =; Appro-

vado.

Leráo-se diversos Pareceres as Commissóes •, do Ul-

tramar , Diplomática , Estadística.

O Sr. Presidente deo Ordem do Dia e levantou a

Sessão.

ANNUKCIO.

Na Loja de Livros de Joiio Henriques na Rua Au-
gusta se dá noticia de huma pessoa liabíl em muitos ob-

jectos de curiosidade , taes cnmo pequenos modelos de

Embarcações, Presépios, ett. etc.
,

que tem algumas
peças feitas que pôde vender , e se propõe a lazer de
novo, ou concertar outras que se lhe enconimendem

,

ou apresentem : sua morada he na Rua das Madres (

á

Esperança ) N." 64.

N A 1 il P U tó IN >) ., A. ( J O \ A 1..



Nri\iEno 167

[ 673 ]

An NO DE 1822.

GAZETA UJVIVERSAL^
SEXTA FEIRA 2 DE AGOSTO.

A

H E S P A N H A.

Madrid 25 dcjulh».

% cartas de Varís são todas contestes em dizer que

acontecido no di.i"7 deste mez em Madrid causou aos

Vítros hiima impresvão tio desagradável como inespera-

da. Aporá bem quererião eiies escolher as expressões que

lhes escaparão nos dias de seu jubilo, quando julgavão

que tinháo sahido ]i com a sua. Huns põem i culpa da

-lesgraça ao Rei de Hespan/ia , dizendo que não teve

iiufficiente resolução para levar a empreza ao cabo , e

que ficou indeciso no momento do perigo. Outros accres-

centão que os seus néscios conselheiros se deverão ter

contentado com menos por ora, e que por quererem tu-

do de liuma vez , nada conseguirão. Os directores desta

tramóia , n.io se querendo carregar com a culpa , a lan-

ção sobre o Ministro de França em Hcspanha , do qual

dizem
,

que lhes lia dado idcas pouco exactas do estjilo

da opinião publica neste paiz. Em fim, ate entre elies

mesmos tem nascido a desconfiança
,
pois tem visto qu»

os Heipaulioes tem conhecido o seu plano, e lèião crn

algum dos periódicos de Madrid o projecto da interven-

ção armada
,

quasi com a^ mesmas expressões em que
éuá lavrado o protocolo dos Gabinetes que o concertá-

iãO'

Cohio depois de hum desastre sempre ha de haver

huma victinia , cnjo sacrifício sirva ate certo ponto de

satistação , falla-se já de chamar a Paris o General La
iíraiige , Ministro de França em Madiid , e dizem os

periódicos que sorte igiui teri o Marquez de Cisa Inigo
Embaixador d'Hespanha em Paris. Tudo podrrá ser , e

por agora quasi conviria que não se liies nomeassem siic-

cesSorès , huma vez que o Governo Francez não desse

provas positivas de ter mudado de intenções a respeita

<'a Hespaiiha,

.'isto hc o que pm summa dizem as cartas de Paris

do uhLmo íorrcio. Accrescentão que logo que chegou a

Paris o Correio extraordinário de líladrid com as no-
ticias do dia 7 , se expedirão da Secretaria dos Negócios
Estrangeiros correios para Londres, Vicnna , Berlim e
S, PeierjI/cirgo , além dos que despacharão ao mesmo
tempo os Ministros daqirelljs Potencias ; maS assejura-se

CjUe também os Liberaes se não descuidarão em fazer sa-

ner por toda a Europa a veidade do acontecido em Me-
wr d.

(£/ Univ.nal).

Sarageça l 2 de J iiUio.

Os perturbadores da ordem que se retirarão a Ter-

ícr voltarão a Calatayiid depois de se terem engrossado

com os paizaiios da mesma, que se liies unirão, Ij Com-
mandante das armas depois de ter conferenciado com o
Lhcfe Politico sobre o que mais conviria em tacs cir-

cunstancias , acharão prudente occupar a interessante po-
sição de Froino com os milicianos que se lhes unirão

cujd medida tinha também por objecto o proteger a sa-

liixia do Chefe Politico e de mais Authoridadcs , se se
vissem no caso de verilicalla. O mesmo Chefe Se deter-
minou a ficar na cidade , resoluto a pôr em movimen-
to todos os meios de libertalla da desordem que poderia
causar sua ausência , e confiado na cooperação que para
este objecto lhe tinhão ofFerecido a' corporações , e pes-
soas de distinccão, e influencia.

Por huma paiticipação posterior se soube que na
manhã do dia 10 se apresentou nasala consistoriji daquel-
Ja cidade D. João Adão Trtijillo á testa de huma porção
de homens armados, por occasião de se ter reunido a
Camera com assistência doChefe Politico, e Juiz da pri-

meira instancia , a quem levarão ao corpo da guarda , e
depois até ao povo de Aleca.

A torça daquelles tacciosos parece ser de 300 partts

da cidade de Calatayud , e parte dos povos immediatos.
Sabe-se por huma parte chegada ultimamente que o

dito Chefe Politico se acha êm liberdade, tcndo-o dei-
xado ir os tacciusos ainda antes de receberem a intima-
ção que se lhes -fez que o soltassem no termo de três

horas , sob pena de que as familjas j e bens dos facciosos

naturaes da mesma cidade serião trat.idos como elle fos-
se tratado.

A columna que sahio hontem ao amanhecer desta

Capital, composta de 2C0 homens de tropa, e milícia

e alguns cavallos , seguia a sua marcha em carros a Ca-
Litai/ud.

LISlíOA i." de Agosto.

Carta de lei.

Dom João por graça de Deos , e pela Constituição

da Monarquia, Kei do Reino-Unido de Portugal, Bra-

sil,, e Algarves , d'aquem e d'além Mar em Africa, etc.

Faço saber a todos os meus súbditos, que as Cortes De-
cretãrãò o seguinte :

As Cortes Gemes, Extraordinárias, e Constituintes

da Nação Portugueza, querendo fazer eíFectiva a extinc-

cãn dos privilégios pessoaes de toro, sa.iccionada no ar-

tigo undécimo u.is Bases da Constituição ; Decretão o se-

guinte :

1.° Ficáo extinctos todos osptivilegi s pessoaes de

foro em negócios civis , ou criminaes ; e bem assim to-

xlcs os Juízos privativos, concedidos » pessoas; corj;ori."'
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çáes, classes, ou terra';, com jurisilicçáo contenciosa ci-

vil , ou criminal-

2." São exceptuados da disposi;^ão do artigo ante-

cedente , os privilégios de foro , e Juízos privativos ex-

pressamente estipulados cm tratados ainda subsistentes,

ou em contratos da fazenda nacional ; mas somente ein

otianto durarem os actuaes contratos e tratados.

;." Ficáo sem exercício, nem indemnização os es-

crivães , e ni.iis ofliciacs ,
^ue serviáo por provimentos

temporários nos Juízos, agora extinctos ,
bem como os

proprietários que tiverem outro otticio publico; os pro-

prietários porem que não tiverem outro olficio, passarjó

a servir por distril-i.!Íção coi^t osofficiaes do Juizo do Ge-

rai de primeira instancia, cujos officios não serãc pro-

vidos qujudo vagarem , até que o seu numero fique re-

duzido ao que anteriormente existia, ou ao que de fu-

turo se determinar.

4.° Fai-se-lião inventários exactos de todos os pro-

cessos , e papeis pertencrntís aos Cartórios dos oflicios

que ficáo extinctos pe-lo presente Decreto-, ssrao temct-

t.ldas aos Juízos, a «^ue ficáo competindo, aS causas pen-

dentes, em <]ue não estiver profefida sentença definitiva ;

observar-se-ha o disposto no artigo primeiro do Decreto

de 14 de Julho de 1S21 , acerca daquellas em que liou-

wer certeza de Juizes; e fjs feitos Sn los serão distritui-

dos pelos Cartórios dos Escrivães do Juizo territorial de

primeira instancia. No caso porém de continuar algum

Escrivão dos Juízos extinctos ,
segundo a providencia do

artigo antecedente, elle mes;n!. conservar.-! no seu Car-

forio todos 03 feitos, que não deverem ser rcmcttidos

para nutro JUizo.

5.'^ Ó$ Corregedores da Corte dos feitos eiveis,

e seus officiaes , ficarão servindo por distribuição com
lOs do Civel da Cidade de Lisboa, guardando a alçada

,

e regimento d-stes últimos , até se fazer nova regula-

ção dos Juízos de primeira instancia. Os Corregedores do

Civel da Relação e Casa do Porto conhecerão cumulati-

vamente com os Juiics commims de primeira instancia

das Caifsjs , de que até agora conhecião , ficando preven-

ia a jurisdicção dentro 'das cinco léguas peio Juizo, onde

a acção for intentada.

6° O; Corregedores do Crime da Corte, e os da

Reiaçío e Casa do Porto, não conhecerão por acção no-

Ta ; nem poderão avocar algum feito ; mas em tudo o

mais coiuiiuiaráó na forma de seus regimentos.

~.° Os Miliiares do Exercito, e da Armada Nacio-

nal não reformados, e be.m assim os reformados que es-

tK-erem Militarmente empregados, não poderão ser prc-

4os , afofa o caso de flagrante delicio, se não por car-

tas de officio dirigidas aos respectivos superiores ou Com-
jnanddiites , es quaes sob sua responsabilidade os farão

prender e entregar á ordem do Magistrado. Esta disp.si-

içáo he applicavel aos Milicianos, quando os Corpos esti-

verem reunido?, e sempre aos Majores , e Ajudantes por

pertencerem ã primeira linha. Quando for prezo algum

Miliciano , ou cutru Militar nos casos em que o podem
s-er, por ordem immediata do Magistrado, dará este lo-

go parte ao respectivo Comniandailte.

8.° OsEcclesiasticos não serão prezos em acto do

seu Ministério. O Magistrado, effeituada a prizão de al-

gum Ecclesiastico , dará immcdiataments parte ao com-

petente superior.

g.° Fica revogado o paragrafo quarenta e cinco da

Ordenação, livro primeiro, titulo oitenta e oito, sub-

sistindo fm tudo o mais no seu actual vigor ò regimen-

to dos Juizes dns Órfãos.

10. ° ricão revogadas quaesquer disposições na par-

te em que se oppozercm ás do presente Decreto. Paço

i'.as Cortes em 9' de Julho de \'iz2.

Portanto , Mando a todas as Autlioridades a quem

o conheciniKnto, e execução do reíerido Decreto perten-

cer rue o cuniprão , e executem tão inteiramente co-

mo 'nelie s: contem. Dad.i no Palácio de Queluz ans 11

de Jiiího de í8;a.."EIRei COm Guarda. = José da Sil-

z-i Carvalho.

CORTES. • Sesúic oe I." de Julho. 429.^

Lida e approvada a acta da precedente Seííáo , d^eo

conta o Sr. Secretario Felg/nireu do expediente , 'em

que se comptehendia o seguinte: Kum cfficiq do Go-
verno. pela Sc-cretaria d" Est.ido dos Negocio? da Fazen-

da incluindo hum officio da Junta Provisória da Pro-

lincia do Míim/í/ií^í' em data de 20 de Maio sobre a no-

meação ' de hum Continuo para a mesma Junta. Oútfo

JiKluindo a Consulta do Conselho da Fazenda de 10 do

corrente sobre o requerimento dos Merceeiros. Outro
pela Secretaria d'EstaJo dos Negócios da Guerra , incluin-

do o mappa da força dos Corpos de Linha da Província

de Pernambuco. Outro incluindo htnna Parte do Registo

do Porto tomado ás 4 e ^ horas da tarde do dia ji de

Julho de 1822.

"Paquete Inglez Dufuí de Kent , Capitão Roberto

Cotssorth, de Falmoulh em 10 dias, 4 passageiros, e

liucna malla.
" Lrigue Escuna Portugueza Lclire , Commandanfe o

1.° Tenente graduado Luiz António Lessa , áo Funchal

em 9 dias, 32 passageiros, ,e huma n-alla.

Vovidí-dcs.

" O Commándante do Pjquete não deo liovíJade

alguma. Os seus passageiros são: Manoel José GonicS

da Costa, caixeiro, e 5 Inglezes. O Commandaníe do

Lriguc-Escuna Lebre disse : que na Ilha da Madeira tu-

do estava em sOcego. Os seus passageiros são : Sebas-

tião Xavier Eotelho ,
nomeado Governador &'Jngela

^

com 2j pessoas de família; Manoel de Oliveira Castel-

lo Branco, Cadete de Artilherla ; António José de Oli-

veira fastos. Negociante; Salustijno Sctáro , Mi.iorista
;

Eento José de Sá, sem emprego; José Paulo Vieira,

officialda Alfandega; Lourenço Justiniano Soares , cai-

xeiro; e "Ffáncisco H. Clark, Inglez , com huma pessoa

de família. RecebCráo-se duas cartas de offVcio, que se

temeítem juntas." (Seguc-se a assignatuta.)

Concedeo-se aoSr. Deputado lanado dn Costa Eran-

(liio to dias para tratar da sua saúde.

Fez-^e menção honrosa das felicitações qoe pela des-

coberta da Conspiração envião as Camarás de Sorio , e

Leulé : e ouvio-se com agrado a do Corregedor Prove-

dor da Comarca de Alemqtier , Francisco Luiz da Silva.

Ficarão inteir.-:dos da felicitação e agradecimentos que

pela reducção dos Foraes dirige , em nome dos morado-

res da Villa de Beringel , António Manoel Teixeira de
Almeida

O Sr. Depytado Guerreiro mandou para a meza 3

felicitação, qUe lhe enviou o Juiz de Fora de Meriola
^

Jo«é Francisco de Assis e Andrade; ouvio-se com agra-

do.

O Sr. Presidente declarou que na Sala proximp ss

3chava o Sr. Deputado pela Pro\incia de Piatthj , M\-
e^ucl de SoiiSa Borges Leni, O i^ual sendo admitrido a.

prestar o jiuamento , toinou assento na .'Vsseniblca.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a cliamada,

e disse se achavão presentes 112 Srs. Deputados, e que

faltavâo 39, dos <iuaes 29 tinhão licença n.onvada.

Ordem do Via.

Continuação do Projecto de huma Fulla Pontifícia

para que os Religiosos de hum e outro sexo p&ssão sa-

iiir do Claustro :

O Sr. Secretario Soarei de Azevedo leo o aitigo 2..°

que diz : "Para se poderem do mesmo modo secularizar

as Freiras, que para isso tiverem justas causas, e tive-

rem além disso Parentes, ou Famílias honestas que as

recchão , consignando-se-lhes para subsistência no estado

setulaf prestações ínnuaes até onde o perniitti;;m as for-
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(Ç.Tí dos Mn;teiro? , e Conventos a que pertencerem ; co- contra o artigo na fórrrii que estava enunciado, e apoíoa

Dlieceiíd.T (iestds caudas, e expedindo as respectivas iic- u emenda do Sr. Girão, O Sr. CaitcIU Branco apoiou,

cuiarizaçóes , os Ordinários da residência, nu naturalida- O Sr. Bettencourt defendeo com muitos argumen-

de A:\t mc-imas Freiras , como mais opportuno llies for." tos, ponderando as razoes, que tão elo(|Uttntemente se

O Sr. Girão dK5e : levaiito a rjiinha voz em favor tinhão expendido para apoiar o artigo antecedente dos

deçte 2" artigo, clieio do maior prazer, e da maior sa- Frades; c lembrou que razões mais imperiosas o moviáo
tisfaçãr)

,
por ter visto liontem os filantrópicos sentimen^ a opinar ,que a repugnância de huma Freira a viver na

tos deste Soberano ('on<;resso
,

que tanta honra fazem clausura deve ser huma das justas causas para se lhe con-

aos Srs. Deputados. Graças a Deos ( Disse eu comigo ceder e facilitar a sua secularisação : fez huma verdadeira

mesmo), qraç is a Deos que vejo manifest.nr os progres- exposição ios astuciosos meios, c tramas que alguns pait

SOS do espirito Iminano , e v.'.o franquear-se as portas de iic famílias tem posto em pratica para encarcerar infelizes

ierro , que emrerrão as victimas infelizes da an-.biç.lo, \ictimas com fint sinistros , e mundanos de enriquecer

«la seducçáo , e aristocracia das familias ! Graças a Deos hum tiiho , ou filha dilecta , nicttendo nns Conventos

que ji os Lei;isladores. Pottugueies estendem suas vistas meninas de pouca idade
, apellando para o testemunho e

hemfazejas a t.\0 desgraçada porção da humanidade sepul- experiência de todos os llluities Deputados : mostrou a

rada viva nesses Cárceres « que te chamão Conventos : facilidade de se alcançar a Fulla .ate por vir assignado

iionra e louvor tenha a 1 Ilustre Commissáo
,

que nos por hum tão' respeitável Prelado, como he o Sr. Depu-
i'presenrou este Projecto I Não me demorarei em fazer lado tJispo de Beja : e que por isso não podia admittir

:irí;umentos a favor deste artigo ; porque elle por s5 a emenda de hum lilustre i\lembro
,
que só quer que se

iiie-.mo se inculca , e seria de algum modo ofFendcr o alcance a Bulia para as Freiras terem iiuma licença mais
Soberano Congresso , se eu me lembrassí ijUe podia ha* ampla para sahireni dos Conventos temporariamente

; que
ver neste Augusto Reciíuho quem se oppcíesse. Única*- <ii modo aigum convinha em t.\L indicação , e qne s6

mente faço huma emenda paru tornar effectiva a Graça segue , e detende a áa Si. Girão por estar em harmo-
i;u« pretende-nos fazer : a emenda he a seguinte j voi! nia com o artigo 1.°, que frji ji sanccionado pelo Sobe-
Iclla , e depois a sustentarei: raiio Congresso, que he o resultado de idéas politicas e

'' Proponl-.o que depois da palavra =1 pertencerem r: religiosas,

se diga ::; Tendo os Ordinários obrigação de expedirem Discorrerão sobre este objecto os Srs. íJcíí òíii Cjor/o

promptamente , e sem a menor demora as respectivas Abbade de Medrírcj , Reíello ^ Ferreira e Sousa , e jul-

secularisaçócs , huma, vez que as Religiosas alleguein re- gandc.-ie suíhcientemente discutido foi approvado o arti-

pugnancia de viver na clausura, prestar-lhes-hão todos o go com o additamcnto =: nas causas justas se comprchen-
i!U}.!lio que poderem contra a pt.-potencia de seus pais e rlerá a repugnância de viver no claustro— , e que basta

parentes , e a niesma protecção lhes devem prestar os ter de vinte e cinco annos para cima para poder sahir.

Juizes Territoriaes , dcl-aixo da mais rcstiiíta responsa- ainda que não tenha parentes, nem os meios honestos,

bihdade.
,,

nem que mesmo o Mosteiro ou Convento lhe não possa

"Sr. Presidente , devemos lembrar-nos que ainda ministrar a dotação, pois que apezar disto tudo, emi

existem dois grandes monstros , o Servilismo
, e o Fa- tendo a idade , e as causas justas

,
pôde sahir.

iiatismo , contra os qii3es he necessário estar sempre em Fizerão se outras emendas, que forão regcitadas.

guarda , e por isso a minha emenda vai oppor-lhe huma Passou-^e á eleição da Commissão
, que deve exa-

barreira. Os Legisladores d' Heipanha tiver.io a mesmc minar a contabilidade , legislação, e mais particularidades

tautella , e nós devemos ser igualmente providentes. do Thesouro Publico , e propor os m.tihoramentos de
tste artigo lie tão bem concebido, quc elle franquea a que he susceptível, e íicaiáo nomeados os seguintes:

estrada , mas não obriga ninguen;. Se alguns pais ou ir-

mãos se assustarem com a lembrança de dar hum luçar José António Ferreira Vianna com ... ;8 votos»

na sua mrza a huma tão cara porção do seu sangue, o José Aecurcio das Neves 51
artigo lhes diz : n " Calai'VoS ., i monstros , (jue a Ld Francisco Duarte Coelho 49
«flii ves rbrlga , sònicnte vos ensina o vosso dever e António Firmo Fclner 48
vos facilita' o exercido de acçSes generosas. „ A mesma Francisco da Gama Machado 47

;-rcsposta terão os fanáticos , os servis , e as tristes abu- José Nicoláo de fllassuellos Pinto .... 45
s.idjs

,
que julgarem servir melhor a Deos no claustro João Anastácio da Costa 45

do que cá fora. Voto pjis pelo artigo com a emenda., Antor.io José Pedroso de Almeida ... 42
O Sr. Serpa Mocliado tomando a palavra disse, José Vergolino Pereira de Souja .... jS

cue não convinha ,na doutrina do artigo , não tò porque Suj.plentes,

lhe parecia não Sc podia verificar , mas porque lerifican- Alberto Gomes da Silveira j6
í.t) se, as Freiras cegas na primeira escolha

,
qiíe as tor- iiarão de Teixeira j4

jiou desgraçadas , se enganarão na seguncU fazendo-se José Pedro da Silva 55
ii,ua!mente desgraçadas, voltando ac^ século só pelo es- O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

pirito da novidade, sem experiência*, e sem pratica do nuação do Projecto dos egressos, e Pareceres de Com-
íliindo : que alcni destas razões

, podem as egressas missões ; e levantou a Sessão ás 2 liorasi

voltando ao seio das suas familias , vir causar desordens
nessas ir.esmas familias , e transtornar a boa harmonia, -r—^--2^^:^^

cm que vivião por pretençóes com que não contavão.

Estas razões, continuou o honrado Membro, me per-.ua- Sr. Redactor da Gazeta Universal: RogO-lhe o
dcui a que em lugar da secularisação que propõe o aiti- obsequio de inserir na sua foíiia o artigo incluso que sa-

50, se impetre Lulla de licenças amplas
,

por meio das hio imp/esso no Astro de 29 do corrente, mas com al-

qiiaes , não deixando de ser Freiras , não supportem 05 guns erros typoçralícos e outros que vão emendados, a
rigores de huma clausura, vivendo cm casas de suas fj- lim de ser mais grralmenie conhecida do Publico a in-

niilías, parentes, etc. , e voltando ao claustro, quando justiça que sc me tem feito. — iVuito seu efe. =: Frii/i-

assim lhe convenha: que ería era a sua opiniãn. ciíeo Antónia Soares.

O ^r. Borges Carneiro depois de ter mostrado que Em ,• 1 de Julho
^ivão havia necessidade de fnlla , e que se elle assistisse de 1 S 22.

á Sessão antecedente se havia de Oppor com todas as Sr. Redactor.
suas torças, pois que não via nisto mais que huma con- "O abaixo assignado , lie o Brasileiro que foi d;-

trmplaçto que se quer ter com as consciências timidas
,

niittido do seu lugar de Official da Secretaria dEstado
.•: fracas; fez diffetença de voto,.e clausura, e coiicluio dj Guerra , em que se fjllou no Astro de 20 de Ju-
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ilio, e pata apoiar a veracidade do que alli se disíe, per-

miUa-lhc escrever tsta para mais esclarecer aqu cl las ide as,

f desenvolver outras que cheguem ao coaheciinento da

^'3l;ão , visto Cjiie o mesmo
,

pelo seu temperamento
,

e modo de pensar , não lança mão do recurso
,
que à

ir.uitos dessraçadôs nfferecem os Arcos das Agoas-livrss ;

antes com "íium puíihal na mão , se lhe tosse possível
,

desejaria snniquillar de hiima vez o tero despotismo que

persegue "os homens de bem e de meiecimento.

"Checado aqui áoBrúiil, meia dúzia de dias depois

<1'EIRei se apresentou p.ira servir o seu lugar, porque

para cá tinha sido despachado ; mas o Mr. P,:mytoua ,

que eta o Ministro competente ,
pão lhe quiz dar en-

trada na Sectetaria ,
despachando alias hum seu afilhado

para ella cotno já foi bastanteraente censurado no As-

tro de 4 de Jaríeiro, .e o mandou para as Cortes. Neste

tempo , este homem he ílomeado Deputado para o Con-

gresso e o seu encommendado toma interinamente a

•|»a<íta. Voltando dalli o Requerimento com o costumado

despacho r= não compete as Cortes = , con.o ainda era

interino e desejava agradar aos Deputados
,

por liuma

«arta de 'favor de hmn , lhe mandou dar exercício em o

T.° de Dezembro passado ; mas a virtude desta não trans-

cendeo pára lhe mandar fazer os seus pagamentos .por-

que além de ficar logo de propriedade no liig;r-, aquelle

Deputado não era d'aquelles que fazem bulha no Con-

gresso-, e que miiito influem nos Ministros.

- !l -"Requer , e toma a requerer os seus ordenados;

•vih os seus papeis ao Thesoiiro : este confirma o seu

-direito a ellés ; mas o Sr. C^uidido he inílexivel , e não

•lhe quer mandar fazer o Addicionamento que o Thesou-

^•o apontou , segundo a Lei, e costume para o mesmo

dhe poder pagar ; em fim manda-o para as Cortes ( para

onde tecorreni os Ministros quando querem entreter com

-violência as partes ) ,
porque alem do tempo de 6 ,

c 8

mezes que se perde, ficão os t^e^ocios no mesmo estado

=:com o despacho "ou não compete ás Cortes, ou re-

•niettido ao Governo"; e fica-se como d'3ntes, experi-

-mentando se os despotismos , e arbitrariedades do Go-

•Trtrno. Oeste modo trabalhava o empregado na Secreta-

ria-, e hão recebia nada dos seus ordenados , vendo ao

mesmo tempo os seus col legas receberem-os.

"He vencida a reforma das Secretarias na expreç-

-são mais ínfima e desairosa ;
pede o dito empregado li-

cença para regressar para o Brasil, não só porque j.t o

iu-^ar lhe não interessava muito , como por esp«rar que

por desfeita o dimittirião, em consequência de circuns-

tancias que adiante descreverá (« porque muito contava

com a perseguição do Sr. Cciidtde e Companhia , e não

sei se d<? mais alguém) , e principalmente quando vio

no artigo lo" do Decreto da reforma, mais do que se

tinha vencido no Congresso, por lhe terem augmenta-

do a 'idéa , = cu por qualquer motho=: ^ e d; que

não se declararia ao diroittido, sendo esta idca da maior

transcendência para os fins necessários que todos sabem.

-Embora fosse o empregado de reconhecido talento e pres-

•«imo ; .podia por aqueile artigo ser expulso do seu lugar,

como realmente acontcceo.

"E com eífeíto, a sua bem fundada suspeita se ve-

rificou ; não se lhe despachando o seu Requerimento
,

para depois o dimittirem. F. quem he este empregado a

•quem se lhe tira sem crime o emprego , e se pertende

-tirar a honra? He hum antigo servidor da Nação, que a

tem servido p e tantos arynos em -Repartições de Fazen-

da, n'huma das quaes (Thesouraria Geral dos Exércitos)

iiscalisou mais de dtzeseis milhõss de cruzados com a

sciencia e probidade necessária, onde deo boa e louvá-

vel conta de si : Que no tempo dos Francezes , antes

quiz arriscar a vida , e perder a sua casa, emigrando, do

que servir com elles : Que voltando de Inglaterra
^

por

hum. naufrágio em GallUn , veio por terra a esta Cida-

de (por não estarem nella aquclles protectores') , e aqui

Jicou para ajudar aos seus (Concidadãos na Causa que a

todo o Portíigvn honrado interessava t
deixando de ir

para o Brasil, como hia de Inglaterra , e quando daqui

emigrou : E que entrando para o Erário (onde era Of-

ficial) ajudou, e tiâbalhou, noite c dia, principalmente

quando os Frií/icéiej estÍN-^írão sobre as Lmiias, quando en-

tão não havia Commissariado, e que o Administrador do

Thesouro , ton)0 Presidente da Junta de Mimiçóes de

boca , o occupava iiices';antemente , sobre objectos de

contabilidade, e que fazia a correspondência dos Ministros

Ingiczes , T'i//t'rj , e CliaiLs Staart. etc. etc.

" E porque lhe acontece hoje isto ? Ousaráó dizer

que não lie Constitucional? E quem estava no sen caso,

recebendo os seus vcncrmentos no R/u por hum Decre-

to de Letra extensiva, que ou EIRei li estivesse, ou

não, deveria sempre recebellos ; e atravessa o Atlântico

:para este Reino ; não lie para vir gozar de mais perto

os beneficies da Regeneração , depois de ter lá jurado

as suas Fases? Não, não lhe parece isto; antes crc , o

que já tem ouvido, e de que desconfiava, e vem a ser,

porque lie l'ernamboctnio ;
pOr ter defendido minto por

toda a parte os direitos dos Brasileiros, e daquelle Rei-

no em geral. Mas isto, sendo hum dever, não tem na-

da com a cohstitucionalidade do seu coração, qi:e até não

deseja senão a união de ambos os Reinos, por estar con-

vencido ,
que nisto consiste a grandeza da Nação Luso-

Erasilíense. — O que junto com a má vontade e persi-

çuição do Sr. Condido (talvez desde que soube que el)e

ioi hum inimigo dos Vranceícs , e com influencia pelo

infsmo rr.otívo do Sr. Pamplonal^ a isto sim de todo

se inclina,

" Nunca lhe quiz mandar fazer o Addiccionamento

p.ira o Thesouro lhe pagar os seus ordenados vencidos,

tcndo-se feito á muitos outros ; como agora que reque-

rendo lhe o ajustamento das suas contas para se retirar

á sua Pátria, lhe poz o injusto Despacho — "Espere o

pafamento da Fol-ha em que se acha incluído" — , fa-

zendo abstracção de prof>osíto dos outros quartéis que

lhe devem que precedem áquella Folha, baixando ao mes-

mo tempo Decretos pela Secretaria dos Negócios Estran-

geiros
,

para o pagamento de outros díniittidos, cOnio

se podem mostrar; tudo para aperrar o Suppiícante em
desesperação; pondo lhe também = escusado =i noutro Re-
querimento que lhe fez para que o excluísse daquelle ar-

tigo IO.", onde o seu amor prrfprio era t 'o injustamente

atacado ; folgando com os males alheios ; perseguindo

liujTi empregado , depois de lhe ter tirado o pão , e ga-

nho este, com tantos annos <le serviço
,

préstimo, e

liabilidade ; como particularmente o lugar em questão,

que o teve por gratificação no glorioso dia da Acclaina-

cão de S. Magestade, pelo singular e inimitável traba-

lho que fez para elle , como todo o piundo sabe de que

o mesmo he capaz
,

que nem o celebre Sarmento o dis-

putou
,
que foi de escrever o Lívto do juramento da Na-

ção, e d' EIRei, com descínhos exquisitos , obra prin:a

no seu género , como he publico no Rio de Janeiro , e

cm toda a parte , e S, Magestade o sabe
; pondo a sua

lionra em duvida , mas só para aquelles que o não co-

nhecem.
"•Este relatório he feito á Nação, para que faça

delle Urasileiro, e dO seu opprefsíor , o juízo imparcial

que ambos merecem. Mas quem tal diria !!!!!! Quem o

opprime , he hum PortngiieT.
,

que foi morto por Edi-

ctos -nesta Cidade
,

pelo que coadjuvou aos Franceses

para queimarem e destruírem PortngaU E o opprimido,

quem não -quiz servir com elles, e ajudou aos Poriagne-

íes para a sua gloria e liberdade... A este tira-se-lhe o

-emprego, e a subsistência; e áquelle dá-se- lhe subsis-

tência , e mUi pingue , no grande lugar de Ministio d;*

Estado , apenas chegou da França
,
para governar, e dis-

por dos Portiigiie-i.cs honrados, que lhe são oppostos em
sentimentos , e de que se não podia esperar outra cou-»

sa
,
por immediata consequência."

Francisco Airtcnio Searts»

JN A 1 M P i; ii W í5 A ÍS -X t'. 1 O N A L,
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G,áZET.A UJVIVERS^L.
.^ A BBADO 3 DE AGOSTO.

LISBOA 2 í/í Azoste.

Sr, Redjctor da G. U.

^-
,

i. je achar que O seguinte artigo merece apparecer nâ sua

1o!l'.a , eu me darei por muito satisfeito com essa publi.

cação, cnnio prova de que com a sua terá também a

approvaçáo do publico sensato, que geralmente reconhe-

ce o seu discernimento.

R. G. L.

Hiimú Vi,!gem á Lua. (Innlaçiío.')

.. Era Lua cheia , e davão nove horas da noite, quan-
ío eu voltava do Lugar de ** , aonde tinha ido diver-

tir-me dom alguns amigos. Os diversos pensamentos que
nos inspirou aqueile astro , que os Romancistas e os

Poetas tantas vezes tem feito contribuir para os seUs es-

critos , nos entretiverao todo o caminho. Fitos os olilos

110 argênteo disco do Planeta « ora hum dizia que era

hum corpo luminoso pregado na abobeda do firmamen-
to

,
que não tem abobada , e o provava com a authori-

d,ide de /ui
,
que não foi grande Astrónomo: ora outro,

vindo que era mais fácil mostrar erudição que discorrer

cim acerto, exliauria os conhecimentos que tinha da

Mythologia , e nos embutia todos os ftladrigaes que Dii-

tnoiíiticr dirigia á sua EmUia. "E quanto a nlim (lhes

disse eu, como B.rgerac') sem me divertir com as agu-

das i dias com que vós divertis o tempo para o fazer an-

dir mais de pressa , creio que a Lua he hum mundo co-

mo este , e que o nosso lhe serve de Lua." Alguns dos

meus companheiros soltarão huma gargalhada , e eu lhes

disse :
" Talvez que assim se eslejáo agora rindo alguns

habitantes na Lua de outros que li sustentem também
que o nosso globo he hum mundo " Mas debalde lhes

slleguei que tinha havido grandes homens desta opinião,

não tirei disso mais que tazellos rir com mais vontade.

Entretanto este pensamento , cuja ousadia agradava

ao míu génio, reforçado pela contradicção, se entranliou

eiii mim tão profundamente, que durante o resto do ca-

minho fiquei pejado de mil definições de Lua
,

que eu
i.fio podia produzir. Entrando no meu quatto , conti»

luioií-me a perseguir apezar do somno o meu extra\a-

£;.uite delicio , e cheguei a conceber o desígnio de tians-

pór o espaço que separa a Tetra da Lua. Parecia que
lijnte de mim se aplanavão todos os obstáculos : não
Adiava esta viagem mais difícil que qualquer outra , e

o fim da n.inha empreza me parecia muito mais nobre
cue o de todos os viajantes que me havião precedido.

-Alguns Sábios (dizia eu comigo) tem dei.xado o socego
de seus l.ucs

Para medir de Èaieas o liorisõnte

Junto ao Polo, que Newto/i achatara,

líater com frio o queixo, e neste vasto

Projecto vantajoso a cem Coroas
Chum Oitante roubar Laponias duas.

Nao foi Mr. de Chateauhnaná correr Seca e Meca
e investigar a Palestina., e não trouxe huma boa porção
de seixos das margens do Jorn7:o ? Pois eu hei de ir â
Lua : quero ver com meus olhos a verdade

, e quando
de lá voltar hei de compor huma memoria bem cheia
de sabença, bem pezada , bem indigesta, capaz de me
abrir infallivelmente a entrada Academia. Que gosto
não terei em desmentir la Place, dar hum quinao a De-
lambre, e collocar-me, por huma simples ascensão aeros-

tatica , acima de Gatileo, de I^^ewton, e de "Lasranecs...,

A estas venetas succedeo a esperança de effeituar

a viagem , de^ modo que para â conseguir me fui encer-
rar na minlia quinta assaz longe da Cidade , e eis-aqui

de que modo me puí a caminho para a Lua.

Tinha eu construído e enchido o meu Balão, e as-

sim que anoiteceo metti-me na barquinha , cortei as cor-

das que o prendíáo á terra , e abalei por esses ares fora.

Chegado á altura de j:6oo toezas , sohreveio-me o mes-
mo successo que aconteceo ao aerio Navegador Ri;4trí-

jon ( o Pai ) : a minha cabeça inchou tanto que temi
por hum momento se transformasse em balão ; mas fe-

lizmente , algumas toezas mais acima, tornou ao seu ta-

manho ordinário , e perdi o susto.

Quando tinha andado, segundo calculei depois, mais
de três quartos do caminho que separa a Terra da Lua ,

o meu balão deo de repente huma cambaliiota , e eu me
vi cahir de pernas ao ar, ou com os pés para cima sem
todavia sentir cousa que me molestasse. Bem conheci
Jogo, apezar da singularid<;de da mesma posição, e da
inquietação que ella me causava

,
que eu não cahia para

a parte do nosso mimdo , e imaginei que descia para a
Lua. O que me confirmou nesta opinião foi ter eu vin-
do a lembrar- me que não tinha principiado a caliir se-

não alem dos ttes quartos do caminho : porque , dizia eu
comigo, sendo esta massa menor que a nossa, cumpre
<jue a esfera de sUa actividade tenha também menos ex-

tensão
, e que eu por conseguinte haja conhecido mais

tarde a força do seu centro.

Finalmente , depois de ir cahindo por longo tempo^
segundo presumo

,
porqtie a rapidez da minlia queda me

tolheo de o observar , athtime debaixo de huma arvore

embaraçado nas cordas que pcendião a minha barquinha

ao balão.

Quando tornei a mim do meu atordoamento , lan-^

íei os (íliios em torno , e me \ i no meio de hum deli-
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não deixaria de conduzir os meus leitores pelas silen-

ciosas margens de luim límpido ribeiro ;
e á minha vot

inil plantas' de nomes inanditos virião substituir o sym-

holico cardo ,
<• a limida violeta , e passar sr-hião tres

on cjuatro diiiias dt paginas para chegar ao fim da minha

ilescripção. Felizmente não tenho tempo
,
nem sobejo

papel á mão para ceder á tentação da pintnra do twmcf- .

50 paiz, e a deixo á imaginação dos meus leitores.

As arvores falláo pouco ,
observou Lofoiítaine : co-

meçava a enfadnr-me de estar só , eis senão quando ve-

jo vífTo Jonge huín Velho caminhando para mim vesti-

do á aíítigs. 'ji'l?"<'' •*'«' 3\'i,»m daquellés grandes ho-

nífeiTS í-daípjelles sábios que^ Voni alojou na Lua
,

não

sei porque; avancei pois com respeito para o Velho, e

lhe participei o meu pensamento ,
dizendolhe qye eta

hum pobre habitante de hum gJobozinho distante da Lua

cousa de 6o, í 50 léguas. — Aleu amigo^ me respondeõ ô

Velho, os grandes 1iomen5 e os sábios não são mais vul-

gares a'qu! do que no vosso globo. — Como assim! C i'j=

tornei eu) pois não vem fõds o espirito, toda a razró

que se perde na terra , refugiar-se na Lua ? Ternos-ha

enganado o Italiano Doni ? Uivcrtir-se hia o Anosto a

nossa custa? — Eu não conheço o vosso Anosio nem o

vosso Doni 5 mas ainda que tivessem fallado verdade
,

bem podíamos nós herdar teda a sabedoria do vosso glo-

bo , sem que por isso fossemos mais sábios. Eu tenho

visto aqui alguns dos vossos Filosolos , que ó amor de

huma louca celebridade e huma lidicula curiosidade aqui

tinirão conduzido ; ah! quanto era oca a sua scjencia ,
e

«steril a sua, sabedoria 1

'

Èíi. À%} Senhor! Se alguns dos Ministros d'Esta-

<jo da nossa Eurvjui tivessem leito huma viagem à Lua ,

quanto estaríeis longe de fallar desse mudo! São grandeS

cabeças , de cefto , e nós vr-!as tetiamos ce.iido com

tanto maioT gosto
,

quanto ellas nr-oscrão qUe trabalhão

mais outro mundo que pnra o nosso. '^

O Velho. Deos nos livre ,
filho , dos vossos ho-

mens dEstado ! A i.ua está cheia de Ministros novatos

qire sabem maravilhosamente apoquentar I,um Reino com

hiiínças ; e soffocar a raiáo com mil subtilezas. Porém

'VÓS, meu filho, que nada tendes que dé ares de ser hu-

ma Exceltencia
,

que viestes fazer cá ao nosso rr.undo ?

Sereis algum desses orgulhosos sábios que querem pene-

trar os sègiedos do Creador , ou algum desses Ghatíatães

<]iie vivem dos perigos a que se artiscão ?

Eu. Nada disso: sou hum Filosofo que busca a ver-

dade, e que se esforça por descobrir as molas que dão

niovimínto ao Universo : tenho n, editado trinta annos

sobre a origem da matéria, sobre a natureza das idcas

,

sobre o eiite simples e composto , sobre o finito e o

infinito e tenho a honra de espeiar morrer de fome,

como huma multidão de homens grandes da minha abo-

toadura.

O Velho. Ah ! meu amigo, coitado ! levais bem

triste vida; pareceis-n.e como esses infelizes que traba-

lhão nas minas sem lucro para elles ,
e só para procu-

rarem aos homens novos nii»ivos de discórdia e de vai-

dade. Pela minlia parte, tenho a fortuna de não ser hum

sábio. Em vez de lançar a vista longe de mim ,
de in-

terrogar a matéria, e de me entranhar no inlinito
,
pro-

curo orieiítar-me hum pouco no canto do paiz em que

fui lançado ; estudo os homens cem quem devo \iver,

rio-me de suas loucuras, e entrando outra vez em min>,

acabo muitas vezes dizendo comigo mesmo a respeito doj

nossos mais amáveis sábios :

h rtistere

O boiíe ne te

'tiiianii et tu ^ stultiijue proj<^ olmies.

E,i. E a minha gloria, Senhor ; a gloria que n:e

está reservada, a gloria que . , . a gloria finalmente.....

O VJh:'. Nada ha miis incerto que a gloria. En-

tretanto confessaiei que tanto vale vir buscalla na Lua

como eiiíic as minas c a de\"ístaçáo , a maneira dos

Conquiít.idores. Antes de ilcixaràes o nosso Planeta po-

dereis appioveitar alguns n'omentos ; eu larei que junteis

algumas obserxaçúcs que \os poderá-õ instruir, e quando

tiverdes vbíta^io á vossa habitação , fareis huma ampi»

relação eTf)"4Úe modestamente annunciaieis o desígnio de

relormaf o Universo, convidando os vossos concidadãos

a alcançarem quanto antes a ventura, por sitbicripção.

Acceitei a proposição do Velho , e o segui até a

maií JirMinia (.idade, a qual se elevava no meio de hu-

ma grande planicie , e a cujas portas havia duas ou três

pessoas vestidas de hum modo paríiculai , e que parecia

•alli estavão para acolher os. viajantes e ofierecer-lhes hos-

pitalidade, quasi do mesmo' modo que entre os Isiíuli-

'.tas se"praticava noítempp d\Qi costutiies patriarcaes. Quan-
do cliegámos perto delias, avançarão para nós com ar

agradável, lizeião-nos n:uitas cortezias, e mctetão-nos as

mãos nas algibeiras; corte/ia esta de que eu nic hia en-

fadando, mas tendo-nie assegurado o Velho que era uso

do paiz, consenti me levassem, sem dizer palavra, dois

ou trcs ducados «d legem impcrii.

--Esta operação fiscal me tinha esquentado a bilis ; en-

trei em huma espécie de café para concertar o estôma-

go. " No Oriente, diz não sei onde Madama de Stael

,

*' quando a gente não, tem que dizer, fumão tabaco de

"rosa todos os íiVCunslantes, e de tempos a tempos fa-

"zcui coitezias huns aos outros com os braços ciuzados
" no peito

,
para se darem mutuo testemunho de amiza»

''de." Na Lua, quando não se disputa não hamuitasve»

2es que dizer, e fiima-se . . .. . mas não he tabaco de ro-

s'a. Os habitantes da Lua não fazem caso do anáthema

terrível pronunciado pelo Rei Jocijues contra o tabaco

quando disse, em hum livro em que tratou este assump-

to exprcfess» que "o uso do tabaco he nojento á vista, -

desagradável ao cheiro , maléfico ao espirito , perigoso

para o peito , e que seu negro e pestiiente fumo se as-

semelha ao que exhafa a Lagoa Estygia."

Apenas eu n^e havia sentado no café , logo vieráo

põr-se do meu lado esquerdo dois graves figurões, cuja

conversação se reduzia a isto : " quem não vio , o que

''eu tenho visto, não tem visto nada ; quem não es-

" teve onde eu ténho estado, não esteve em parte al-

" guriía." Ora eis-aqui o que muito me consola ! — O
Senhor tem viajado? — l"enho corrido mais de duas mil

legu.is, sem contar o gytd que vim fazer ao Planeta que

nos Serve de Lua. —Como assim , Senhor ! tendes visto

a nossa terra? Que de cousas extraordinárias haveis de

ter observado; que 'apontamentos não tereis feito ácctca

dos Costumes, da Politica, e das Artes. — Sem duvida;

sei que na Rmiia hz muito frio, ena Heiponha muita

calna ; •que em lir^Uuerra s- come muito pudim. etc.

etc.

Do meu lado direito era a cousa muito peor. Gti-

tavão cinco ou seis falladores todos a hum tempo de nio-

do que se não sabia a qual se daria attenção. O assump-

to era ainda a respeito de Bonaparte. —Que fez elle de

extraordinário? dizia hum. Soube-se aproveitar dos erros

doç outros , illudir a credulidade de alguns homens de

partido para o colocarem no throno , e levar o estrago

e a morte aos povos com exércitos espantosos por seu nu-

mero , e .Tguerridos pelas continuas fadigas da guerra.—
Não só isso ,' dizia hum militar de grande bigode, e que

parecia hum Capitão de Granadeiros escapado da carnifi-

cina ác Leipiick :, o nosso grande homem correo oMun-
do como hum conquistador , mas também se declarou

protector das Artes e das Sciencias ; se foi déspota

,

disfarçou ao menos o seu despotismo como o prestigio

da gloria. — Tudo isso he nada , replicou o outro; ain-

da que tivesse conquistado a Lua , Mercúrio , e até o

mesmo Syrio', sempre seria lium usurpador. —Ei-los en-

trados na grande questão das legitimidades. O sussurro aug-

mentava piogrcsMvamente : cada interlocutor parecia me-
nos animadj do desejo de convencer o seu adversário do

cue apertado do desejo de o fazer calar ; eia huma bu-

liu iiisuppoitavel.

O Velho me moveo a passar pelos olhos alguns pe-
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riodicni
;
pois cine t3?iibfrn na Lua os lia. ''A attenção

ijiie (.ierdes a essa leitura, me disse elie , vos recolherá

ern certo modo no meio desta balbiirdia. — Estou por is-

so Que impertinente peiiodii^ueiro ! Pode acaso

dt3rt-se (anta fr!0le)ra em lom tão enfático .... O que

aqui vao de e'los;!bs rafados. ! -Pois também cá na Lua se

piaticb este vil servilismo, como lá na iriinha terra de-

finis qtie se rejenerou ? (pois antes disso não havia tal

í).iixe2a eni periódicos ).

O VcUio. Oh !-não tenhiis duvida; na vossa terra

não ha iiiais escritores servis di; que nós cá temos na

Lua , e ate com a singularidade notável de serem elles

cjucni chr.mão sertis acs que os não imitão.

E:i. Esperem
;
que também cá apparecem descom-

[TOStutas furiosas....

O Vílho. N'isso s.ín também eminentes quasi todos

os rvossns periodistas. Aqui os elogios c os vitupérios oti

.\-iiipendios appHcãn-se sem conta, pezo , ou medida,
ml Uúitiiin , como as tormulas algébricas ; isto lie , estas

a-ppJicão se a lodos os números, aquellcs a todas as pes-

soas , segundo o calculo, que o escritor quer fazer com
elLis d delias. —Ha gente desgraçada por ter a inf-ejlcida-

d«' de t£r razão. A verdade não se deve dizer com cóle-

ra ; então fica sendo detestada, e offendc a brandura do
soberbo ouvido do homem poderoso, e em vez de com-
burer seus erros com as armas da benevolência e da mo-
deração , vai-?e interessar a sua vaidade e amor próprio

em sustentar os mesmos erros. Já não são os membros
de huma mesma família, qne comniunicão entre si as suas

idéas , as suas luzes, e qite mutuamente se ajudão com

-

seus conc-lhos ; são inimigos cheios de todo o azedume
que anima duos facções. Ao ler certos periódicos dir-se-

líia que hum erro ministerial , que a Pátria deplora , he

para eJles huma mina ; outros procuráo exaltar como o

HO/l phis ultra dos acertos do Ministério as mais calvas

ptepoteMcias, os niais desaforados abusos do poder : des-

r£ modo ate senão capazes similhantes escritores de fa-

tát odioso o patriotismo , se elle fosse aquillo que elles,

nos pintão com seus toscas pincéis, e a que nada se pa-

rece menos que o niáo humar com que elles o preten-

dem ostentar . . .

Hum movimento que fiz para me levantar interrom-

fieo a peroração do discurso do Lunícoli' ; perccbeo que

já eti não podia aturar a bulha daquella casa , e sahimos-

8 dar hum giro pela cidade, O trabalho e a industria se

en(;ontravão a cada passo em exercício debaixo de mil

variadas fúrmas , de sorte que involuntariamente me lem-

brou o rápido quadro traçado por Vifgiiio : opere omuit

stmitíi fefaei,

Kidcs entfaf , me disse de repente o Velho, no Al-

cáçar em que se acha reunida huma Assembliia augusta,

a quem se acháo entregues os mais caros interesses de

h'jnn Nação generosa. — Deve ser com effeito hum for-

moso espectáculo , dis^e eu , a reunião da flor dos ci-

dadãos escolhidos por hum povo siziido para conservar il-

lesoT seus direitos , dictar leis prudentes e sabias
,

que
sirvão ao Governo e aos Povos de norma e de garantia

no procedimento e na direcção de suas acções. — Não
da duvida , me tornou o Velho ; mas o que mais gosto

de ver he o que vai pOr de traz da scena ; como se pre-

para humj moção, como se arranja o seu bom êxito,

como se debatem « resolvem as difficuldades que ella

pi')de achjr na sala ; que ponto convirá apoiar com todas

as foiças ; em que circunstancias convirá propor o adia-

mento ; se a votação será ou não nominal ; que Depu-
tados se julgarão mais oppostos para aproveitar o mo-
mento da sua sabida

;
quaes os mais favoráveis

,
para es-

perar a sua entrada ; que emendas se deveiáó propor no

•caso de se rrgeitar este ou aquelle ponto, etc. Ivto pa-

ta mim he o pratinho de meu maior gosto
, o o saboreio

ò' todo Qiiandt) vejo na sala da asseinblca a marcha, o

«xito , ou o denxita do r.egocio. — Acho-vos razão , lhe

disse eu.

Entrámos naquelle Areópago , onde vimos varijs le-

A<s airalis vazias . . . Também por ca tendes tantas des-

tas faltas? — O meu guia se siitrio , dizendo; E os qus
tiltão nem por isso servem nvenos a pátria I ... Como ji

se estava dando a ordem do dia seginte , não tive tem-
po de Ouvir ilguma discussão

; pareceo-me que Ciaíat
melhor que ao senado de Ronia chamaria áquelle hum
Congresso de Reis , se bem que eu perlírira dar-llie o
nome de hum Congresso de honrados Cidadãos ; observa-

ção que não deixei de fazer ao bom do Velho, e elle

meneando a cabeça : Ah ! se todos o forem , disse , na-
da mais augusto que as leis que elles dictarem ; a pros-

peridade da Nação depende disso, e unicamente disso.

Agora se traeta de «ovas eleições ; não sei sl- lá no vos-
so globo se faz o mesmo

; porem cá não ha estratagema
que se não ponha em pratica para illudir o povo, e en-
caminhallo a dar o seu voto áquelles que os partidos

querem. Listas feitas , e empurr:das a hum e a outro;
elogios a sujeitos que os não metecem

,
para serem vo-

tados ; vitupérios contra outros
,

para o não serem : es-

critos que occultão os defeitos de liuns , e patenteiáo as

faltas de outros fazendo de atgueiros cavalleiros , tudo
se revolve para elevar as fijuras que se quer representeni
na sceiía. Poféin os homens de juizo não lhes importa,

essas indica.úes , essas tramas do espirito de partido ; vo-

tão pelos homens de capacidade, honra, desinteresse ,

desligados de compromissos patticulares , capazes de man-
ter a Lei fuiidannjntal em seu completo ^igor, e de es-

tabelecer todas as que são necessárias para ultimar os bens
que nos promctte a confiança que nelks pomos

Embebido nestas fantazias , e julgandn-me ainda na
Lua, ao grito de = Sr. , está prompto o almoço — que
jne deo o meu criado , íJiei que estava na minha cama

,
e que tudo fora hum sonho ; mas senho que encerra

muitas reaJidades.

CORTES. SejíHa de 2 de Agosto. 4JO.'

Lida e approvada a acta tia precedente Sessão, deo
conta o Sr. Secretario Barroio da seguinte declaração

de voto :
" Os abaixo assignados na Sessão de hontem

I." de Agosto íorão de voto que os Ordinários só deve-

rião authorisar a secularisação das Freiras
, que tivessem

casas de pai
,
parentes , ou famílias honestas , com quem

podesseni viver com recato, e outrosini meios sufficien-

les de viver no século com decência, r: A/^ji^uiía Pimen-

1^1, Corrin de Senbrtt ^ Martins Ramos , Corria Telles."

— Igual declaração fizerão os Srs. Peixoto ^ e Moura
C OutiilliO.

O Sr. Secretario Telguelrns mencionou a correspon-

dência e expediente na forma seguinte; hum officio do
Governo pela Secretaria d* Estado dos Negócios do Rei-
no, incluindo huma Consulta do Senado da Camará de

.jo do passado, expondo a falta de .Ministros para as

Presidências das Assembljas Eleitoraes , f lembra que^

nas antecedentes eleições fnrão chamados dífferentes íli-

nistros, como o Ouvidor d'Alf3ndega , o Juiz da índia

e Mina, Auditores, etc. ; porem como isto não vinha

no espirito da Lei , assim o propunha ao Soberano Con-
gresso para resolver, cnitio for justo, r: Approvado na

forma lembrada. — Outro enviando as copias dos Urevcs

e Bulias Pontiticias, pelos quaes se applícão os fructos

dos benefícios vajos para as dcspezas publicas. Outro
pela Secretaria d' Estado dos Negocio? das Justiças, in-

cluindro as repostas dadas pelo Prior da insigne Collegia-

di: de Nossa Senhoia da Misericórdia da Viila de Otirem^

e do Thesoureim da de Nessa Senhora da Oliveira da

VilIa de Guitumiies , aos quesitos , que lhe torão envia-

dos : iuualiT.ente a do Sochantre da Collcgiada de Santo

Eslevãv , da Villa de Valença , sobre os mesmos qliesi-

tos.i„iOutro pela Secretario d' Estado dos Negócios da

Faz jjda , incluindo a copia dos registos das duas Consul-

tas p.;r onde se verificou a pensão que já ames tinha no

Rio de Janeiro o Conselheiro d' Estado José Maria Iman-

tas , e fo) negada a que em iguaes circunstancias tinha
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T). Viclo:icu 'Victona Amália. Outro pí!a Secretaria de

E^taHò do? Nc*ocios da Guerra , incluindo o reqiieri-

nierttò e' informa^çãosòbVe a perteinçáo do Tenente C^o-

i^^nel 'de-Cávaifena addido ao Eçtado Maior do Broiil

,

Fraticisd''i Ignado Pessoa dê 'Çvlello. Outro pela Secre-

taria d' E"!tadn dt)5 Negócios Estrangeiros, incluindo dois

docuiTÍentos relativos aoproc-jdiínento do Barão de La-

2,1111" na observância djs ordens, que ilic forão enviadas

do R/<? dí] aó'e'iio cm i6 dt; Abril do anno próximo pas-

sado a fim -de qrte os pnvcs da parte Oriental do Pio

ii„ Priilíi escolhessem a forma de Governo livre, e es-

pontaneamente, em consequência do que resultou o acto

de incorporação da'í]'ilella Trovintia aos Estados Vortugueres.

Fez-se menção iionrosa da felicitação que pela des-

coberta da coiispiracáo envia a Camará de Villa Noguei-

ra á'Azeiliro. E passou á Commissáo Militar hunia me-

moria sobre 3 necessidade de crear liuma Cadeira de Tá-

ctica Sublime na Academia Militar , ofFerecida pelo Te-

nente Coronel Sc Engenlíeria Manoel J. Brandão de Sousa.

Concedeo se'húm niez de licença ao Sr. Deputado

Ji^ttencoiift para tratar da soa saúde; e o tnesmo ao Sr.

Sande 'Sal^mti.

O Sr. 'Buruln poz sobre a mcía 1i\;mTi Representa-

C.ro de Joaquim de 5eixa Corrca , da Cidade do Mam-
nlíóo, que passou á Commissão das Petições, aonde pas-

sou igualmente outra dos Oiticiaes de A'arios Corpos do

Exertito, em que pedem se lhe consarve o seu Escrivão

privativo , entregue pelo Sr. Ciisteilo Térmico.

O Sr. Martins Busío pedio a palavra para ler os ar-

tigos addicionaes para servirem no Ccrtji/, o que sendo-

Kié concedido, o fez da maneixí seguinte:
-i.i-j D {Jj^-^fá fio Reino do Brasil huma Delegação do

Poder Executivo, á qual ficarão sujeitas todas as Pro-

vincias d'aquelle Reino : será intituladj Regência do P^ei-

T)0 do Brasil '-, teri o ti'at3mento de i^Iagestade , rezidirá

na parte mais conveniente de Brasil que a Lei designar.

2." A Rf^encia será cí)mposta de sete Membros
,

fls.quaes serão escolhidos pelo Rei, bem como três Subs-

titutos
,

que seráo chamadits a suprir a falta d'aquelles
,

segundo a ordein em que forem designados por ElRei.

j.° Para ter lugar aqtrella esc dha , cada huma das

Províncias quando proceder á eleição dos Membros das

Juntas Províncias nomeará além d'aquelles
,

que hão de

compelias, mais hum para a Kegencia, decidindo a sor-

te no caso de empate, e podendo ser reeleito.

4." Os nomes dos Eleitos para a Regência serão re-

-mettidos a ElRei ; e a escolha d'elles será feita de mo-
<io que a Regência não venha a compor»se toda de Mem-
bros da P(0vinc:a do Norte, ou do Sul, mas sim d'huns,

-c outros.

5° O Presidente, e Vice-Presidente da Regência

•serão eleitos pelos mesmos .Membros d'entre elles.

6.° Terá a Regência j Secretários d'Estado : hum
<dos Negócios do Reino e Fazenda; outro dos da Mari-

nha e Guerra ; outro da Justiça e Ecciesiastico : e pa-

ra cada hum d'elles serão refsrendados os negócios
,
que

lhe competirem , e expedidos em nome d ElRei.

7.° Os Secretários d' Estado serão propostos a El-

Rei pila Regência em listas triplas, das quaes elle es-

colherá.

8 " Serão saspsnsns (^ no ca^so de prevaricação) pe-

la Regência, a qual nomeará Interinamente outros dan-

do parte a ElRei ; e tanto a Regência como os seus Se-

cretários serão lesponsaveis a ElRei.

9.' Hiverá no Reino A^ Brasil hum Tribunal Su-

yremo de Justiças , terá as mesmas a-ttri"buiçóes que o do

Reino de Vorlu^al e Al^nrves ; exercerá as suas fun-

ções no mesmo lugir , em que residir a Regência,

10. '^' A Pveoencia do 'Reino do lírníiV não poderá:

I." A.presentar para os Arcebispados , e Bispados pa-

ia cujo provimento porém deverá mandar listas tf tles
,

leferendadas jielo Secretario d' F.stado da Reparí.-áo,

dos que forem mais idóneos, p.^ra ElRei cscollier^Hum
;— 2." Prover os lugares do 'Jfilninal Supremo das Jus-

jiça, .,— j.» Prover os Postos de 'IVnente General, e

os superiores a estes ;~ 4.° Nomear Embaixadores , Côn-
sules , e mais Agentes Diplomáticos , e fazer Tratados

Políticos e Comuierciaes com os Estrangeiros, declarar

çucrra ofFensiva , e fazer a paz ;— 5." Conceder titulos

nem ainda em recompensa de Serviços , bem como al-

gema outra mercê , cuja applicação não esteja determi-

nada por Lei.

( Seguem-se as assignaturas de 4 Membros da Ccm-
missão Especial.) r: Mandou-se imprimir com urgência.

O Sr. ^ecretario Soans de Azevedo fez a chamada,

e disse se achavão presentes i 20 Srs. Deputados, e que

fahavão 51 , dos quaes 26 tiiihão licença 'motivada.

Ordim do Dia.

Continuação do Projecto sobre o egresso dos Re-
gulares : O Sr. Secretario Soares de Azevedo ieo o arti-

.iro j.° " Para que os Pielieiosos que permanecerem den-
tro dos Claustros fiquem lubilidados para serem providos

por consenso em quaesques beneficios Ecciesiasticos, sen-

rto-lhe nestes casos expedidas as seculatisaçóes pelos Or-
dinários

,
perante os quaes se tiverem observcdo os Con-

ctirsos. ,.

O Sr. Cerria de Seahrr. discorreo COHtra O artigo.

O Sr. Borges Carneira sustentou o art)í'o , mos»
trando que considerandn-se os benencios , como Encar-

gos
, e não como Ofticios Encartados, e sendo as rendas

dos mesmos os seus meios de sustentação , devem ser

conferidas áqueties que trabalharem na vinha do Senhor,
e todos tem it;ual direito a taes benefícios, "u sejio Se-

culares , oxi Regulares , e que portanto approvava o art.
,

o qual achava bem expresso, e conforme a todas as Leis

Civis e Canónicas.

O Sr, Bispo de Beia , e Gouvèã Ozorio reprovarão

ti art. , em que forão combatidos pelo Sr. Reòello
, que

sustentou a doutrina do paragrafo respondendo a cada hu-

ma das objecções propostas.

Os Srs. Guerreiro , e Sepa IVItrcliadn sustentarão o
art. : e tendo discnrrido sobre o mesmo objecto os Srs.

Cartello Branco , innocencio António de Miranda , l'i-

íilieiro de Aze''fedo , Domingos da Conceição , Kibeira de

Andrade , José Ricardo de Andrade , Trlgoio , e ou-

tros ; e julgando-se suflícientemente dcscutido , foi ap.

Os art. 4.°, e ç.° forão approvados sem discussão.

Passou-se ao additamento do Sr. Ferrão , em que

propõe que os Conventos dos Monacaes , e os que pos-

siíircm rendas dcem hum Património aos egressos ; recei-

tado por não fazer objecto de Impetra de JJulla: Entrou

outro additamento do Sr. Borges Carneira,
" Proponho o seguinte Projecto em lugar do que

pretende prohibir as Profissões dos Noviços
,
que não ti-

reretn seis mezes de noviciado.

" As Cortes Geraes Extraordinárias etc. ; decretão :

1.° " Ficão prohibidas daqui em diante todas as

sdmissóes para Ordens , e 'todas as Ordenações do Clero
secular

,
que se não achar já constituído a data deste em

Ordens Sacras. = ( por estar já previnido não tem lugar

a -voísção ).

2" Ficão igualm.ente prohibidas (odas as admissões

cu acceitaçóes para o estado regular , e entradas para

o noviciado em todos os conventos de hnm e outro se-

xo , cm quanto as Cortes não deliberão sobre esta im-

portante matéria , fixando o numero dos Ministros ne-

cessários para o Culto, e o modo de serem ordenados."

— Approsado.

O Sr. Liiii António Rebello requereo que todas as

noviças , que tenhão entrado e ainda não protestado por

isso que eniraráó contra Lei , saião immcdiatameute dos

C:|au!.tros. — Depois de breves reflexões fni approvado.

O Sr Secretario Felgueiras Ieo redigido o Decreto

sobre ^s propostas dos Bacharéis. ~ Appro\.':do

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão de

F.izenda que deo o Parecer sobre o reciuerrmento dos Ol-
ficiaes de Secretaria, que pedião pagar os seus provimen-
tos, em 4 paoanien;os divididos pelo anuo zz P..egeitado.

Ordem do Dia Pareceres sohre o em/^restimo e Pa-
receres adiados. Le\intou-se a Sessão depois da 1 hora.

Xí A í iV] i^ U ii f« h A .N \ C J O N A 1.,
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Paris 6 de Jullio,

D Mcititor publica hoje o seguinte :

" llunjma nova tentativa dos inimigos da ordem acaba

de fornecer aos soldados do Rei nova occasião de inc-

rein brilhar a sui fidelidade. O Tenente Coronel Carou

já coitiprcnetíido na conspiração de 19 de Agosto de

4820 , e outro Militar chamado Roger
,

que dirige ha

afines o i^icadeiro «;m Colmar, tinhão formado o projec-

to de seduzir os Ofliciaes Inferiores do 46.° Regimento
de linhs , dos (acalores do AHier , e dos Caçadores do

Cliarente. Tinháo feito , segundo se assegura
, assaz nu-

merosas di^itribuiçóts de dinheiro , e não cessavâo de re-

1>etir q',ie obravão ciii virtude de ordens diiigidas por hu-

nij Junta directora formada na Capital. Promettião que

variús dos seus cumpJiCcs se reunirião a elles entre Mu-
lliiHisen e Colmar , assim que se tivesse conseguido ar-

rastar alguns esquadrões. Corou tiniia annunciado ao prin-

cipio libertar os rcos de Bel/ort ; mas mudando depois

i\s parecer , tinha deferido este livramento para o mo-
menCo em que os rebeldes tivessem recebido os refofços

<;ue tile prom.ettia.

'• O movimento conchavado teve lugar a 2 de Ju-

lho. HuiTi esquadrão de Caçadores a cavallo do Allier
^

cue Caron julgava ter seduzido , e em cujas fileiras se

tchavão il.is Of/iciaes vestidos do simples uniforme de

('acader , s.ihio ue Lulnur ás cinco horas da tarde, con-

du7Íjos pelo Quartel fticstre Thiern. A' mesma hora hum
Esquadrão de Caçadores a cavallo, ào Ckarente , nomeio
dos quaes hião t.inibeni como simples Caçadores o Ca-
pitão Niciil , e mais quatro Othciaes , sahio de Neujo-

iiíioch , commandado pelo (^Uarscl Mestre Gcrard. Ao
7Tiot)tar<.-ni a cavallo , forão os dois Esquadrões advirtidos

ijue hi.io obrar em serviço do Rei , e receberão ordem

de executar á risca tudo quanto lhes fosse prescripto

pelos seus Officiaes Inferiores Obedecerão elles com a

mais louvável fidelidade às instrucçóes
,
que tinháo rece-

bido dos seus Ofriciaes superiores , c o que acaba de

Inovar o excellenie espirito das tropas he o silencio que
religiosamente guardarão sobre manobras cujo fim não
roíihecião. O segredo das maquinaçóis de Carou estava

ronhado a mais de cincoenta pessoas , entre as quaes ha-
V ia grande numero de Officiaes Inferiores, e entretanto
nada trjn<;pirou ate á prizão dos conspiradores. Na altura

cie Hnstoit , mandou Caron lhe trouxessem a sua barre-

1 Mia
, a Jua c':pada , e a sua farda: pieparnu-.se , e doi-

£e á testa âo Esquadrão do AUier , c tomou immediata-

Riente o commando. Atravessou ítastalt « Roassecfi
,

gritando Viva o Im/ií/onor ! Os paizanos assustados fu-
gião á sua chegada. Saliindo de Roussacht dirigio-se so-
bre Maycnheim

, onde achou em batalha o Esquadrão
dos Caçadores do Cliarcnte ^ vindo de Brissac : "Solda-
dos

,
lhe disse alie , vós haveis jurado aos vossos Offi-

ciaes de os seguirdes a toda a parte. Soldados Francízer
não podem faltar ao seu juramento: QEe/lei não tinlina

jurado fidelidade no Rei ? por conseguinte erão perjurar
em seguir outro partido. ) Eu venho commandar-vos em
nome do Imperador; segui-me." (E/u nome do Imperador Í

E onde está elU ? lhe deviSo perguntar os soldados. Aca-
so mandou as suas ordens do outro Muado ? Terminada
a falia, poz-se a caminho , dirigindo-se sobre Ensisheim.
Pela estrada hia faliando de Berton com desprezo, e dos
outros conspiradores, qiie não tinliáo sabido, dizia elle ,
levantar cincoenta homens, ao passo que elle se achava,

já á testa de dois esquadrões , e tinha a sua infanteria á
espera em Colmar. Chegado a Eusisheiw, annunciou a ten-
ção de toiçar a sua entrada; mssThiern eOerard se op-
pozeráo a isso, lembrando lhe que não era isso oque el-
le lhes promettera

, e lhe intim.irão os conduzisse aon-
de se achavão reunidos os seus fieis. Dirigio-se então
Caron para JJof íííiAííh;. Porém tendo-lhe inspirado inouie-
tações a repulsa que acabava de soffrer , tornarão Roger
e elle a vestir-se a paizana , e emprehenderão fugir em
hum carro. Então he que forão prezos : parecião anniqui-
quilados quando virão o Capitão liicol, í]ue, com o no-
me de Jorge ^ servia de ordenança ao Quartel Mestre
Cerard , tomar de repente o commando dos dois esqua-
drões. Depois deterem repousado em Battenlicim o tem-
po necessário para fazer refrescar os cavallos , entrarão
os Caçadores em Colmar com os seus prezos amarrados.
O comportamento das tropas he superior a todo o elo»
gio. Os habitantes do paiz mostrarão o melhor espirito.

Vio-se os Juizes ordinários correrem rapidamente a pe-
dir lic^ça ao Prefeito para tocarem a rebate , e fazerem
marchar os paizanos contra os soldados que se suppunhá»
revoltados.

Idem i.

Toda a aftilheria do Exercito do Lgire
,

que esta-

ca guardada nos Arsenaes de Rocltefort e da RocheUa ,

tem sido enviada para o Cordão Sanitário.

Hum decreto do Rei de Suécia permittc aos vas-

salos Suecos traficar com todos os portos da Aoierica Me-
ridional , e a diminuição dos direitos de alfandega se es-

tenderá ás mercadorias da America Meridional impOrti»-

das em vasos Suecos para a Suécia-
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íilem IO.

Ò Rei [iromoveo ao posto de Cheli d Esquadrão o

rafiitáo Nico!, (íos Caçadores do Charente ; e ao posto

tie Alferes o Furriel 'GcranI do mesmo Regimento

;

Tltiers Quartel Mestr? dos Caçadores áo Allter ; e Ma%-

uen , Sargento do Reuinieiito N. 46.' , em remuneração

de seu ifoilroso procedimento , e do zelo de que derão

provas na prizão do Teiujite Coronel Carcit. — bncarre-

»oii alem disto S. M. o Ministro da Guerra de dirigir

Wj sua parte outros testemunlios de satisfação aos Regi-

mentos de Caçadores do Àlíu-r , e do Charente, ao 46.

de Jínlia , e ao Sarj;ento Delzaire.

Acaba de partir Mr. Rotschi! de Perii para Peten-

hiirgo , aonde o chama o interesse que tem no novo

Empréstimo que a Runia intenta abrir.

íi/t'i)i I j

.

O Príncipe de T.illtijrand ,
que tinha ido tomar £2

aguas de Bourbonne , esta de vnltj a Puris.

O Conde de Aittichamy ,
Cninmandante da 11. Di-

visão Militar, e hum dos Tenentes Generacs Inspecto-

res do Cordão Sanitário, partio lionteni à tarde áe Pa-

ri s.

O Conde Lagríinge , Secretario d' Embaixada
,
pas-

mou por Tohia aio, indo a Madrid como correio.

ld£m 14.

Cartas de Bujannn
,

que hontem se receberão ,
di-

jem que ji não existe a quadriliia de Quesada , e que

©s seus restos se dispersará j pelas serras. Cré-se que

i^ueiadit tomou a direcção da Quipiizcoa , nO intuito de

embarcar para voltar a Franfn,

Idcin I5.

Diz-se liojí qu-e o Embaixador A' Hexponlut em Pa-

ris está a ponto ds ser chamado. Algumas pessoas asse-

gurâo que o mesmo Conde de Coia-lrugo lie que , pre-

vendo maiores desgraças , tinha enviado a sua demissão.

G RA-BRETA NH A.

Londres 12 de Jul/tv.

Dizem que se não fechará a sessão do P.irla mento

antes de j de Agosto ;
que a Camará dOs Conimuns te-

rá concluído o seu trabalho para 2; deste mez
,

e que

então se espaçará ate o dia fixado para se fechar.

S. E,\c. o Embaixador de Françn ,
Conde de C/io-

teoíibriand , Ato segunda feira passada segundo fcstin na

sua residência de Porthutd-fiace , e não foi menos ma|-

iiifico que o primeiro. Assistirão a elle não menos de

joo pessoas da primeira distincção, entrando o Corpo di-

plomático, os Príncipes, e outros estrangeiros distinctos

que se acháo actualmente em Londres, e vários Minis-

tros do Gabinete , corli as suas esposas. A ceia foi mui

sumptuosa , e a dança durou até ás 5 horas da manhã.

Grande porção de trigo estrangeiro, que estava de-

positado nos armazãcs reaes de Liverpool, tem sido ex-

pedida ha dias a esta parte para Buenos- Aires ,
e Rio de

Jiinelio.

Na Sessão do Parlamento de 10 do corrente, em
resposta 3 huma pergunta de Mr. Stnart Wortlei/ , disse

Lord Ljiidoiiderry que se tem feito representações ao Go-

verno Portiigiieí í cerca do novo direito impouo sobre

os laneficios Inglezes, em violação do Tratado de 1715,

e que ainda se acháo pendentes as negociações a este

respeito.

Chegou huma malla òeJ'Unoica. Os periódicos des-

ta Ilha
,

que chegáo até os últimos dias de Maio
,

ten-

dem a confirmar a derrota das tropjs Hespanholas men-

cionada nos últimos periódicos Americanos recebidos em
Londres. Hum artigo datada de Kingiion a 2S de IMaio

diz :— " Moiicias de Santa pi, que chegáo segundo cre-

mos atç 19 de Abril, dizem que "Bolívar se dirigio á re-

taguarda dos postos avançados ds Murgeon em ''esta
,

entre Quito c Po/Kiifl» , e lorqou o seu principal corpo

^'exercito a combater. Miirgeon foi morto, e os Realis-

tas sofiFrcrão a mais decisiva derrota. O Falmouth
, Na-

vio de guerra, confirmará isto, segundo espero, antes

da partida do paquete."

Huma carta de Maracaíbo ^
datada de 5 de Maio,

diz:
"

'1'odo o corpo de Morales capitulou, e á manhã
embarcarão para Cuba 5OO soldados. Tal he o exjto des-

te ultimo esforço da velha Hespanba nestas regiões."

Os periódicos de Íiova-Yori; dão noticias de Cara-

tas de 17 de Maio, que dizem que Jilorales , no intui-

to de surprehender Maracaibo , tinha enviado duís divi-

sões do seu corpo além do Lago de Puertos , e que hu-

ma destas divisões , em força de mais de joo homens

«

e commandada pelo Coronel Ballesteros foi totalmente

destruída. Quando Morales soube deste revez começou
a sua retirada, e a 10 léguas de Pedregal foi atacado por

quatro divisões de tropas republicanas , e foi obrigado a

capitular.

Jdeiii 16.

O novo empréstimo concluído com Mr. RoiSchild

pelo Governo Prussiana he de 24 e meio milhões de

rixdallers , equivalentes segundo o cambio actual a j

milhões e meio de libras esterlinas (55 n.iilhões de cru-

zados , segundo o cambio. ) Esta somma he dividida em
Apólices de i.ooo I., 5OO 1., 250 I. e ico I. dinheiro

esfèrhno , com premio de
5
por cento 30 anno

,
que se

pagírá aos semestres , e sem deducção alguma , desde o

l.*" deste mez. A totalidade destas Apólices será tirada

da circulação em 40 annos por meio de hum fundo de
amortização de hum por cento creado para este effeito.

Escrevem de Alunich :
" O casamento do Príncipe

Ossar de Suécia com a Princeza Josefina , filha mais ve-

lha do Duque de l.ench/emberg ^ ha "óe cclebrar^se aqui.

O casamento da Princeza íiabel de Baviera , filha do
Rei , com o Príncipe de Saxonia far-se-ha nesta Cidade

no próximo Setembro. ''

Fstá-se preparando o Hiate Reul Soberano para re-

ceber a bordo SS. AA- RR. o Príncipe e a Princeza de

Dinamarca , e conduzi lios a Copenhague. Tem visitado

os PrÍHcipej o que ha aqui de mais óotavêí.

Idem 18.

D Doutor Tiarks , sábio Mathematico Ãlcmáo
,
que

o Governo Inglez enviou á Auuiica , ha cousa de qua-

tro annos , como Astrónomo do Rei junto da Commis-
sãO encarregada de determinar os limites entre as pos-

sessões IngUr.as e Os Estados-Vnidos , conforme os Tfa-

tados de Londres e de Gai:te , de I798 e l8i4, e que

depoií de muito tiabalho conseguio resolver esta qucístâo

topográfica de Inirn modo tão satisfactorio , está encarre-

gado pelos Lords do Almirantado de determinar exacta-

mente a longitude da Ilha Ai Madeira. Pattio pois a se-

mana passada no Ov:en Glendower ,
Navio commandado

pelo Capitão Spenier, para ir a Falmouth , e alli pri:i-

cipiará as suas operações. Irá dalli á Madeira , e voltará

por Lisboa a Falmouth , onde concluirá as suas observa-

ções. Leva vários chronómctros , c outros instrumentos

mui preciosos.

Dizem que huma rolha queimada ao lurre, e depois

moída em hum prato com leite e agua , cura a cchra

iiiorbas, tomando disto duas ou três vezes, e cotregindo

imniediatamcnte o acido do estômago.

Na se>»ão de bonlein i" da Camará dos Pares o Con-

de de Grosvenor^ depois de Iriver expressada a esperan-

ça de que antes do fm da sessio * Ca:iM;a trataria da
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situ.ição dos ne<;ocics da Europa, observou que como es-

te paiz tem intervindo com as outras Potencias para obter

.1 .iboliçáo do conin-,etc!0 dos escravos , assim esperava

também não hesitasse em iiUervir para la<er cessar a es-

cravidão n-.uito niQis atroz que osTíimo tazcni pezar so-

bre os Gif-juí As crueldades commettidas pelos primei-

ros devem inspirar horror a todo o mundo j e que elle

yensa que se todas as Potencias se não querem unir p?-

ia os expuWar da Europa , ao menos formaidõ lium cvr-

xlão Súnitúrio para cortar toda a communicação com aqucl-

la detestável raça ; mas que elle se não parecerá com o

o cordão inHitnr que o Governo Fraiiceí tem estabele-

cido na fronteira d'Hcsyt!nha , e de que elle tem todo

o motivo para crer se tem servido para tentar derrubar

o Governo Constitucional. — Que pouco importa qual

íiaja sido a primeira causa da guerra entre os Tarem e

«s Gregos
; que porem a Gamara não ignora as atrocida-

lies que se tem cominettido , e lie inútil tecordat-lhe as

horríveis circunstancias do assassínio de 70 ou 80 Grego'

que estavão cm reféns em 5c«» , e de outros 10 ou 12

e.u Cotirtar.thtopla. Tem-se dito publicamente, e elle

o não repete senão por hum boato que aindo não tem
sido desmentido , tem se dito que a vida destes infeliíes

tinha sido afiançada em Coíulaatliíopla pelo Embaixador

d'Iiig!,,terra. Se imo assim he , o Gover4io está de cer-

to obrigado a intervir ; mas sobre isto lia talta de infor*

rriaçóes , e que essa era a razão porque elle gora faz a

iiioçáo de que se faça buma represent.içio ao Rei, para lhe

si!j'plicar se digne mandar remetter á Cambara copias ou

extractos dos oflicios dos Ministros d'I,iglúterra em Com-
íanú.iofila relativos aos reféns Sciolas exccutadoi em Cons-

Ciiiitiiiopla e em Seio.

O Conde Liverpool se oppoz á niução, a qual , dis-

i;e eite , não he fundada cm principio algum nem sobre

antecedência alguma. Fez diversas observações em respos-

ta ás do illustre Lord , e terminou assegurando á Cama-
rá que o Governo de S. M. tem sempre guardado a mais

««treita c completa neutralidade entre os Turcos c os

Gret^os.

Lord Holigiid observou que a moção tendia só a

obter a ajHesentacão de certos ofncios , e não a fazer

censura alguma sobre o procedimento dos Ministros de
S. iM.

Lord Liverpcol disse , relativamente á gai-antia dí

segurança dos reféns Gregos que se pretende ter sido

<1ada por Lord Stran^forã
,

que nenhuma garantia dera

o Governo nem authoridade alguma IngUia,

Foi regeitada a moção unanimemente.

Idem 19.

O Úbscrjiidor Ãustiiaco dá as seguintes noticias de
Constitui inópia ein data de )0 de junho :

As noticias se contradizem a respeito das hostili-

dades entie os Turcos e os Persas. Dizem que estes úl-

timos tem ícito grandes progressos na Arménia , onde
amesção Kar,i e Erzcriim. Os Turcos pela sua parte di-

7em que ganharão liuma assignalada victoria no Eachala-

àa de fí.igtuiíi , c que retomarão Snlcimtinich. Assegurão
também que cahifi a ira celeste sobre a Cidade Persa de

Kcrinoelicli
, na forma de hum terrível terremoto, du-

rante o qual morrerão joj) habitantes. C.irtas de Alepo
fallão taoibeni de hum terremoto que destruio duas ter-

ças partes da Cidade de Méc«. — Os negócios da Mol-
davla e da Valaaiâ.i discutem-se vivamente em confe-

Tencias quasi diárias entre o Kalideskier da Romolia , e

« Eey de Kiava ; mas estão cobertos de hum véo tão

jiiipenetravel, que os deputados dos toyjrdos (que no
n-.aii são tratados mui magnificamente ) não podem com-
nuniicar com estrangeiro algum. Ha motivo de crer por

\ árias razões que os Hospodares dos dois Piincipados es-

tão nomeados , mas que os Fn.baixadores estrangeiro; e

" publico só depois do Ramadam serão informados d' is-

so-"

LISBOA 4 í/í Agosto.

CORTES. Sessão de i
de Agosto. 4!i.*

Abrío-se a Sessão a hora do costume , e lida e ap-

provada a acta da precedente, deo conta o Sr. Secreta-

rio Felgueiras do expediente , em que se comprehendia

o seguinte : hum ofhcio do Governo pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda , incluindo liuma Con-
sulta da Junta do Commercio sobre a representação do
AdmiLiístrador Geral d'Alfandega acerca da necessidade

de vender as fazendas demoradas na Alfandega em con-
sequência de litígios entre interessados.

Fez-se menção boniosa da felicitação, que pela des-

coberta da conspiração dirige a Camará de Castel No-
vo; e ouvío-se com agrado as que pelo mesmo motivo
dirigem o Juiz de Fora d.i Guarda , e do prior de Gran'
doía , e do Provedor da Comarca de Guimarães

, José
António d'.'Mmeida.

Ficarão inteirados dos agradecimentos que fazem a
Camará á' Escolliáo , e vários Cidadãos pelo Decreto da
abolição do toro pessoal.

Concedeo-se hum mez de licença para irem ás Cal-

das os Srs. Deputados Alexandre Gomes Ferrão , e José
Lino Coutinho.

O Sr. Goiíxiéa Darão poz sobre a meza huma me-
moria

,
que envia o Tenente Coronel reformado de íMí-

íicias de Lagos, António Corrêa de Freitas de Lordelio

e Costa de Villa-Vicencio , sobre o melhoramento da
AgrKultura e industria do Reino do Algarve, com liurrt

plano pata a nova organisaçáo da Companhia do Atum ;

(passou i Conimissão de Agricultura).

O Sr. Arrcaga mandou para a meza huma represen-

tação, que do Faial dirigira o Cidadão Jcsé Francisco da
Serra Brum , em que ofFerece a beneficio das despezas

publicas quarenta pipas de vinho, producto das suas fa-

digas , e herdades : foi recebida coni agrado.

O Sc. Presidente apresentou huma representação
j

que lhe dirigira o actual Juiz do Povo e mais Deputados
tia Casa dos vinte e quatro, em que expõem que tendo-,

se decretado huma nova organisaçáo das Camarás do Rei-
no , a qual comprehendia a desta Capital, não se faz

inençao alguma da consideração, que devem ter os Pro-
curadores dos i\!isteres , e que sendo estes cargos de ma"
liifesta utilidade ao bem publico, e ã projperi-dade dos

offícios fabris
,
podem ser conservados com is mesmas

prcrogativas , de que ate aqui tem gozado , e de que sff

tntnão dignos por seus constantes serviços a bem da Pá-
tria

,
particularmente feitos em 1820, e rio decurso ds

nossa Regeneração
; ( passou á Commissáo de Constitui-

ção com urgência ).

O Tenente Coronel Commandante do Batalhão de
Caçadores 4.° Joaquim Ignscio de Araújo Carneiro , e
mais Officiaes do ii»ssmo Corpo

,
pela sua chegada de

Castro Marim, dirigem as suas felicitações ás Cortes:
mandou-se fazer menção honrosa , e mais deinonstrações

do costume.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,
e disse se aehavão presentes I14 Srs. Deputados, e que
faltavão i8, dos quaes jl tinhão licença motivada.

Ordem do Dia.

Parecer da Comnussão de Fazenda , em que propõe
<)ue o Governo fica authorisado a abrir hum empréstimo
até a somma de dez milhões de cruzados, e outros obje-

ctos.

O Sr. Presidente abrio a discussão ao seguinte Pro-

jecto.

I.° Todo aqnelle , a quem a Nacáo he devedora
desde 24 de Agosto de 1 S iO a jO de Junho do corren-

te anno tem direito a hum juro de 5
por cento ao anno

a contar desde o 1.° de Julho corrente.

Excep!uão-se os Credores por tenças ou prestações
,

seja qualquer que for a sua den(imina<,áo, que não tives-

sem cabimento nos Almoxarifados , em que tem assenta-

mento.
2.° Os titules das dividas menciunsdas no arí. pre-
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cejente serão liquidados na Cominissáo 'encarregada da

liqiii.iáçáo da Diviíla Puhlita.

j.° Os juros decretados no art. \.o seráo pagOs pe-

(i Junta dos Juros ílos Novos Eniprestiir.os nos firis de

llezembro, e Junlio de cada anno indefectivelmente, á

face dus títulos liquidados pelas sobras das quatro pri-

meújs caixas a cargo da mesma Junta.

iNo caso de não serem bastantes eslas sobras oThe-

souro supnri-ra o saldo á icterida Junta, tm quanto o ren-

dimento da 5/ caixa não exceder a de^peia dos jiiri^s hy-

potliecâdos pelo presente De-cteto.

4° Para fazer face a este pagamento, e para qUe

tíe Ora em di:nte se não e\perimente atraso nos paga-

inetJtos dos ordenados dos íunccionarios , e empregados

f>ubl!cos , e dos geneios
,

que perfazem o tornecimcnto

tio Exercito, e da Marinha
,
qver ordinário, quer extraor-

dinário , em quanto se oáo alcança o equilíbrio , da re«

ceita e despeza publicas, pela reforma fundamental da

arrecadação, e emprego da Fazenda Nacional, o Gover-

no he autliotizado a abrrir hum empréstimo at^ á somma

de dez milhúes de cruzados.

5.'° O Governo deverá marcar o mais curto espa-

ço que possa calcular, para a realização do empréstimo,

que lhe for necessário , até aqiiella quantia; e procurará

tealizalo com a maior economia possível as^lnl acerca da

taxa dos juros, como da suavidade. na annuidade da amor-

tizacá'5. A se-u afbitrio fica graduar , e estipular a p-an-

dcza, e numetO das apólices j bem como a sua fótnw , e

»eiihas.

6." Este empréstimo poderá ícr tomado a Nacio-

n.ies ou Fitranzeiros , devendo prefeTÍt os Nacionses

cm igualdade de condições.

7,° &"eri hypothecí dos juros , e da aflnuidade da

arnoitizsçío dctte empréstimo, o rendimento da 5.' cai-

xa eitabéleciáa pek» Decreto de 25 de Abiil de 1821 ;

t subiidiaiian-et5t< as sobras das demais caixas, pagos os

jurw: acimi;w^ix.iooados ; eem-geral os reditos daNaçso.

í.° Ftlas disposições <lo presente Decreto não se

«ntendera leç;iniradas as tenças, -pensões ordinárias, ou

quaesqiet outros vencimentos ,
cuia analyse na Organiza-

ção ger.1l da Fazenda da Nação mostrar irregulares, e vi-

ciosos na sua origem.

9.° Ficáo revogadas as Leis, cue se achão «m op-

potição com as disposições do presente Decreto.

Sala das Cortes em }1 de Julho de 1S22. -^José

Ferríira Borges — Manoci Alvo do Rio -^ Fronciícv de

Pavia Traveutí— Frantilt* Sarroí.^ Pereira.— Fraif

cif CO João Mou:z.

O Sr. Soarís franco tomou a palavra , c disse qii«

a Commissáo de Fazenda otTerece o seu Projecto funda-

do nas duas bat;es essencues de satisfazer as dividas con-

trahidns desde 24 de Agosto, c occorrer ás despezas cor-

lentes; que em quanta idivida, segundo o que se acha-

va vencido na Sessão de 7 de Waio , e á vista rio orça-

mento do ftlinistTO da Fazenda não se podia pagar se-

não de dois modos, ou a dinheiro corrente, ou consoli-

dando se
,
pagando-se hum juro, o qtie vale a hum pa-

gamento , e muitas vezes perfeiido pelos Credores : que

porem nesta parte se não conforma com o parecer da

Commissão, e he de «pinião que o juro que se deve es-

tabelecer deve ser de 4 por cento-, que esta he a pra-

tica em operações taes para reservar 1 por cento para a

amorttsação. Mostrou pelo Balanço da Jtinta dos Juros

do anno passado, que unidas todas as Caixas á sua dis-

posição ,
pôde resultar hum </</j\if cm favOT desta nova

applicação. Que a respeito disto nada mais linha a dizer,

r-.-servando tratar-se do empréstimo noutra occasiSo.

O Sr. Margiochl discorrendo pelos mesmos lunda-

mentcs , que tiouxe em seu favor o honrado Wenibto
,

qUe acabava de falbr : disve que as differentes Caixas da

TUiita dos Juros tinháo appHcações , e applicaçóes muito

sa"radas, as quati, este Soberano Congresso jj reconlie-

^eo : cue pjra dar novo uso ao rendimento das retccidas

Caixas era necessário annuiar as Leis, que a» cre^rão
, e

impor novos tributos
,

que substituão aquelles fundos :

que isto seria o único meto, do contrario por-se-hia o
Credito publico em peor estado do que dantes : que is-

to era o que lhe lembrava em quanto á proposta da con-

solidação da divida contrahida desde o dia 24 de Agosto

:

que em quanto ao empréstimo elle considerava as mes-
mas duvidas, não só porque he fundado em falsas conje-

cturas, mas porque he mal applicada a quinta Caixa, por

issc que se ignora o que nella existirá; que huma iiypo-

theca tal não pode animar os Capitalistas ; que portan-

to a sua opinião era que este Parecer voltasse dCominíi.
são, e que alli melhor combinados os differentes elemen-
tos, que a originarão, se renove o arbitno. qne não
alterando as applicações anteriores , fundadas em Lei , e
ao mesmo tempo dando huma nelhor garantia, excite o
interesse, e patriotismo dos Capitalistas a conclusão do
empréstimo proposto.

O Sr. ferreira Borges disse que o Illustre Preopi-

nante atac.ira o projecto por dois lados ; l.° porque os

fundos que applicão para o pagamento do juro he illu-

sorro, porque os fundos das quatro Caixas da Junta dos

Juros spenas chegão para o seu encargo , como se mos-
tra dn Balanço dsqnella Administração do anno passado:

o segundo porque o empréstimo não está fundado em
bases solidas, e por hm incompatível o seu effeito. Que
lhe seria difhcil responder a todas as razões, em que

fundamentou 1 sua opinião o honrado Membro
; porem

que faria quanto lhe fosse possível por responder aos mais

«sse.iciaes : principiou então a discorrer , dizendo que o
llUistre Preopiiiante apenas se "tiuh? regulado pelo ulti-

mo Ualanço Sa Junta dos Juros em hum a.,no do maior
desfalque ; que tal modo de calcular he mui icigeito a

eíros
;

qne a Commissão se regulou pelos últimos seis

annos
,
pelos seus rendimentos , e pelas sobras que fica-

vão : mostrou igualmente com a maior miudeza qual tem
sido o rendimento das quatro Caixas , e calculou quanto

poderá existir na quinta para Junho de i'ô2} , cpoca em
que se deve fazer o primeiro pagamento : e conciuio

que no estado de estagnação, em que se achão todos

os recursos na Europa , e muito parTicularmentc no nos-

so Paiz , a quem huma Guerra desastrosa rcduzio á ulti-

ma miséria ,
não ha outro recurso 3 tomar , recurso a

que o authotisa o Alvará de 1S05, em lugar de impor

novos tributos , alias muito pezados para poder occorrer

á divida atrazada, e ás despezas correntes: nisto está

justilkadâ a Commissão , ella náo pôde dat outro pare-

cer e se o honrado Membro diz que volte á Commis-
são , togo ao Soberano Congresso o queira unir á mes-

ma Comniissão para alli publicar as idéas, que tetii sobre

hum tão importante objecto.

O Sr. Framhii disse que tributando os devidos elo-

gios á Comniissão de Fazenda pelos assíduos trabalhos,
,

com que conciuio lium Pa-recer tão difficil sem aquelles

dados
,
que assegurassem c seu resultado ; comtudo, por-

que não via desenvolvidos os meios que verificassem o

fim , não approvava o Parecer da Comniissão. Que en-

tretanto se persuadia que iiaveria alguns recursos por

meio de impostos
,
e que elle se lembrava de dois

,
que

não setião pezados: o 1.° as miúdas da Caía da Índia,

que produzem j 2:000^ rs. imposto sobre fazendas !«-

gltíni : o 2° renovar os direitos no vinho e fructas dos

particulares, pois qUe recahindo em pessoas abastadas

)ria esta medida evitar -os abusos
,

que se tem commet-
tido, pois que lie bem sabido, que para a mesma se

despaclwo muitos objectos , porque são atestados debaixo

de diffetcntrs nomes
;

que este extravio tem diminuído

a receita dji Sete Casas para cima de 70:000^^ rs.
,
que

estes e outros objectos podião supprir.

FalUião sobre este objecto os Srs. Guerreira , Cos-

tello Branco , LhÍi, Monteiro , RiAí/ro He Andrade , C

outros , e por ser chegada a hora ficou adiado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

ntiaç.iO da aiateiia de hoj; , e levantou a Sessio á huma
hora.

^ A 1 M P K IS IN S A x% A C 1 O N A i.
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Petcribur^o 7 de Junho.

Iiwperador expedio estes di.ií passados luim novo

Vkasc , cujo tini lie melhorar parj o luturo a condição

dos réos que estiverem uns presídios, já não se porão

wrillióes senão aos homens , e nunca ás mulheres , as

quaes só Isvariió liumas alternas ligeiras quando torcm

trasladadas ao lugar para onde tiverem sido sentenciadas.

Os réos de ambos os sexos, que forem de menor idade,

serão iientos de grilhões e algemas durante a sua menor
idade ; o pezo dos grilhões que se posercm aos homens
não passara de 5 arráteis , e serão forrados de couro.

Todos os malteitores do Império, seja qual for o
sen delicto , serão ferropeados do modo que se ordena

neste Vkase, e o Ministro da Fazenda assignará certa

quantia para fazer que se fabriquem estes instrunicníos

nas ferrarias da Capital. O Ministro do Interior deierá

remetter aos ( hefcs dos Gjvernos certa porção delles

toda a vez que lhos pedirem , e continuaráõ a lazer i.er-

Ijs remessas aos sítios onde não se souberem fabricar.

Huma sociedade reunida dcbjixo da piesideiicia do
Sr. Princ'pi de Giilittiu , Ministro dos Cultos , se empre-
ga nesta Capital em facilitar os meios de melhorar a si-

tuação dos delinquentes, e em todas as Capitães da Pro-

víncia se constroem torres de pedra espaçosas, e commo-
das

,
para servirem de cadeias. Em ajournas Cidades es-

tão já concluídas estas torres , e em outras já se tem
lançado os alicerces.

ÁUSTRIA.

Tricite (Istria) 28 a'c Junho.

O General Nornwnd, que he quem inais contribuio

para a tomada de Nopoli lía Romiitmi com os 7^ lioniens

(!So seu cominando , entre os quaes se contáo 80C \o-
liMitarios F/x/jícfõíí e Atentrics ^ dirigio-sc pira o centro
da Muiéii , e consrt;uio reunir se com Vniictrio IpsiLm-

ti.— M luifOíOriiato acha-se na Liv.uíiti á testa de liuni

corpo de reserva. Os assassínios de Seio em lugar de

atemorisjr exasperarão os Gregos , os quaes tern jurado

lii-er livres ou morrer com as armas na mão. Queixão-
se amargamente do criminoso abandono dos seus corrcll-

sionarioB do Norte.

ALEMANHA.

Fr.nicforl 1 9 dc Julho.

A Cotnmissão tspecial encarregada de averiguar as

suppostas tramas demagógicas transmittin ultimamente á
Junta federativa suas Aohiitiosas diligencias ; mas não se

lalla por ora da sua dissolução , se bem se annuncioií
mui próxima.

O casamento projectado do Príncipe Real da Prus-
}ia com a Princeza MiixiniiUana de Bu-uiira

, filha gé-
mea de S. M. o Rei de haviera ^ se fará sem mudar de
religião nenhum dos contrahentes. Dizem que o Clero
Piotestante de B.iliin representara centra este consor-
cio, como contrario ás Leis tundainentaes da Monarquia
Pi usiiana \ pode porém mais que o zelo canónico dos.

F.cclesiasticos a grande paixão do Príncipe Real a esta

formosa e amável Princeza no coração do Rei Pai , o
qual cedeo por fim ás reiteradas instancias de seu iilho*

ITÁLIA.
Leome 16 de Junho.

Hoje chegou de Smiirna, d'onde salsio a 22 de Maio,
o Bergantim Austríaco o '{^ncúaiio , o qual encontrou a
26 cruzando nas aguas de Seio a Esquadra Turca, com-
posta de quatro Náos de linha, 12 Fragatas, e 16 vasos
menores ; e três dias depois vio bordej.indo diante de
Ipsarn a Esquadra Grega, composta de 68 vasos, a qual
Je\a foguetes de Congreve. Como a Turca vai em bus-
ca desta, em breve haverá sem duvida algum combate
naval.

H E S P A N H A.

Madrid 25 de Julho.

As cartas de 'Burgos dizem que no dia 17 deste mer
Inima partida de 15 fai.ciosos se apresentou em Setra-
ein , levou os cavallos da posta , o Mestre da mesma
posta, e o primeiro Alcaide Consíituciorul da terra. Di-
zem mais que hum Sargento do regimento da LHÚtania
declarava ter visto na serra huma partida considerável
de lacclosos montados, e que se dizia que entre elles
estava o famoso Merino. Não será estranho que es di-
rectores da trama que estava urdida para restabelecer o
despotismo contassem com este Campeão do servilisn.o,

cuja appariçâo annunciavão da Navarra ha mais de i 5
dias; porem já chega tarde , e ter.i que tornar para o
íjonvento das freiras , onde dizem esteve escondido até

a^ora tazcndo penitencia , como a que fazia o rato met-
tido dentro de queijo Flamenga,

Alguns dos Senhores Deputados ás Cortes residen-

tes nesta Cap tal acabão de dirigir á Deputação Perma-
nente a seguinte exposição:
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" Ex-ellenlbsimo Senhor, Os Deputjtlos que abai-

\0 as-íiçnzdns se dirigem terceira vez d Deputação Per-

injiiente He Cortes para lembrar- llifi a necessidaiie urgen-

te rie toai ir niediújs promptas , e enérgicas que assegn-

reín de liiiina ve7, as liberdades publicas, e que snceguem

;i vinleiítj anciednde em que está a nação iiirtua.

" G'andjs s;o os últimos sucressos de que tem si-

do f!;eatro esta heróica Capital ;
portentoso o triunfo

que acaba 'de conseguir a c.iusa da Pátria: espantosa a

injquinada combinação que a ameaçava, e hella e digna

d? iium povo li\Te a altitude que tem tomado as Pro-

víncias todas i vistí de tão grande acontecimento. Cir-

cunstanciís que coniLinío a occasião niais oppioiíuna de

aíiançir pjra sempre a felicidade eterna desta nação táe

di^na .de ser livre pot sua decisão, e por sua madureza.

f",3i tem-se acaso aproveitado como dexia esta orcasi.ío

feliz? Esta he a pergunta que fazem todos os Htspa-

nhoes , e pergunta que a ninguém satisfaj. E o ver que

não se nota disposição alguma que assegure a affirrnati-

va , move os infrascritos a fazer esta exposição pjra cor-

responder dignamente á confiança de seus commetten-

tes', e poder-lhes eiri todo o caso manifestar que não

tem omettido meio de procurar com todo o disvelo a

f ranquiHidade , e a ventura da nação.

"Ha mais de 15 dias que triunfou a cavsa santa da

lihírdide. E com qfte disposições se ttm assegurado o

Triunfo? Qíie garantias se tem dado aos povos de

que nío se repetir.iõ as tentativas dos Conspiradores ?.. .^

Se os inimigos da Constituição tivessem triunfado ja és-

rarião estabeUcid.is até as mais rançosas, e detestadas

jostittiiçóes favoráveis aO despotismo, os cárceres esta-

r-iâo povoados de iiinocentcs , os patíbulos manchados de

cangue virtuOTÒ. Tiiunfaraó os patriotas , e o gérmen

da conspiração subsiste», e seus agentes, seus fautores,

todos talvez msfiuináo dè noVo , e todos alentados com
.n impunidade , e entbusiasmados com ti^-espirito da vin«

_?ança trabalhão cofn dobrado ardor, com mais cautella,

e talvez com csperançjs mais seguras de luiuia próxima

victoria. ',)s bons se olliáo victimas designadas, as Pro-

víncias temem no'.os ataques, e estas desconfianças, e

temores justos preparão hunia comnioção violenta , e

terrive'1, que he iietessario prevenir.

" O5 infrascritos taltariãò i sua mais sagrada cbri-

r.açáo, s; nao manifestassem á Deputação Permanente

t:\ut he tempo já de dar fim a tantas desventuras, e de

evitar maiores desastres , obrigando o Poder Executivo a

oue nomeie sem mais diiação hum Ministério que me-

reça a confiança de todos os líespcnhoes ,
e que assegu-

re a tranqiiillidade publica de hum c outro modo aitiea-

cada. Os actuaes Ministros não gozáo daquelU
,
nem po-

dem aliançar ena. Sua imprevisão ,
sua pouca franqueza

lias mesma? Cortes
,
que com demasiada generosidade os

icvestírio de huma authoridade illimilada , quando ellts

se não dignrirão nem ainda responder ás retlexóes ,
e

perguntas qce em sessões publicas, e secretas lhes n^ze-

rio alguns dos Deputados abaixo assignados ,
tem feito

cí>m que a nação inteira Os veja com suspeitas, e des-

de.T). TrMoii-se acaso de removeílos de seus empregos

no primeiro momento de calor
,

quando ainda se vião

como necessário os esforços dos patriotas ;
porém passa-

do aquelle ficsráo nell-js , seguindo a mesma marcha que

antes ds tão criticas circunstancias. As mesmas authori-

dades continuão nas Províncias, ainda que muitas delliS

são detestadas. E a meímas anciã de ver sempre diante

ri-e seus olhos huma facção anárquica, e desorganisadora

í-iie não existe, continua nos governantes servindo- lhes

de pretexto para cubrir em luins a in.plidão, em outros

n connivencía com os conspiradores, e em todos 3 i:i-

decisãr) mais tímida , e a pátria mais criminosa. Onde

estão pois estes anarquistas que tanto se temem ? Onde

fites desofífinisadofes a .quem se dá tanta íinportancia ?

.'-'e existem, que occasião mais opportu.ia para apresen-

tíl-fos que a qiíe acibáo de otTerecer as uhirras fataes

oCcurrencias em, que tudo tem feito, não as sábias dis-

posições dos mandarins, senão o patriotismo e o arroio

11 decisão e a virtude ? Não anarquistas , nem desor?ani-

ladores se tem visto apparecer em tão amargos dias

fin que o povo esteve abandonado a si mesmo, senão
j^atnotas zelosos, e esforçados que exposerío seus peitos

ÉS bailas, e que souberão combater com os rebeldes,

vencer com generosidade , e ser submissos , e obedien-

tes ás autiioridades legitimas.

''Outra facção mais notória, e terr.ivel he 3 que
vjein os bons : outra facção verdadeiramente conibinad»

]->3ra reformar a seu modo o nosso código, e para per-

petuar em seus partidários o poder , e es destinos. Fac-

ção que ainda que se encubra cem huma mascara livpo-

crita he bastante conhecida, e detestada da nação inteira.

Tempo he já de que cesse a suà influencia pestífera. p!le-

ja-se pois, sem o seu consentimento hum Ministério pa-

triota a toda a prova, dicídido, porém forte, e vigoroso.

Occupem os mandos das Províncias os sugeitos conheci-

dos nellas, e com.promettidos já na causa publica. E re-

cobrada deste modo a confiança dos jvovos , nada terá

que temer a nação que está disposta a fazer todos os es-

forços de que ainda he capaz para assegurar suas santas

jiistítuiçóes.

" Saião de nosso solo os estrangeiros seja qual for

c seu caracter
,

que fomeníão , e protegem as conspi-

rações. Imponha-se respeito aos governos corrompidos
» caducos das nações que derramão o ouro , e a seduc-

ção para arruínar-nos. Soffrão o digno castigo os traidores

per-iígão-se os- pérfidos conselheiros do Rei, seja qual for

r.eu caracter , e dignidade , e restabeleça-se huma bonan-
<;a duradoura no território Hespanhol. Estes são os de-
sejos das Províncias todas ; e se es não virem cumpridos
irriniediatamente

,
pAde ser que se arrojem de hum mo-

do terrível a exegir seu cumprimento.
" Os infrascritos

,
que como consta pelas actas do

<longresso
,

previão os males de que afoilunadaniente
,

iinda que com nenhum ffiicto até agora , se tem triun-

fado
;

pre\^êem com os mesmos dados maiores desven-

turas , e as patenteiáo á Deputação permanente exe-

windo hum prompto , e elficaz remédio. Certamente co-

nhecem que o regulamento cinge a hum espaço muito
ciirto ás attríbuiçóes da Deputação peinianente

,
porém

estes casos extraordinários não podem estar prexistos na
lei, e não se deve esquecer que a sUperiar de todas hs

a salvação do povo.
" A Dep'Jtação permanente he hoje a imagem da re-

presentação nacional, e nSo deve esta móstrar-se inerte ,

e passiva em perigos tão imminentes , e em circunstan-

cias tão criticas. Nenhumas certamente mais opportunas

para salvar a pátria , tomando humia parte activa nos suc-

cessos , influindo no prompto ren ediò dos malcs , fallan-

do com a candura , e boa fé necessárias á nação por meio
de hum manifesto, e fazendo de hum modo positivo que

se forme , e consolide hum governo capaz de afiançar a

tranqiiilhd ide , de restabelecer a confiarça , de reanimar

o espirito publico , de desfazer com mão íorte a origem
das conspirações, e de aterrar, e exterminar aos maqui-
iiadores. E C 'c ha de seguír-se a opinião gsral) convo-
cando Cortes extraordinárias para decretar reformas, e

7neios
, e forças , e medidas vigorosa? com que destruir

aos malvadijs , e impor á Europa.
'' Assim o exigem os males da pátria, assim o cla-

mor peral , assim a obrigação sagrada que tem os Depu-
tados de conservar a lodo o custo o tliesouto da liber-

d.ide. Matirlã 22 de Jiillí-o ài: 1822. (^Segiitm-íí as as-

!Ígiinf:ii,n dm DcfiitíidoS, )

LISBOA 5 ,/í As:o!to.

Por nr>)em do Governo , è com Ioda a pompa
,

acompanhamento de Comnniuidjdes Religiosas , e Col-
Je^i.idas P.irrr,qiiiaes se Irasladcti hoje pata a Kasilica de

S.inlfí IiU:ri,i dest.i Cidade a miUgrosi Imagem de Nossa
iienhora da Conceição descoberta no dia ji de Waio em
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inima rnif a r.is inargen? c!o Rio Ji^i.ior, Casii da ^cclia
,

í teffiitfZia ilc 5. Ruiiino de Cornoxiilc , aonde dtsde cn-

«Ão coiicorriâó em grniiiHe ininieto os fiéis , huns a rec-

tofrer á intercessão tia Virgem na cura de siias enfermi-

(lades pjr incin daqúeila sua devota 1 macem , outros le-

vados da curiosidade de ver o sitio onde por tao longa

serie de annos se c!)n3ervou occu!ta , até que á uasuali-

<1ade , fazendo fuj-ir Inim coelho para aquella gruta em
2/ do dito niez , e sendo se!;uido de hum cão, rue en-

trou apoz elle pela estreita aberta que deix.rão praticá-

vel as chcijs do íiajiimof que liavião tapado de terra e

cascalho a entrada da mesma gruta , levou sete rapazes

daquell-s contornos a abrir mais a dita entrada para ex-

traliirem o c.;o e o coelho , facilitando isto a achada da

pequfinna lnia»em da Senhora no mencionado dia jl de

Maio. Foi immmenso o concurso do povo que loi ver a

procissão da Senhora
,

qtie sendo conduzida em hum Es-

caler Real ate o Terreiro do Paço, foi dalli levada em
procissão debai,\o do Pallio , e collocada no Altar da Se-

nhora a GrJnde de Eiíancurt na afitiga Sé desta Capital
,

íionde coiTcorreo desde \o^o innunieravel povo a venerar

a milagrosa i nagcm , cu;a separação do districto onde

fora achada , até se lhe formar alli hiima decente Ermi-

da , deixou cheios de saudade os lubuadores daquelles

contornos por se verem prjvados i-.iteiinaniente da posse

de tão precioso thesoura.

"Sr. Red.ictor : — Lendo a sua excellente Gazeta

N.° 167 , observei que na exposição dos pareceres dos

i\obrcs Deputados sobre o art. 2.° do Projecto de huma
Uulla Pontiticia para que os Religiosos de hum e outro

sex.) possão saliir do Claustro , se faz menção do meu
nome , mas não dos meus sentimentos sobre este objecto.

E talvez a precisão ,
com que esta exprimido o voto do

Preclarissimo Sr. B^tlencotirt induza alguns leitores em
erro, pensaiido que eu sou de opinião que entre as cau-

sas justas para a seciiiarisação se deve contar a repugnân-

cia de viver no Ciausuo. Kogo lhe o obsequio de insc-

tíí' na sua foiiia o veto
,
que eil expuz no Soberano Con-

gresso sobre este objecto. = Sou seu venerador í= iuii
,

liii-po de Bcj.i.
,,

" Dia 51 de Juliv-o.

" Rfííarííí suíre c art. I ." do Projecto N." 19'g.

" Approvo o artigo . exceptuando a 2.' parte , em
fjíie se estabelece , que ó conhecimento das justas causas

para se poderem sccularisar todos os Religiozos se com-
metta aos Otdinsiios da naturalidade, ou residência dos

Rcligitreos , ou aos Orcíinarics djs Diocczes , em que

existirem os Patrimónios , iienelicios , ou 'litulos dos

mesnio's Seculariíad.is.

"Parece quu os íKustres AA. do artigo quizerão

appli^M: 3 Causa de secularisacáo dos Regulares a Legisia-

eáo Canónica relativa ao l.ispo próprio da Ordenação, o

qual cm direito he reconhecido por tal , em razão da

i^iatiiralidade , nu em razão do domicilio, ou em razão do

fíeiíeficin. Há porém grande disparidade ; porque o líispo

da natufalidide
,
por este só principio , nenhuma refiçáo

tem com o secularisaiido. Quanto ao Bispo do Êenehcio,

íuppõc-se huma coisa
,
que ainda não existe , porque o

Keguljr em quanto pern-.anecer neste estado , não pode
Ser iJeneficio ; e em conseoucncia não pôde ainda ha\er

' seu respeito Kispo de Ceneticio. Resta o Bispo da re-

«sidencia dos Regulares. Este cm verdade he o Bispo pró-

prio para conhecer de causa da seculatisação. Como o
secularisando deve allegar as justas causas, que tem pa-

1a 1130 continuar a vida claustral ; este conhecimento
<ieve pertencer aquelle Bispio , a cuja jurisdicção está su»

;i'ito , e este he o Bispoda Diocese , cm que reside o

iicli^ioso sccularisando ; pois sem embargo das plenas

isempçóes de jurisdicção dos Ordinários
,
que forao cor>-

cedidas aos Regulares ; todavia não deixão estes de ser

súbditos dos Bispos , e de estar em muitos casos sujeitos

a sua jurisdicção : por estas razões não approvo a z.^ par-
te do artigo.

" Agora nSo posso deixar de fazer huma advertên-
cia

,
que de mim exige o summo respeita e veneração

,

que consagro a este augusto Congresso , de que tenho
a honra de ser Membro. Dois Nobres Deputados

,
que

me precederão a fallar sobre o artigo sustentarão que se
devia oir.ittir neste artigo as palavras rr que tiverem jus-

tas causas :z , e que devia ficar na ^ lena liberdade dos
Regulares a sua seculaiisação , tendo repugnância de
petinanecer naquelle Estado , que abraç.irão. Esta propo-
sição he anti-filosofica , anti-politica , e aiiti-catliolica»

He anti-filosofica
,

porque confuiide a liberdade cOm 3
licença. A liberdade, Senhores , consiste naquella força,
energia, e actividade, de que he essencialmente dotado
o espirito do homem

,
para não obrar segundo as primei-

ras impressões , a fim de rectificar os juízos do seu en-
tendimento

, e eviíar os infinitos erros, em que se pre-

cipitaria, senão tivesse a faculdade de susperider os seus

juizos , e examinar as coisas por todos os lados. He an-
ti-politica ; porque admittido o principio , que O Reli-
giozo pôde desfazer a solemne obrigação, que contrahio,
por ser a sua completa execução repugnante á sua von-
tade

;
que funestas consequências não podem deduzit-SR

deste principie, sendo applicado a infinitos negócios Az
Sociedade civil ! Nada se poderá considerar estável c
permanente. He anti-Catíiolica. Segundo a doutrina da
i-veligião

,
que ielizmente professamos , a obrigação de

cumprir o voto he gravíssima. O voto he hum acto de
Religião, devemos ser fieis a Deos nosso Creador , Con-
servador

, e Redeujptor. Esta verdade acl'j-se inculcadj

em muitos lugares dd Sagrada Escritura : ora affirmando
que o Religioso não será obrigado a allegar justas cau-
sas para a súa se-ularisaçáo , parece que se dá a enten-
der que os votos nenhum vinculo produzem , ou que lie

iTiuito débil o que se contrahe pela Profissão Religiosa ,

sendo certo que he estreitíssimo, e que só por justíssi-

mas causas poderá ser reclamado por authoridade legitima.

Estou intimamente persuadido, que os dois Illiístres Preo-
pínantés , cujo parecer estou impugnando , estão pene-
trados destes mesrnos sentimentos : não posso porém
ápprovar 05 termos ; em que querem seja concebido O
artigo

; pois não soará bem aos ouvidos pios e religiosos ;

é por isso sou de parecer que a este artigo se substitu-

aquelle
,
que eu de accordo com o lllustre e sapientíssi-

mo Collega meu St. J esc Vaz Conêa dí Seabra tivessem
a honra de offerecer a este Soberano Congresso conce-
bido nestes termos : r:

"Aos Oídinarios pertencerá privativamente autho-
'' rizar a secularisação dos Regulares , de hum e outro

"sexo
, sendo perante ellcs allcgadas , e provadas as

"causas legitimas, e Canónicas, que po£.iáo justificar a

"secularisação. Se a parte se julgar aggravada ,
poderá

" appellar para o Metropolitano , e esta será a ultima,

"instancia. — Luíi , Bisjio de Béja.—José Vaz Cirría

de Síabra "

CORTES. Seisão de 5 de As^osio. 4! 2.'

Abrio-se a Sessão á hora do costume , c lida e ap-

provada a acta da precedente, deo conta o Sr. Secreta»

rio Fclguclrai ào expediente , em que se comprehendiâ
o seguinte: hum. officio do Governo peia Secretaria de

Estado dos Negócios do Reino incluindo o requerimento

dos Moradores de quatro Freguezias da Ilha da //<ií,'c;ir«
,

Sm que pedem que reunidos em hum Conselho , se

crie hum lugar de Juiz de Fora para se lhe administrar

justiça.

Concedeo-se o tempo necessário aO Sr. Deputado

Gouvia Oiorio para tratar da sua saúde.
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O Sr. Secretario Soares de Ãieveâo feí a chamada,

e disse se achaváo presentes i 16 Srs. Deputados, e que

fâltavão 36,' dos quaes jo tinlião licença motivada.

O Sr. Rf>7.i pedio z p;\lavra , e disse : que constava

por hum Navio Francez a noticia de terem entrado em

Ueif<iitht< Inim Exercito de cincoenta mil homens ,
que

elle ignora que grão de verdade tenha tal asserção; po-

rem q^ie a ser verdade , elle recejva as mesmas conse-

quências ,
qtie teve a outra invasão de tropas di mesma

Nação , sabendo-se com certeza a sua eutrada, quando

cheojráo ás portas de Lisboa ;
que esta mateiia era de

sum^ma importância ; que nos devemos preparar para nos

não succeder o mesmo que no anno de 1E07.

O Sr. MiranJa di^se que esta matéria devia ser

esclarecida
,

pois não devia apparecer á face da Nação

huma tal idéa , sem ser posta em toda a sua evidencia;

mostrou que a noticia de que fallava o Illustre Pteopi-

nante já estava contradita; e sabia muito bem que não

havia movimento algum no Cordão Sanitário dos Peri-

iiéos e concluio que cincoenta mil homens Vraiicei.es

jamais teriáo ousadia de fazer huma incursão na Penin-

sula.

O Sr. Presidente disse que não podia continuar hu-

ma discussão vaga ,
que mandasse o honrado Membro

huma indicação para a meza
,
para ser tomada em consi-

deração , o que se reservou para o fim da Sessão.

Ordem do Dia.

Continuação do Parecer da Commissáo adiado da prece-

dente Sessão sobre a consolidação da divida desde 24 de

Agosto de 1820, e empréstimo pára supprir ás despezas

correntes.

O Sr. Pereira do Carmo tomou a palavra e disse

que se tratava de acreditar as finanças do Estado, que a

Commissáo de Fazenda propÓe em três pontos essen-

ciaes : I
° a consolidação da oivida contraliida desde 24

de Agosto de 1820, até 50 de Jurho de ,1822 :
2.

authorizar o Governo para tomar hum empréstimo para

occorrer ás despezas correntes : j.° as hypothecas appli-

cadas a este empréstimo.

Em quanto ao primeiro ponto conforma-se com o

parecer da Commissáo, isto he que se consolide com o

nremio de ; por cento , e ás objecções que se lhe op-

punhão , disse que nas trazes financeiras a consolmaçao

vale o mesmo que huma solução, porque se acreditao os

titulos e scundo este credito assim tem o valor, tm

c]uanto'ao seg°undo ponto igualmente se coniotma ao pa-

recer da Commissáo, que se habilite o Gove.no para

contrahir o empréstimo ,
que não exceda a dez milhões,

e não pôde deixar de se lhe, dar esta latitude pela falta

de orçamentos : que bem sabe que os empréstimos em

ultima analyse são males que pezão sobre os povos
;

po-

rém que no estado presente, he menos mao
,

e elle

pôde avançar que o empréstimo he justo., he preciso,

c he necessário ;
porque pagando se a quem se deve

morrem muitos inimigos da Causa ; e os Empregados Pu-

hlicos sendo satisfeitos dos seus trabalhos ,
descmpenha-

táó os seus deveres ,
por que elle ja por duas vezes o

disse, e pela -terceira o repete = «/«««rf" a Jome appare-

ce á porta, saiu a virtude jwb ja„ella. J. , '^J" '^^r

hypothecas; que senão conforma com o parecer oa t.om-

missão ; e isto por huma razão muita obvia ,
porque as

Caixas que se offerecem já tem applicaçÓes particulares,

e que tiradas da sua marcha s£ perderia o credito, o que

accarrataria males fataes. " O Credito, continuou o hon-

rado Alembro , he o único segredo das riquezas dos bs-

tados embora em grandes volumes esteja estabelecido 9

contrário. He pois necessário novas hypothecas; « quaes

serão ístas? l.embráo me as Altandegas , o Contracto

do Tabaco , e mevmo Eeiis Nacionaes. — Não se estra-

nhe esta proposição ; eu bem sei que estas rendas vao

desfalcar a renda corrente ;
porém he preciso lembrar

,

que também o empréstimo he para suppr.r as despezas

correntes : que esta he a sua ppmiao.

O Sr. Borges Carneiro confirmou a opinião do hon-

rado MetTíbro
,

que acabava de fallar em quanto a's hy-
pothecjs : mostrou que a quinta Caixa esta applicada pa-

ra a divida attazada, e qiie não se deve distruhir pr.à ou-

tra applicacão : que se persuade que não ha necessidade

àt hum empréstimo ;
que l'oiugol tem rendas que che-

gáo para si
,

que se cortem os abuzos
, que ainda sub-

sistem , apezar das declamações , com que por diversas

vezes O! tem mostrado neste Soberano Cinigresso em to-

da a sua extensão, e concluio contra o Parecer da Com-
missáo.

O Sr. ViimeUer disse que a Nação pretendendo es-

tabelecer o seu crédito , só o pôde conseguir
, não só

cum,prindo aqiiillo a que se compromette , mas tamberr

auillo a que se tiver compromettido
; que isto tem siJo

os formidáveis alicerces, sobre que -àlugl^r.erra tem ad-

quirido o Credito, que lhe tem attrahido as riquezas das

Nações : mostrou que a Commissáo propõe hypothecas

que destroem este fundamento, pOr isso que as quatro

Caixas já estão applicadas a diversos pagamentos , e que

'n quinta igualmente tenha applicação , como claramente

se observava na acta da Sessão de 20 de Junho , a qual

expressamente diz que he applicada para a divida publica

rreterita : que não entrava na questão se tal devisão

tinha sido boa , ou má ;
poiém que só lembrava

,
que

depois de tal devisão se não podia bolir na quinta Caixa.

Fez algumas observações a respeito do empréstimo, e

da necessidade de fazer novas hypothecas
, ou de impor

novos tributos indirectos, os quaes se entendem ser aquel-

Jes que não tocavão aos pobres, mas sim aos ricos nas

fuás mezas , cavalios , e em fim todos os objectos do

seu luxo ; que tal era o lealdamento lembrado pelo Sr.

Marglochl. Que á vista das razões expostas era de voto

que o Projecto passasse á Commissáo a fim de examinar

fjue parte da divida de 24 de Agosto para cá pôde ser

paga pelo rendimento da 5.' Caixa, e que para o em-
préstimo de dez milhões para as despezas correntes, s«

nomeiem hypothecas novas, ou impostos indirectos, e

que tivesse igualmente em vista que os quatro mil con-

tos parecia huma quantia excessiva, e que era de voto

que metade seria bastante, peis que consolidado o sys-

tema de arrecadação, se acharia este empréstimo a hum
premio muito mais cojnmodo.

O Sr. Travassos disse que quando entrou em discus-

são a applicação dos rendimentos da 5." Caixa em Seisão

ds 20 de Junho , elle se levantara e dissera que este

objecto ja estava decidido em Sessão de 7 de Waío, em
cu)a occasião se declarou ser applicado para a divida pu-

blica sem se designarem épocas: que ape?ar de insistir,

o Congresso fez nova votação, e decidio o contrario : que

os inconvinientes desta votação agora se apresentão , «
que se huma decisão setn todo o coiíhecimento de cau-

sa destruio outra anterior^ porque razão se não destrui-

rá a segunda? Que isto he o que se deve praticar, e

que nem deve haver escrúpulo em applicar estes fundos,

porque ainda na força da palavra as rendas publicas tem
satisfeito desde 24 de Agosto grande parte da divida an-

tiga , e por igualdade de direito deve a quinta Caixa re-

compensar os adiantamentos feitos; que avista disto de-

ve approvar-se o Parecer da Coninjissão.

O Sr. Alves do Rio sustentou esta opinião acres-

centando novos argumentos ; e continuarão a discorrer

os Srs. Guerreiro ,
Ferreira Eorg^es ,

Serpa Macltado^

Bastos 1 Luií Monteiro, e outros; e por ser chegada a

hora ficou adiado.

O Sr. Ferreira Borges pedio que i primeira discus-

são sobre este objecto viesse assistir o Ministro da Fa-

zsnda. =: Apptovado , e xjue o oia destinado fosse Scxta-

feira.

LeO-se a indicação do Sr. Rosa a respeito da eM-

trjda dos 501^ homens, que foi regeitada.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia Vroject»

sobre a Impetra daBullo pa-a suppressão da fotrlarcol

.

e reforma das Ordens Hdiglosas , e levantou-se a Scssã»

á huma hora.

iS A 1 M P U Ifi N S ^ A C l o N A L.
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An NO DE 1822.

G.áZET^ UJVIVERS^L^
QUARTA FEIRA 7 DE AGOSTO.

O

F R A N q A.

P«r/j II de Julho.

periódico intitulado o Piloto publica as seguintes

re-iexõis.
'' Hum periódico tniniitírial pretendia ha poucos dias

que os Fimiccts que vivem na Hespn.iho estavão sobre

hum volcão. Se isto assim he , devia também ajuntar o

dito periódico ; e nós nOs gloritiinoJ di não ter contri-

buído pouco para ocCndcr eite voUiio, Com effeito , se

se acl-.3sse compromettida alguma vez a tranqiiillidade dos

Franccies que existem na Hespnnliú núo poderia attri-

buir-se esta desagradável situação mais que as provoca-

ções ,
aos insultos, às calunuiias, que certos papeis não

cessão de prodignlisar a huma Nação que tem merecido

mais respeito"; e considerações pelo modo com que tem
sabido defender a sua independência, e reconquistar a

sua liberdade , e pela moderação que oppóe constante-

mente ás invectivas de que he objecto.
" A multidão não sabe discernir entre a ignorância ,

e o Saber ; não distingue na massa de huma nação o pe-

queno numero de fanáticos , e de loucos que a compro-
meitein ; ella confunde muitas vezes a minoria com a

maioria, e julga do povo por alguns indivíduos. Quanto
aos Heipanlioes sensatos , estão seguramente convencidos,

de que a Nação Franccia deseja a prosperidade , e bem
estar da Península , sabem que fazemos ardentes votos

pela conservação da Constituição que a Hapauha quer

observar

"Alem disso, quem ha de lembrar-s; que o Go-
verno Franccz queira expor a seus súbditos aos acoutes

de huma guerra injusta, e desastrada, cujas consequências

seiião de tanta trascendencia ? Quem não vê que a guer-

ra de fíespanha transtornaria talvez a Europa , e que os

seus resultados serião mui differentes dos que esperão

seus imprudentes provocadores ? Acaso são os Pyrencos
como os Abruíoi ? Se não cegasse a paixão áquelles que

tanto declamão contra a Hcspanha
, eslremeceriáo cnm

pensar s-ó na invasão da Peiíiosula. Ignotão o que custou

huma guerra similhante ao hoinem que reunia muito mais

recursos para fazella com melhor êxito? Todas as pra-

ç.\s fronteiras se acliavão em seu poder ; i 504^ homens
«ccupavão aquellc paiz , a familia Rejl aclij\a se prisio-

neira ; Murat era senhor de Madrid; a rraior parte dcs

toldados llíspaniioes estavão dispersos, e fora da Heipa-
h/íij , e sem embargo disso esta Nação heróica, sem Clie-

ie , sem nenhum centro de acção, sem exercito , sem di-

nheiro, sem credito, privada de tudo, e abandonada de

todo o mundo, levanta-se como hum só homem, cria

lium Gf verno , organiza forças militares , resiste ao po-

der colossal de Napoh'o ^ e ousa dizer áquella torrente
que inundava a Europa : Alto ahi ; até aqui checou a
tua arrogância ; não passará já adiante,

" Disse-se que os Hespanhoes se acliáo divididos í

por quem ? pelos exércitos da fé ? E quem ignora que
çítes pertendidos exércitos , compostos de vagabundos ,
restos das quadrilhas que se forniavão debaixo da má
policia do Governo absoluto , serião os primeiros que to-

marião o partido contra huma invasão extrançeira ? Ellcs

acharião nesta guerra meios seguros de satisfazer sua sede
de rnubo , e de rapina.

"Os Hespnnhaes não se acliavão na invasão de ^'fl-

poleão mais desunidos que agora ? Havia naquella época
hum grande numero de dissidentes , e por certo que não
eráo Merinos^ nem Qucsadas , se não homens mui illus-

trados , e que tiiihão muitissima influencia no Reino.
"Alguns contão nesciameute com a fuga , e a coo-

peração do Kci Fernando. E os que se atrevem a mani-
festar tal esperança tem reflectido bem sobre as conse-
quências desta criminosa tentativa ? E ainda suppondo
que fosse coroada do melhor êxito , que resultaria *

O cnvilicimento do Monarca , a quem imm.ediatamente:

abandonatiáo seus melhores amigos.

" He verdade que a certa classe de gentes importa
pouco a honra , c a dignidade da pessoa Real. O que
liies importa he que a revolução Uespnnltola produza san-

guinolentos acontecimentos , a fim de terem hum pre-

testo plausivel para semear as calumnias , e os temo-
res, e satisfazer a todo o custo os seus criminosos dese-

jos. Fernando sabe sem duvida tudo que pôde esperar

destes pretendidos Realistas ; sabe que se fossem verda-

deiramente seus amigos tomarião mais interesse na sua

gloria.

" Este envilirimento do Monarca seria, nós o repeti-

mos , o unico effeito de huma invasão na Hespanhc t

aquelle paiz se achí presentemente em huma situação

iriais favorável que em j8o8 para conservar a sua inde-

pendência.
" He impossível conquistar a Hespanha , di?ia Lníi.

XIV: os exércitos grandes n>orrem alli de fome , e os

pequenos são distruidos pelos habitantes.
" SupooPiliamos que se liga toda a Europa contra a

Península. Como se maateráó tantos exércitos naquelle

terrível paiz? Que será delles nos ardentes desertos de

CaíicUn^ da yittíiclia^ da Exiremodttra}
" Não fallemns das medidas de extermínio que se

adoptarião pelos Cidadãos , decididos a tudo antes que
recfber a lei do estrangeiro. Todos os meios lhes pare-

cião legítimos para rccliassar tão odiosa aggiessão ; o es-

pirito publico adquiriria hum grão de exaltação maior

ainda qu-.- nj gusiia de JXapoUão, porque o cnthusiasmo
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tia itliertí^de se uniria e<;ta vez ao aniOr rfa intlep.Mideii-

cia. O valor <ie liuii) Hespiul.cií equivaleria ao de d;z

eçtraii^eiros juntes : o jniir.ciro teria da sua parte tod «s

os reci!r?os , todos os snccorros ; os outros tudo teriáo

contra si ; a resistência seria atroz, sanguinolenta, inven-

cive! ; a cada pas'0, em cada momento, em suas mjr-

thas , em scus descar.i;o5 , e até em suas bebid:is, ein

seus alimentos , o estrangeiro acharia a morte; a mor-

te perseguiria debaixo de mil fornias
, e esperaria em

todas as partes aos violadores do território sagrado da

pátria. E lia liomens qtie peção que se declare a guerra

a Hesp'Tiiliii ? Porque pois espíritos tão bellicosos não

s; põem á freiíte dos exércitos , cuja intervenção solli-

citáo ? Pois que , estes esercitos destinados a reítabele-

cer na HíSjuvtha os Jesuítas, os Conventos, e a Inqui-

sição , íiáo merecem ser mandados por taes Generaes ?
"

CRÃ-BRETANHA.

Londres 22 de JidliQ.

Cliegoti de Madrid a esta Cidade lium expresso,

•que traz noticias daqucll.i Corte até 14 do corrente. As

cartas confimiâo a relação, recebida por via de Paris,

da resic-naçso de todos os Ministros Hespanlioes ; e ain-

da que se tem dirigido a vários individues para preen-

cher os lufares vagos, dizem que nenhum se tinha ain-

da achado que os quizesse acceitar , e nestas circunstan-

cias representa-se o Rei na mais precária situação, es-

tando só sem o conselho ou auxilio de filinistro algum.

O General Morilho tinha ganhado toda a confiança do

Hei em consequência de ter recusado acceder is vivas

solicitações djs Guardas Hespanholas de se pôr á sua

frente , e oppòr-se ao Governo existente. Os argumen-

tos de que fizeráo uso os Officiaes erão que ainda que

Fernando app.uentemente sustentasse o Systema Consti-

tucional , elle lhe era de facto desfavorável , e que no

caso lie o Corpo dos Militares em geral se declarar a

favor da antiga ordem de cousas, seus desejos se com-

pletariáo, e eTie sustentaria as tropas. O General Mt-
rilho, estando convencido do contrario, não hesitou em
declarar a sua opinião, e para conven.er as tropas de

que o Rei pensava differente do que ellas julgavão
,
ob-

teve audiência do Rei a hunia deputaçío de vários Ol-

liciaes ; e não obstante as seguranças de S. M. os Of-

ficiaes se retirarão, e voltarão para os Batalhões, sem

serem molestados.

Idini 2 J.

Itiiibide eleito Imperador do Méxieo.

Reccbcrão-se noticias do México por via de JS^ova~

Yori: que nos certificáo ter sido liurbide elevado a di-

gnidade de Imperador pelo seguinte

Decreto do Congresso Míxlco.

"A Suprema Regência do Império, por hum acto

de summa urgência, cxpcdio na Capital do Mcxico aci

do corrente mez de ftlaio o seguinte Acto publico
,
que

havia preparado para esta occasião.

" A Regência do Império, investida imniediatamen-

te das funcções do Poder Executivo durante a vacância

de hum Imperador, a todos os que as presentes virem,

saúde.

"O Soberano Congresso Constituinte do Mcxico

tem decretado o seguinte ;

"No Palácio do México aos 19 dias do mez de

Maio de 1S22 ,
segundo anno fia Independência,

" O víoberano Congresso Constituinte do Mcxico ,

reunido em Sessão extraordinária pelas occorrcncias da

noite precedente, e chamado lu je pelo Generalíssimo e

Almirante Mór , a considerar vnrios documentos aponta-

dos nas transacções deste dia, alheios dos deícjns dn Po-

vo ; coniorniando-se com o desejo geral do Congresso e

da Nação, tendo tomado em consideração que as Cvjite;

dHesjiaiilia, por hum Decreto inserido na Gnzeta de Ma-
drid de 1 5 e 14 de Fevereiro passado, declararão iiullo

e rie nenhum cfTcito o Tratado de Córdova ( na Ameri-
ca') \ r que por conseguinte cessa de ser obrigatório pa-

ra a NacSo J^íexicana o caso nelle providenciado, pelo

terceiro artigo uo dito Tratado , se reverte ao Soberano
Congresso Constituinte deste Império a authoridade de
nomear huma Pessoa para Iipperador , e excluir portanto

disso todos os outros; depois da devida consideração,

tem declarado que o Sr. D. Agaiinho de Iturhide he i

Pessoa que teir. mais jus a este Cargo, sobre as bases

do plano proclamado em Ignota , e acceito pelo corpo

da Nação , e ao qual tomarão o juramento na devidi

forma em Congresso 110 dia 21 do corrente.

" A Regência em sua sabedoria ordene que isto se

coinmunique a tod,\s as Authoridadcs do Império
, que

se imprima
,

publique , e circule , e que com este acto

cessão as funcçTes de que a P^egencia estava revestida.

"Dado no México a 27 de jViaio de 1822, Segun-

do anno da Independência. (Assignados) í-rancisco Gar-

eiii Cantariíies , Presidente. — Francisco Maria Lonihar-

do , Dep, Secretario.

—

José Igiiacle Gtittlerrez , Díp.

Sccret.rrio."

" Pela Regência do Império.
" Ordena-se por tanto, que todos os Ttibunaes,

Juizes, Cheíes , Governadores, e todas as outras Autho-

ridades , Civis , Militares , e Ecciesiasticas , de qualquer

classe ou jerarquia , respeitem e facão respeitar , cum-
prir , e executar o presente Decreto em todas as sua?

partes ; tendo especial cuidado de o mandar impriínir e

circular por toda a Nação. — ( Assignadfis ) y^jé Isidoro

Yanes , Miguei Valentim , o Ccnde de Casa Heras, Nl-
colao Brava , A. D. José de Herrera , Regentes."

'Breve noticia biográfica do novo Imperador Iturbide
,

extrahida de liitm periódico de Nova-\ork
de 24 de J unho.

" liurbide nasceo em Voliiad-olld , no México , em
1790. £m liihO era Tenente do Exercito (como Buona-

porte no principio da Revolução). Seu Pai tem 84 an-

nos , he natural da Biscaia em Hespanha , e foi para o

México aos J2 annos de idade
, e alli casou com huma

Creoila abastada. O novo Imperador creou-se lavrador
,

c a sua constituição he rija e robusta , e accstumou-se

ao serviço militar na Milícia da sua Província. Era hurn

chefe de empreziS de rapaziada
,
particularmente em exer-

cícios de forças. O seu bom successo contra MoraU-s

nioveo o Governo a fazello Coronel. Alguns homens de

inferiores c'ia1idades tiverão clelle citime, e poserão-st;

em acção varias intrigas, de sorte que lhe tirarão o cnm-
mando de Bahia. — Iturblde se retinem sem úÍ7er palavra

para huma chacra ; mas não hcà^p- esquecidos os seus

talentos. Erfi breve foi convidai? a tomar o commando
<le hum Exercito destinado para o^úl , e marchou para

Acapulco em 1819 e 20. Alli he que elle combinou o
plano para a emancipação e independência áo México

,

110 qual se união todos os interesses, e que a todos pro-

inettia protecção; aos Militares promoções, aos Eccle-

siasticos a sua authoridad.'^ sobre as almas, aos titulares

os seus títulos, aos mercadores franqueza, aos lavradores

extracção de seus géneros , e ás varias classes de operá-

rios liberdade ; tudo se consultou , nomeou , e respeitou,

e reconciliiião-se todos os interesses.

"y-Í£f«jíí(i//o liiirilde tem bons cinco pés e dez pol-

lesadas de alto , direito , bem proporcionado , e cheio^

n^ais pezado que leve, combinando a forca muscular de

Hercules com o elegante contorno de Apollo : o sen

andar he varonil e com garbo , fácil e sem affectação j

sua compleição he algum tanto trigueira , e o ro',to oval,

animadr.) de olhos alegres e vivos , que indicão a preste-

za de hum coraçiío quente. Em suas maneiras
, niais per-

suasivo que imperioso , não presumindo de si nem ar-

rogando se muito, insensi-yelmente attrahe a si aquelles
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com quem conversa, e riao falha em excitar iielles gran-

ais affíiçio. As suai "peraçOes militares são caractf.risa-

djs pela viwriancia
,
paciência, e perseverança , c qiundo

descarrega o golpe lie com a decisão ilo raio. Nas occa-

siões mais criíicas , e arriscadas lie coir.posto , recolludo,

c alegte no meio cio perigo. Os temores e ciiwrjcs na-

turaes de inini povo L|ue salie do despotismo para a in-

dependência , lhe tem attribuido sinistra ambição , iii-

cnmpativel com hum Governo livre ; comtudo , e!le ain-

•da ha bem pouco tempo publicamente re(ietio estar de-

terminado a acabar a sua carreira politica , seguindo o

exemplo do nosso grande exemplar \!^asiungturi.
,,

H E S P A N H A.

S, Sebastião 19 de Julho.

Os facciosos que no dia 1 1 foráo dispersos pelo Co-
nnel Jáuregut em Lfui , t-endo-se refeito hum pouco,

prepararão se a receber em Jspaiz em 1 5 o ataque das

nossas duas columnas, oue os liião peisegiiindo : potcni

tiverão qtie pciísallo melhor , e sem lazer frente fugirão

até Vi,li)tigoi com perda de seis monos , hum prisionei-

ro, e lOo dispirsos.

Ko dia 14 siirprendeo o Coronel Ft'r/;nHrfti ewMii-
nlaiii de Saiimis a outros lOO facciosos cjue cstavão fa-

zendo gente, e com 80 homens de Toledo, e e ló ca-

vjIIos de Borbon lhes matou 45 h-mens, lez-lhe 17 pri-

?iOneiios, e lhes apanhou três cargas de armas, huma
di alpargatas, vários paneis, entre elles alguns despachos

de Cfliciaes , c rccibcs de Soo onças de ouro a favor

do sobriniio doiJispo de Pamplono. Entte os mortos ha-

via alguns que se dizião Officiaes , e dois trades que se

dizião reli:;iosos , hum delles capuciíinho de Lerin, A;

nossas coKmiilas estavão no dia 16 em Vitez, e se pro-

punhão atacar no -dia 17 aos facciosos, que se retiravãJ

por Ochit^iivia,

No dia 17 entrou em Onlmle o n.áo Sacerdote Co-
lostidi com os 25 da sua guerrilha , e conscguio que se

llie í>4;grega>si:m alguns mancebos. Onluite he jiovo maior

que líibar ^ s Maniiilna. Os dias passados toi surprcndj-

do por outra quadrilha o pagador da fabrica de Plocenciti^

e 5 artilheiros que o acompanhavão ; parece que soltá-

•râo o pagador
;
porem dos artillieiros ainda se não tem

noticia.

V'ícto)'i{i 13 de Jiillio^

Não pode descrever se o jubilo dos habitantes desta

Cidade ao saber o resultado dos acontecimentos da (- or-

te : todos esperarão con ancin noticias de Madrid : mui-

tos se puiiháo diariamente a caminlio com o desejo de

sahir da incerteza ; e o momento em que se soube tão

feliz êxito , foi o mais satisfactorio que pôde ter todo o

Hespanhol qrre ama deveras a Constituição, e ao Rei

Constitucional. Desde aquslle instante cessarão nossos

maiores cuidados
,

pois os c^ue nccassionão as pequenas

partidas de facciosos em diflrerentes pontos não devem
infundir os maiores receios.

idem 1 6.

Hontem se executou a sentença de mnrté pronun-

ciada pelo Conscllio de guerra no faccioso bilbaino itíj-

merto Lurrantendi , apaniiado com as armas na mão.

Pair.yloiia iS de Julho.

O Cabecilha B<iWi> ofílciou aos povos para que fei-

ta a rccolcição dos dizimos se tenha á sua disposição

ametadc do deposito.

i\o dia ij ás 10 da noite sahio de Ejielln o Coro-

nel D. Sebastião Fernandes com 70 homens de Toledo
,

e 16 caVallos de 'Burbon , dirigindo-se ao lugar de 3'»-

iiiíiii em perseguiçío de huma partida de facciosos que

se achava no mesmo , e ao qual chegou ás três e ireia

da manhã. Ainda que não se conseguio susprendellos , os

atacou com tal denodo
,
que em hum momento se virão

batidos , e desbaratados , deixando no Povo e suas imme-
diaçóes 45 cadáveres , entre os quaes se contão muitos
dos chamados officiaes

, dois Irades , e hum Capuchinho

Conventual de Lerin. Fizerão-se 17 prisioneiros , e se

lhes apanharão três cargas de armas Francezas , com hu-

ma carija de alpargatas , dois cavallos , e vários papeis

interessantes : pela parte da tropa não houve mais que
hum cavallo de Borbon morto, e hum Soldado do mes-
mo corpo ferido. — Salvador.

LISBOA 6 de Jgoíto.

CORTES. 'SessSo de 6 de .-ígosia. 455.'

Lida e approvada a acta da precedente Sessão deo

•conta o Sr. Secretario Felgueirai do expediente , em
que se comprehendia o -eguinte : hum oflício do Gover-
no pela Secretaria d'Estado dos Negócios das Justiças

incluindo a resposta do Reverendo Bispo de Aveiro aos

quesitos que se lhe enviarão. Outro ptia Secretaria d'Es-

tado dos Negócios da Fazenda com a resposta da junta

dos Juros sobre o tempo de^dc ci.'e se deixa de pagar <>

juro do papel-moeda. Outro envrando hum nffcio da

junta Provincial do Governo do Aloronhão acerca do

au2;merito do Ordtnado de hum Official. Outro do Mi-

nistro da Guerra , enviando 3 feliciiação que dirigem os

Ofríciaes do i.° ilatalhão de Caçadores dos Voluntários

Rsacs d' EIRc! , acompanhando huma copia da Circular

expedida pelo fariío de Lagiinn , -em consequência da

qual o mesmo Patalhão offereceo Os seus serviços por

iiUiis dois annos ; fez-se menção honrosa da felicitação,

e o resto passou á Conin issio , aonde estão os outros

papeis.

Fez-se menção honrosa das felicitações das Gamaras

de Port'alegre , Capital da Provincia de S.Vedro do Sul
^

t da Villj de Rio Pardo da Província de S. Fedro da

Rio Grande do Sul; e ouvio-se com agrado a do Briga-

deiro nomeado Governador da Provincia à^- H! niio Gross v,

António José Claudino de Oliveira Pimentel. Passou i

Commissão dos Negócios Políticos do Lrasil humoffício

do Governador da Provincia de S. Fedro do Sul sobre

os negócios occortidos naquella Provincia desde o tempo
do seu Cominando. A's Commissóes reunidas de Guerra

e Diplomática hum officio com os dccuitientos relativos

á conducta Militar e Civil do 1.° Patalhão -de Caçadores

de V. R. dElRci.

Fez-se menção honrosa da feliciração que dirige o
Tenente-Rei e mais OfRciaes da Piaça de Valença', e
ouvio-se com aírada a do Juiz de Fora da SeriTi : e fi-

ei ião inteirados da copia da Hon.i!ia que fez a seus fre-

jjuezes o Parroco da Igreja de S. Xatluus de Villa No-
va de Erra

, João Anacleto da Silva.

Prorogou-se a licença para tratar da sua saúde ao
Sr. Deputado Tavares J.ira, e o mesmo se fez ao Sr.

Ferreira da Silva. Ficarão inteirados -da resposta do De-

purado sulistituto pela Pro\iiicia do xi.iuho, J osc de Ma-
galltãei e Me'iezes.

O Sr. Sarmento entiegou a felicitação
,
que envião

os Parroc s de Afoasim, Parada de Monlelros ^ e Bra-

gado ,
p--ia descoberta da Conspiração.

O Sr. Secretario Soares de Àícvcdo fez a chamada,

e disse se achavão presentes 117 Sts, Deputados, e que

faltavão 55 , dos quaes 29 tinhão licença motivada.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta de hum of-

ficio do Ministro da Marinha , incluindo as seguintes par-

tes do Pxcgistn do 1'úrto:

" 1.° Resisto tomado .-is 8 e l horas da manhã ào

dia 5 de Agoíto de 1S22.

"Paquete Inglez Pi«/((cr de Kent a.'', Capitão Eduar-
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ão Laurance , dê "Fnlmoulh , seis passageiros , e huma

inallj.

"Bergantim Americano Spantam, Capitão Carlos

Souls , cie Boston em 27 dias, e 6 passageiros.

Ncv'idadts.

"O "Comniaiidante não deo novidade alguma. Os
passageiros ião (conforme a relação) o General PefC^

([ í doi ijuatro coutos l o hero< dos AbiruzoiW^ Conde

Capitou), e lium Creado, llatiúiióí ; Lopei da Cunhai

Lopes Ferreira , e JSUines , T<'egocielité3 Portiigueies.

"O Capitão do Bergantim Spantam, não dcO no-

vidade alsiima. Os seus passageiros são o Major General

Heniique Oiirbooii, Ministro Plenipotenciário dos Estados-

Uiiido-; junto a S. W. Fidilissima, e cinco pessoas de sua

familia. O Ministro disse que traz cartas de officio

,

que reserva para entregar pessoalmente. ( Segue-se a

assignatura )
2." R.egisto tomado ás 6 horas da tarde do dia j de

Agosto de 1822.

Galera Portuguesa Vinte e seis de Fevereiro , Ca-

pitão Paulo José Branco, do Ri» dejaneir* em 6S

dias, dez passageiros , c 1 malla.

i^ovldfldeí-

"Tendo-se perguntado por novidades ao Capitão da

predita Galera , respondeo por escripto o seguinte : =
Em quanto a novidades tefiro-me aos papeis públicos. =
Accrescentou porem vocalmente, que a família Real fi-

cava toda no Ri» de Janeiro de saúde ; e que SS. AA.

o Príncipe e Priceza Real se preparavão para irem vi-

sitar a Província de S. Paulo. Não traz officios fora da

nialla, e -05 seus passageiros tonstão d» relação junta.

( Segue a a ss4.g natura, )

Ordem do t)ia.

Projecto da Commissão Ecdesiastica de Reforma

para a Impetra da Hulla para a cxtincção da Patrialcal ,
e

restabelecimento da antiga Metropolitana Arquipiscopal

de l.isboa , o qual foi lido pelo Sr. Soares de Azevedo;

e depois de breves reflexões foi approvada a primeira

parte na forma seguinte :

A Commissão concorda em que para a Impetra da

Bulia de extincção da Santa Igreja Patriarcal se allegue :

í." a impreterível necessidade de applícarem os seus

exorbitantes rendimentos para as urgências do Estado •,

occasionada pelas extraordinárias perdas, sacrifícios, e

tlespeza? , a que a Nação tem sido forçada nas diversas

alternativas politicas e económicas, em que se lem aclia-

Jo :
2° que a existência da Patriarcal se torna hoje in-

compatível com os deveres da justiça reclamados pela

jiecessidade da causa publica , e com os da mesma cau-

sa da Religião, o qual demanda essencialmente o me-

Jhoramento da côngrua sustentação dos 'Párocos , e de-

cência do Culto Divino em liuma parte considerável das

Jnrejas do Reino, cujos rendimentos estão mantendo o

apparato Patriarcal, deixando em miséria os respectivos

Párocos, e em penúria o Culto de suas Paroquias: j.° e

ultimo ,
que os fundamentos e motivos porque o Papa

Pio VI concedeo a S. Magestade a faculdade de appii-

sar para as urgências do Estado os remanescentes da Pa-

triarcal , são os niismos que presentemente melitão para

a extincção da Patriarcal ,
por isso que as urgências do

Estado tem chegado a tal ponto de gravidade
,

que en-
tre todos os mais recursos disponíveis exijein o soccorro
de todos os rendimentos da Santa Igreja Patriarcal ; que
possío ficar salvos da côngrua sustentação dos Párocos

,

e decência do Culto das Igrejas , de que sahem aquelles
mesmos renilimeutos

, e da decorosa sustentação dos
Miiiistos, e Beneficiados cofiados da Igreja Patriarcal,

que ficarem sem exercici* pela sua extincção.

A segunda parte fui approTada na forma seguinte :

'*'Pelo que pertence ao restabelecimento da antiga Me-
tropoli Arquiepiícopal àt Lisboa, convém a Commissão,
em que ella seja instaurada com o mesmo numero de
Winistros , de que se compunha pela Eulla de Benrfacl»

IX de 10 de Novembro de 1)94; classificados porém
da maneira seguinte: seis Dignidades; a saber, Dião

,

Chantre, Arcediago , Thesoureiro Mór , Mestre Escola ,

e Arcipreste , de 20 Cónegos, 24 Beneficiados, e 16
Cantores amovíveis. ( Seguem-se algumas circunstatícías

económicas para a mesma Impetra).
Passou-se á ultima parte sobre o destino, e separa-

ção da Capella Real ; e depois de breves reflexões dcci-

dio-se que se consignasse huma dotação de dczesseis

contos de réis para o culto da Capella Kcal , e niagii-

tenção de seus Ãlinistros, ficando á livre escolha de S.

IVlagestade o modo de prover a distribuição da mencio-
nada dotação.

"Enirou em discussão o Projecto da Reforma das Cor-
porações Religiosas de hum e outro sexo.

Art. 1.' " Os Conventos das três Ordens Milita-

res, de Chrlsto , S. Bento de Aviz , e Santiago da £j-

;)ii</<; , existentes em Thomar, Avii , e Palmella , conti-

nuão a administrar os bens e rendimentos
,

que actual-

mente possuem , com os encargos a que estiverem su-

geitos ; e os Freires Con-\entuaes continiião tamliem a

ter accesso de meias rações a rações inteiras : estes Con-
ventos porém serão obrigados a prestar todos os annos
conta de suas administrações ás Authoridades fiscaes ci-

vis do território, as quaes comprehendcráó na collecta

destinada para a amortisação da Divida Publica as meias

rações , e findo o accesso , as rações inteiras , que forem
vagando, OU por morte dos Freires, ou por qualquer

destino que tomem
,
pelo qual deixarem de pertencerem

ás respectivas Conventualidades."

Depois de breves reflexões foi apprffvado , mudando
as patavras =: divida publicai em = despezas do 'Estado.

Art. 2.° " Os Freires doi sobreditos Conventos ele-

gerão todos CS annos d'entre si o Prelado local
,

que os

governe , sugeitando estas eleições á confirmação de S,

Wagestade , como Grão-Mestre. Ficão portanto extinctos

os Priores Mores dos ditos Conventos ; aos actuaes se

conservarão as honras , e rendimentos em quanto rão ti-

verem outro destino : os rendimentos porém dos que es-

tiverem vagos, e para o futuro vagarem, seião applica-

dos para a amortisação da divida publica." Por ser che-

cada a hora ficou adiado.

Entrou em discussão o Parecer da Commissão de

Marinha sobre a proposta do Conselho do Almirantado

acerca da qualificação dos Officiaes na regulação da Ar-
iijada Nacional. — Approvado com huma emenda.

O Sr. Presidente deo a palavra ã Commissão de

Instrucção Publica , e ieo o Sr. Pinheiro de Aieiiedo o

parecer sobre o requeiimento dos moradores de Tavira

sobre a crcação de huma Cadeira. — Regeitado.

O Sr. Presidente dco para Ordem do Dia os Arti-

gos addicionaes para o Brasil y e levaiitou a Sessão i hu-

ma hora.

l^.J, IMPRENSA NACIONAL
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Pai tj l6 dí Julho.

Jrliim perioilista Alemão disse em nossos dias: "Hum
poder maior que os Estados pareee ir-se cteando agora,

e iie o poder do dinlieiro, o qual se acha presentemente

nas mãos de hum povo que ainda vive na oppressão em
muitos Estados da Europa."

Com effeito o dinlieiro he o principal movei para

todas as opetaçOes ; porém o periodista Alemão não se

atreveo mais do que a insinuar hum ponto que nós acla-

taremos , e que talvez admirara a muitos leitores.

A casa dos banqueiros Kotscltild parece ser presen-

temente o auxilio dos Gabinetes para soccorro das ne-

tessidades do Estado. Estes banqueiros são huns Juí/eoí

mui ricos, de niuitissimo credito, e que podem consi-

derar-se como a ancora que sustem a ccntiança de al-

guns Governos. Se a Jintriz busca hum empréstimo,

alU estão os Judios que o emprestão. Se a Prússia bus-

ca dinheiro, ahi estão esses mesmos /iirfíoí que a tira-

rão de aperto. Se a 'Bussla vé exhausto seu thesouro

não faltão Judeoi que facilitem meios para seus proje-

ctos.

Vemos pois a individues de hum povo que ainda

vive em oppressão em muitos Estados da Europa
, itto

lie , vemos huns poucos de Judeos serem os árbitros das

nações!... Se de huus JudeOs depende o extermínio de

seis milhões de Gregos ; de Inins Judeos depende a con-

solidação do despotismo oriental dos Sultces ; de huns

Judeos depende a despovoação da Grécia , e das Ilhas

do Arquipélago, o atraio da civiiiiação de huma f;rande

parte da Europa oriental , e a continuação de muitos

niilhóes de Europeos na Barbaria \ de huns Judeos de-
pende que os planos ào C tares sobre a conquista àt Cons-
tantinopla se realizem , ou se dilatem ; de huns Judeos
depende que a Europa seja envolta em novas guerras

ou se conserve a paz. Huma \ez que huns Judeos quei-

jão prodigalisar seus thesouros
,
podem alentar os Gabi-

netes . e ter o gosto de ver correr a torrentes o sangue
dos Christãos , e dos MuíLiimanos , ambos inimigos na-
íuraes do Judaísmo , e viiígar-se deste modo dos as;gra-

vos que por toda a parte soffrem os filhos de AúrcJiam.

Aos Gabinetes, aos diplomáticos, aos políticos, ans

Christãos que tomarão á sua conta regular os negocioj
da Europa contra a opiniío publica da mesma Europa

,

pouco lhes importa a consideraç.''0 de que huns Judeos
sejão quem podem sustentar os planos que tiles formem :

não se attendendo a mais do que ao presente, nada lhes

importão de que a historia algum dia lhes lançar em ros-

to que forão escravos de huns Judeos , e que só pela

vontade destes poderão conseguir seus desejos. As na~

ções estão cançadas de viver na incerteza ; os povos de-
sejosos de lograr huma felicidade que se lhes prometteo
por meio de leis , e reformas que agora se lhes negão ;

os erários se aclião exhaustos em todos os Estados ; a

Divida nacional he em todos elles exorbitante. Não ha
Gabinete algum que se ache em estado de sustentar hum
exercito por falta de recursos : não ha Potencia alguma
cujo Governo não tenha opprimidos a seus súbditos com
impostos que já se não atreve a augmentar ; nenhum
Estado pôde pensar por agora em emprezas , em expedi-

ções , em guerras; porem em tão penosa situação não
faltão J"íi</íí)j na Europa que coiitribuão com suas rique-

zas tanto ao bem , como ao mal , tanto a desthronisar o
Sultão , como a augmentar o seu orgulho , e poder ,
lanto a defender os Christãos , como a exterminallos ;

e istes Judeot são os da Casa de RotschUd , adulados

por certos Gabinetes, honrados com titulos , e privilé-

gios para tellos próprios, e contentes, e considerados

como importantes personagens a quem convém ter da
sua parte para planos ulteriores no bem , ou no mal d*
humanidade.

LISBOA 7 de Agosto.

No Diário do Governo de 6 d* corrente se piiílicBcc

a seguinte

Correspondência Ojf-ciol.

Quando a Corte de Vienna , e por sua influencia as

de Nápoles c Turin, acabavão de recusar expressamen-

te receberem Ministros de Portugal nomeados por S.

W. posteriormente ao memorável dia de 4 de Julho de
1821 , aconteceu que o Governo Prussiana recusou Pas-

saportes ao Cavalheiro á'Oliveira
,

que se achava em ca-

minho para Berlin na qualidade de Encarregado de Ne-
gócios deste Reino, fazendo-lhe constar, que o não po-

dia receber em quanto não houvesse a este respeito cer-

tas respostas que esperava das Cortes de Vienna e Pe-
ters/iurgo , cujos Ministros em Berlin se tinhão muito
positivamente pronunciado contra a sua admissão.

Posto que esta liesitaÇiio da Corte de Prússia , em
receber o nosso Ministro fosse muito menos aggravante

do que a formal recusoção do Governo Auslriaco , e

seus actuaes suffragancos , Nápoles e Sardenha : o Go-
verno de S. M., por extremo melindroso em tudo quan-

to toca á honra e dignidade nacional , cuja gu.irda lhe

está particularmente confiada, entendem dever seguir es-

tricramente para com o Governo Prussiana a linha de
conducta que este havia julgado a propósito traçar-lhe

:

£ por tanto ao facto delle suspender o psoseguimento

da jornada de nosso Encanegado de Negócios , corres-
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pondea-se suspendeiido-se de facto as relações Diplomá-
ticas com o seu : a quem isto se fez saber verb.ilmente

do mesmo modo que o havia praticado o GovLTno Pnis-
SlllIlO,

Ao Cavalheiro d'Oliveira se ordenou
,

que em vez

de esperar pela decisão da Corte de Verliii
,

partisse pa-

ra a de Sloiklioliíio , a fim de succeder ao Winistro que
alli se ac.'iava , e que por motivos de publico serviço era

mandado recolher a Porlugnl ; não curando S. M. de sa-

ber nem quaes eráo os quesitos dirigidos pel.a Prússia a

Áustria e a Russifí , nem quaes serião as suas respos-

tas , nem por conseguinte se a decisão de S. ftl. Prui-

íiana seria de acceitar oa de recusar Ministro Poriu-

O Governo de S. M. julgou que seria tão indeco-
roso esperar por esta decisão como julgava contrario á

consideração que por parte da Corte de Pruisia era de-
vida d Sua Real Dignidade o hesitar em receber o Mi-
nistro que Hie era enviado em reciprocidade do qiie aqui

se achava accreditado desde o niez de Setembro proxmio
passadf».

Durante este tempo da suspensão de suas funcçóes

o Cavalheiro diOlfírs pedio huma Portaria para que na

forma do estilo se lhe dessem livres de direitos huns li-

vros que Ibe acabavâo de chegar de Hamburgo.
Não houve duvida em se lhe passar , mas como era

preciso declarar-íe á Alfandega o motivo da exeirtpçáo
;

não se podendo dizer que fosse o elie ser Encarregado

de Negócios
,

pois que naqiielle momento o não era ;

deo-se a verdadeira razão, de lhe ter sido expedida aquel-

la encomm^nda em tempo que elk aqui exercia taes

tuncçóes.

Esta Portaria
,

que por obsequio lhe foi remettida

a sello-volante
,

para delia fazer uso a seu arbítrio, ex-

citou a cólera do Cavalleiro d'Olfcrs
,

queixando-se de

qite se fizesse publica a suspensão de suas funcçóes
,

quando a sua Corte só verbalmente he que havia avisa-

do ao Cavallieiro á'01iveirái
,

para que se demorasse no
prosei^uiiiiento de sua viagem.

Debalde se lhe observou que como delle dependia

fazer , ou não fazer uso da Portaria que sollicitára , delle

dependia por conseguinte essa publicidade que ficava a

seu arbítrio evitar , se entendia que dahi ifie provinha

algum desar.

O Cavalheiro â'Olfers apezar de que não fez uso

da Portaria deo a sua suspensão por publicada: e dírigio

sobre isso amargas queixas ao seu Governo.

Entretanto chegarão a Beriín as respostas qufe se es-

peravão de Vííuna e PetiTsburgo ; e em consequência

delias o Governo de S. i\l. Prussiana poden<io dar livre

curso aos liberaes sentimentos que o tem constantemen-
te distinguido durante os últimos vinte e cinco annos

da Guerra de opiniões que desde o principio da Revo-
lução Vraiiccía devide a Europa , deciírou immediata-
mente que receberia qualquer Ministro que o Governo
Pjrtugucí lhe enviasse : E deste modo cessarão os re-

ceios que se havião concebido de que as duvidas oppos-

tas á adraissá-J do Cavalheiro á'0/tveira procedessem do
mesmo principio que a recusarão <1a Corte de Vieiíua :

ficando ^anifesto que ellas só tiverão por motivo huma
delicada contemplação para com os seus dois Poderoso»

Alliados.

Recebida e';ta noticia dirigiose ao Sr. de Olfen a

Nota de participação , que vai junta debaixo do N.° i
,

sobre a qual pedindo elle huma conlerencia exigio nslla

que se lhe desse huma formal satisfação da pertendida

pffensa de plihlicidade da suspensão de suas fiincçóes , e

expressa declaração de ter o Governo de S. M. formado

hum juizo erróneo e hypothetico dos motivos porque
procedera o Gabinete Prussiana.

Respondcusc-lhe que o Ministro Portugueí em
"Ve? de se abandonar a inúteis conjecturas sobre os mo-
tivos porque o Governo Prussiana tinha estorvado o pro-

seguimento da jornada do Cavalheiro Oliveira , motivos

que elle nunca quiz declarar, se limitara ao simple» acto

<le represália : e ate para mostrar que mais não cogitava

de semelliante as<;umpto mudara immediatamente o des-

tino daqurlle Empregado , oídenando que partisse para a

Cotte de Stock-olmo , e que se não desse mais nenhum
passo áquelle respeito junto á de Berlin.

Retirando-se com esta resposta o Cavalheiro de Ol-

Jers tomou a resolução de pedir seus Passaportes
, na

miineira que consta na sua nota N.° II que deo Origem
a correspondência d.is Notas Num. 3 , 4, e 5 cm que
se verá hum no\o exemplo de que o Governo Portu-
:guez prefere antes cortar todas as relações Dijilomaticas

do que soffrer que os Ministres junto a elle acreditados

se dísiisem hum só ápice do respeito que he devido á
tiignidade do Rei « da Nação.

N." I.

O abaixo assignado Ministro e Secretario de Estado

dos Negocio? Estrangeiros tem a honra d>" fazer sciente

ao Senlior Cavalleiro ú^OlJers , Encarregado de Negócios
da Prússia

,
que elle acaba de receber de Scrlin a agra-

dável participação ofiicial , de que , tendo o Governo
Frussieno tido com os da P-ussla e Áustria as explica-

ções
,
que a sua Politica lhe tinha feito julgar ser neces-

sário que procedessem á recepção do Senhor Cavalleiro

<i'0^iveira , Encarregado de Negócios át Portu!^al
, já não

existia obstáculo algum á adir.issão
,

quer seja do pró-

prio Senhor Oliveira , ou de qualquer outra pessoa
,
que

S. IV). Fidelíssima quizesse acreditar na Corte de S. M.
EIRei de Prússia.

S. M. Fidelíssima Reconhecendo por esta declara-

ção
,
que nenhum desdouro para a Dignidade da sua Co-

roa teve parte nos motivos da demora que o Gabineto
de Berlin se persuadiu dever pôr á lecepção do Senhor
Oliveira, tem determinado ao abaixo assignado sit^nifique

ao Senhor Ca\alleiro de Oljers ,
para o levar ao conhe-

cimento do seu Governo , a sua extrema satisfação, ven-

do felizmente desvanecido tudo o que tem podido sus-

pender momentaneamente a continuação das relações de
amizade jamais interrompidas dantes entre as duas Cor-
tes , e pelas quaes tanto S. Mcgestade , como o seu Go-
verno, tomão hum interesse piroporcional a sua alta im-
ponancia.

O abaixo assignado felicita-se de ser o orgáo desta

participação , e aproveita esta opportunidads para reiterar

ao Senhor Cavalleiro á'Olfers a segurança assim da sua

particular estima ; como da sua mais pcrtcita considera-

ção. ~ Assignado — 5i/ufJirf Pinheiro Ferreira, —Em
j

de julhe de 1822.

N.° JI.

O ataixo assignado , Conselheiro de Legação de Sua

Magestade o Rei de Prússia , tem a lionra de previnir

a S. Ex ^ o Senhor Silvestre Pinheiro Ferreira , Minis-

tro e Secretario de Estado de Sua Magestade FideJissima

na Pvepartição dos Negocies Estrangeiíns
,
que, em con-

sequência das explicações verbaes
,
que teve com S. Ex.*

sobre o conteúdo da sua Nota em data de 5 de Julho,

só lhe Testa pedir os seus Passaportes , expressando-lli*

ao mesmo tempo o sentimento
,
que o acotnpanha de ter

sido constrangido por S. Ex." neste excesso.

O abaixo assignado aproveita esta occoMão para rei-

terar a S, Ex.^ o Senhor Silvestre Pinheiro Ferreira %

segurancão da sua alta consideração. — Assignado = D'OI-

_/Vrj. ~Kua de S. Bento em -6 de Julho de i?22.

A S. Ex." o Senhor Silvestre Pinheiro Ferreira , Mi-

nistro e Secretario de Estado dos Negócios Estrangeiros,

etc. etc. eet.

N.« i;i.

o abaixo assignado, Ministro e Secretario de Esta-

do dos Negócios Estrangeiros , acaba de receber do Se-
nhor Cavalleiro dOltes , Encarregado de Negócios da
Prússia , huma nota em data de hoje , na qual pedindo

os seus Passaportes , en; consequência , segundo aili se
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dii , das explicações verbaes que teve com o abaixo a?»

sigiiaiio iobre o coiiteiuto da nota , ijue este lhe dirigio

em j do coirentc , acctescenta ter sido constrangido a

csie CM.CSSO pelo n esii O abaixo as«!;.iiado.

Ui:\cndo levar ao coiihecimeuto do Rei esta nota

do Sciinot tiicarregado de iVcgoc;os , o abaixo assigiudo

' não sjbciia tomar sobie si o deixar advinliar a Sua Ma-
i;esiaoc pela narração, qiic deveria tajer-llie do que se

paSbOj entre o Senlior á'Ol/eri e elle m conferencia de

j 1.ÍL) coiiente, o que pôde tello indu2Ído a pedir os seus

Oassapi/iie^ ; e se a esta razão se accrescentar, que a re-

putaÇjO do abai>.o assignado não pódc perniittir llie o

deixar depositada nos Arquivos da sua Repartição liuma

tao j;rave imputação, sem que alli se achem igualmen-

te depositados is Dieios de | jder estimalla pelo seu jus-

to valor , o abaixo assignado julga ter direito de exigir

da hnia e boa U do Senluir Cavallieiro dVIfers a de-

claiação exphi.ita do que pode , na conversação que te-

ve ilibar entre ambos no dia j do corrente sobre o ton-

teiido da nota em questão, obrigallo .so que o Senlior

à'Oljcrs ciunia o excesso de pedir os s;us Hassapottc.

O abjixo assignado , esperando esta explicação pa-

ia levar tudo ao'conheciiTiento do Rei, reitera ao Senhor

Civallieiro á'JIJerj as seguranças da sua estima , e da

sua perleita consideração,

iccrctaru de Estado dos Negócios Estrangeiros em
6 de Julho de ib22. (Assignado) Silvi:itre Plulutro

í írrm a,

N.° IV.

Senlior : — Tenho tido a honra de expor em mui-
tas coiitciencias com V'. tx." os únicos pontos de con-

ciliação , segundo os quaes me era possível reexercer as

iiiinlias luiii-çuts Dipiuniaticas
, e não tendo a Nota de

V. tx/ e^ij data de j de Julho , nem tão pouco a con-

versação
,

que teve lugar por occasião de esta mesma
Isota

,
satistcito a este objecto, antes pelo contrario

desvanecida toda a probabilidade de arranjo pela recusa

peremptória e formal, que V. Ex.^ me fez de annuir ás

iiiinaas proposições : julguei-me com direito de dizer
,

Síiii a menor idca de imputação
,
que esta mesma recu-

sa de V. tlx^ me tem constrangido à desagradável ne-
ccssidjde , ou o que he a mesma cousa , ao excesso de

me retirar d'csta Corte , e isto a hm de satisfazer ao,

meus deveres , e ás oídens positivas , que tenho recebi.

dj da niiiiha e que x^i.o tenho deixado ignorar a V. Ex.^

C jn>tantemente aniinado das melhores disposições

para tern.i.iar amigavelmente este desagravei negocio
,

não posso disto dar a V. Ex.^ huma prova mais convin-

cente
,
que repetindn-lhe agora mesmo, que, sem en

-

bargo dos novos embaraços que se encontrão , eu ectou

com tudo sempre disposto a renovar vcrbíilmeitte as pro-

posições
,
que liie tenho feito ditTsrentes vezes, n5o po-

dendo entreter por mais tempo correspondência com V.
Ex. , antes de serem acceitas as proposições, que eu ti-

ve a honra de apresentar pessoalmente u sua Magcsta-
de , c de que seiíi duvida V. Ex." Ilie ha de ter dado
conta ; alem do que V. Ex.* não pi")de deixar de estar

convencido, de que a recusa destas mesmas proposições

constituía hum motivo sufticiente , e assaz conhecido de

Sua Wagestade
,

para que tenha a necessidade de lhe

. deixar 3á\ Inhar.

He isto tudo quanto eu posso responder i Nota de

V. Ex/ de ó deste mez, á qual eu teria certamente da-

do a mesma resposta , sem ser preciso hum recurso fot-

inal á minha honra e boa fé.

No caso porém de V. Ex.' julgando mal dos meus
sentimentos, o que não he de esperar, presistir em re-

cusar os únicos meios
,

que estão ao meu alcance , de

reconduzir as cousas ao ponto , em que cu desejava ve-

las
,

queira permittir-me de renovar agora a solicitação

dos meus Passaportes, tcferindo-me i partccipação cili-

ciai
,

que já lhe líz a este respeito. Tenho a honra de

ser com sentimentos de alta consideração. — De V, Ex.

etc. = Assignado =: D'01/ers , rua de H. Bento em 7 de

Julho de ÍS22. »

A S. Ex.' o Sr. Silvestre P'i ihelro Tcrrelrt , Mi-

nistro e Secretario de Estado dos Negócios Estrangeiros,

etc. etc.

N.° V.

Responsável pela niinlia conducta iiáo só para com
ElRei , Weu Soberana, mas também para com o Supre-

mo Congresso, e a Naçáo, não basta
,
que ella seja co-

nhecida de SuaMagestadc para me julgar livre de cencu-

rj ; ao que accresce que a que \ós me fazeis de vos tep

constrangido a romper 110 excesso de pedir os vossos Pas-

Vportcs , não poderia ser julgada por Sua .Magestade se-

não pela narração , que eu próprio lhe fizesse da coii-

veisaçío
, que teve lugar entre nós ambos.

^

tem vedes, por tanto , que eu tinha jus a perdir-

vos tivésseis a bondade de me communicar por escrito o
que nesta conversação vos pode obrigar a dar hum tal

passo. Vós dizeis
,

que para vos empenhar a lazer esta

declaração
, eu nío tinha necessidade de invocar , como

fiz , a vossa boa fé e a vossa honta , e com tudo vós

^os negais a isso offcrecendo-vos unicamente a explica-

ções vcihaei.

Posto que eu esteja bem longe de crer, que seja

permiltido afrtrniar verbalmente alguma cousa ,
que se

não poísa repetir por escrito, com tudo convenho nisso,

huma vez cue essas são as vossas instrucções ,
porque a

nossa correspondência basta para provar de que la o es-

tá a razão; se daquelles que desejão a sua publicidade ,

ou dos que a querem cubrir com o véo do mistério.

Aqui juntos vão os vossos Passaportes ,
que tendes

jolliciíado, os quaes, posso segurar-vos ,
vos são entre-

gues com pezar pelo Governo do Rei, que quereria nun-

ca ter \isto interrompidas as relações de aciiz-ide a mais

intima com o de Sua J\lagestdde P. ujji<;n<i ;
m-"' ninguém

sente tanto como eu a vossa rerirada desta Corte , onde

tive a fortuna de conhccr de perto as qualidades distin-

ctas, que me poderão inspirar os scntin.entos invariáveis

de consideração e de estima, com que tenho a liorira de

ser etc. (Assignado) Silvestre Ptiiliche Ferref"- Secre-

taria de Estado dos Negócios Esttangciíos em 2 de Ju-

lho de 1822.

CORTES. Sissilo de 7 de Agosto. 454.'

Aberta a Sessão ás horas do costune , leo o Sr.

Secretario So.ires de Azevedo a acta da precedente, que

foi approvada , e mencionou o Sr. Secretario Barroto a

seguinte declaração de voto :
'' O abaixo assignado na

Sessão de hontem 6 de Agosto foi de opinião que a no-

va Cathedral da Sé Arquiepiscopal de LisOoa se instituís-

se , tomando por base a forma porque era organisada a

Cathedral da Igreja occidental ,
conservando se unida a

CapellaReal, como estava, e supprjmindo-se a Patriar-

cal, como Havia sido decidido, e a Tazilica de StintnMa~

na , e que desta forma se impetrasse a EuUa de Sua

Santidade =José \^m Corren de Seabra.
"

O ii. Secretario hclgiieiras deo conta do expedien-

te , em que se comprehendia o seguinte : hum ofticio

do Governo pela Secretaria d" Estado dos Negócios do

Reino , incluindo huma representação sobre os embara-

ços nas eleições dos De"putados ;
passou áCommissao de

Constituição p.ira nesta mesma Sessão dar o seu Parecer.

Ouiro pela Secretaria d' Estado dos Negócios das Justi-

ç.ns , incluindo o officio do Chanceller da Casa d.i Sup-

plicaçáo, servindo de Regedor, com a cópia da fórmula

do juramento que prestáo Os Ministros d'aquella Casa an-

tes da sua posse
,

por cuja lei:ura se conhece que elle

está em npposição com o novo Systema ,
que reconhe-

ce o principiou da Soberania da Nação, como única ba-

se dl- Governo Constitucional.

Ouvio-se com agrado a felicitação que dirigem os

Ajudantes dc^ Re£Íme'nto de Milícias da F/giici-o. Passou

i Commissão de Agricultura o Balanço de Julho ultimo
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da Repartição do Terreiro Publico ;
pelo qual con-.ta

existir em coffie do Rendimento

—

l',-i:2%-j^t62 ,
e das

Partes 2 j6:2 jSglíjOÓ. Existência de tortos os géneros

3i:000 moios e 50^: alqueires : e concedco-se o tempo

necessário para tratar da sua saúde ao Sr. Deputado Jo-

jé da Costa Cinie.

Õ Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a cliamada,

e disse se atliavão presentes 117 Sis. Deputados, e que '

fâitavão )s j dos quaes tinlião licença motivada 2%.

Ordem do Dia.

Parecer da Cominissão Especial para os artigos adi-

cionaes á Constituição para o Brasil, o qual foi iido pe-

lo Sr. Secretario Soares de Azevedo na tórma seguinte ".

" A Commissão encarregada dos Artigos addicionaes

á Constituição para o Brasil, tendo apresentado em I5

de Junho deste anno o seu Parecer sobre a forma do

Governo, que julgou mais conforme com a vont,.de d'a"

quelles Povos , loi mandada propor outro
,

por ser re-

provado aquelle , devendo neste cingir-se as duas bases

vencidas na Sessão de 6 de Juliio , e segundo cilas of-

ferece o Projecto seguinte.

Art. i." "Haverá no Reino do 'Brasil huma Dele-

gação do Poder Executivo , a qual ficarão sugeit^s todas

as Províncias d'aqiielle Reino: será intitulada = Regên-

cia do Reino do JJr<iJi7=, terá o tratameiito de Wages»

tade ; residirá na parte mais conveniente do Brasil , que

a Lei designar."

O Sr.' Giino disse :
" Sr. Presidente ,

adianto-me a

fallar sobre o Projecto, que está em discussão, (orque

o meu voto he hum pouco singular , e ate o darei es-

cripto para servir de indicação. Declaro que não ataco o

Projecto, e louvo a C mmissáo
,

p' rque a redigio , se-

gundo as bases, que lhe forão dadas: infelizmente po-

rém chegarão horjtem noticias do Riu , e tendo eu lido

os papeis publict:s, vi claramente que a mão venal, que

as escreveo só teve cm vista desfazer, e metter a ridí-

culo tudj quanto temos feito: as cousas mesmo que nós

fizemos para conservar a desejada união para attrahir o

Povo Brasileiro, e para lhe mostrar a pureza de nossos

bons intentos, são aquellas que elles accusão de medidas

machiavelicas tendentes á recoionisjção. tuscão-se todos

os pretextos para lançar o veneno ; e pata eu me de-

clarar bastava a declaração de que não obedecenão a ne-

nhum Decreto das Cortes, sem ter o seu zz plac^t —. He

necessário recordarmos-nos , que estamos á vista de toda

a Europa , e oue devemos conservar a dignidade da Na-

^ão. " Continuou a discorrer mostrando qual he o caso

que aquelle partido tem feito das oídens de Poitugel^ e

concluio finalmente que requeria o adiamento deste

Projecto, e pedio que se suspenda a discussão.

O Sr. Martins Bastos mostrou os motivos, em que

se fundou a Cominissáo, os quaes se redu?ião a vontade

dos Povos daquelle Reino : e logo o Sr Abbade de Mc
íiróes disse que desejava dar o seu parecer sobre huma

matéria tão importante : primeiíamente julgava inútil

toda a legislação, que no estado actual se fizer para o

Brasil; porém que elle desejaria que se estabelecesse

por base três pontos essenciaes : 1." que a Sede da Mo-

narquia sempre seja em Lisboa: 2,° reciprocidade de

Commercio : 5.° huma cooperação do Reino do Brasil

para as despezas communs da Nação Poftugueza. Que

adinittidas estas bases se conceda tudo o mais para o

Srasi! : que entretanto julga necessário que approvada a

nossa Constituição, se lhe unão estes artigos; que se

envie a cada huma das Províncias , e que aquelJa que

quizer acceitar muito bem ; as que não quizercm, EIRei

obie com ellas como julgar, pois que ainda não perdeo

o direito, que tem sobre oBrasil, pois que se tor von-

tade sua fiquem debaixo de hum Governo despótico, fa-

ca-se-ihc a vontade.

O Sr. Ribeiro de Andrade levantou-se para impu-

gnar este principio, dizendo que o mesmo Poder que se

confere ao Rei a respeito de Portugal, he o que lhe

confere a respeito ào Brasil, e que este he a Nacáo;
que nem elle, nem os seus jamais serão escra\us.

(Apoiado, apoiado, disserão os Sts. Deputados de Por-
tugal e do Brasil. )

O Sr. Costello Branco sustentando o artigo em par-

te , mostrou que as distancias imensas, que sepaiáo as

ProvinLias do Bosil, exigem hum regimen particular, e

que a Coiiimissão encarregada deste objecto ao seu pa-

recer não conseguio o fim, que se propunha, porque só

huin cem to comnium em partes eqtiivale á mesir.a dis-

tancia ,
que as separa da Metrópole ; que á vista desta

difficuldade elle não via outro remédio senão a repro-

ciucção dos centros do Poder, a fim de se facilitar quan-

to for possível o bem daquclles Povos; portanto resu-

mindo as suas idéas propunha, que se estabelecessern

tantos centros do Poder
,
quantos fossem necessários pa-

ra o bem dos Brasileiros
,

que elle prezava tanto como
a si próprio.

O Sr. Pinto de França disse ,
que com hum dos

honrados Membros que o tinhão precedido, convinha eia

muito dolorosa a situação dos Deputados doBroSil
,
por-

que para qualquer parte para onde propendessem mere-
cerião a censura, de que até agora tem sido victimas ;

porém que firme na vereda da honra
,
que hum Deputa-

do da Mação deve constantemente seguir, elle não tinha

duvida declarar
, que hum único centro de Governo no

lirasil he que mais comem aquelle Reino, porque o
contrario seria a falta de unidade , e cada lunna das De-
legações faria só pnr se engrandecer , e 3 fi-nal viria a

guerra civil ; que portanto desejando o bem da Patiia ,

que o vio nascer, e o daquelle de seus predecessores

^

Báo tinha outro meio a adoptar do que aquelle que of-

feiecc a Commissão.
O Sr. 5c;r/)í7 Aííif/ior/o discorreo sobre o objecto, assim

como os Srs. Costello Bronco Manoel , e outros ; e logo

o Sr. tispo do Pará disse que convinha no artigo em
quanto ás Províncias do Sul ; porém que as do Notte
ficarião no peor estado ;

que tem recebido muitas Cartas

da sua Província , em que expõem a necessidade de fica-

rem separadas das do Sul, porque para allí náo tem com-
mercio algum , e as suas connuMiicaçõcs são mui diffi-

ceis ; que portanto a fazei-se Delegação no Sul , se

faça Outra igualmente no Notte, que comprfhenda as

Províncias do Pará , Muranháo , Coiaics , Matto Gros-

so , Piaiilii , etc.

Discorrerão sobre este objecto rruitos llliistres De-

putados, e julaando-se sulficientemente discutido fni re-

ceitado o artiíio, assim como muitas emendas sobre o

mesmo objecto , e por ser muito duvidosa a votação
,

propoz o Sr. Presidente as seguintes questões
, sendo a

primeira por voto nominal: J.^ Haverá no Brasil huma
Delegação que abranja aquelle Reino sem excepção al-

guma ~ não
,
por 77 votos contra 56: 2. haverá algu-

mas Províncias no Brasil
,
que , sejáo quaes forem as De-

legações , fiquem dependendo de Portugal — sim: Estas

decisões derão á j.^ Proposta Geral : r: Haverá no Brasil

huma só Delegação do Poder Executivo
,

pcdendo algu-

mas Províncias ficar dependendo immediatameiite do Go-
verno de /'or/í/g-o/. = Approvado.

Leo-se o Parecer de Commissão de Constituição so-

bre algumas duvidas nas eleições dos próximos Deputa-

dos
,

propostas por algumas authotidades. ~ Approvado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação dos art. addicionaes , c levantou a Sessão á 1

hora.

ANNUNCIO.
Sahio á luz segunda edição mais correcta , e aug-

mentâda do livrinho intitulado — A verdnde e nada mais.

Acha-se , como também a 2." parte z= A verdade prati-

tad.i— (ambas compostas por D-,J. M. D C. R. ) na

Portaria mór de 5 Victnte de Fora; a l.^ parte por 2 CO
réis , e a 2." parte por 2^0 réis.

NA 1 M P R E M -S A N A C 1 O :N A i,.
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Numero 173, An NO DE 1822,

G.áZET^ UjYIFERS^L,
Si-IXTA FEIRA 9 DE AGOSTO.

ALEMANHA.

Srcmen 8 de JiiI/id,

JTx. Gazeta desta Citlade publica com data de Pcters-

/'urgo 14 de Junho o artigo seguinte, considerado como

sej)ii-offiçial , e que debaixo deste asiiecto parece lium

preliminar dipíoniatico destinado a dispor os auimos pa-

ra presenciar com serenidade o mais frio desenlace no

TBais importante negocio politico que talvez possa apre-

sentar 3 historia da Diplomacia.

" Havia-se mallogrado aos Francezes a sua terrível

irrupção no centro daRusiia, e a marcha de nossos exér-

citos victoriosos até as margens do Sena havia salvado

o Império Russiiino ; tinha portm sido atacado em seus

princípios vitaes : Hloscotv estava destruída , e todas as

outras Cidades e seus contornos até á fronteira tinhão

tido quasi a mesma sorte. Erão incalculáveis os damnos

que estas desgraças causarão
, e não era fácil discorrer

como se poderiáo reparar •, porém o nosso Governo poz

ináo á obra com vigor, e he certamente quasi maravi-

lhoso o que fez depois daquella catástrofe, posto que

foi preciso para cons;guir o lim de seu desvelo fazer im-

mensas despezas. A exemplo do grande Frederico depois

da guerra de sete annos , applícárão-sc os recursos do

Império ao restabelecimento da commodidade da Nação

no interior, acingindo-se ao principio de que não se de-

via pensar nos negócios exteriores antes de haver resta-

belecido a prosperidade do interior. Nunca esteve pois

a Rússia mais distante de pensar em guerras e conquis-

tas estranlias que na época em que o temerário ípiíUui-

ti deo principio á sua desassizada empreza
; porque ainda

se não tinhão cicatrizado aquellas fendas, e tinha sobeja

prudência para se affistar, salvo com justos motivos, do

ponto de vista em que havia fixado a sua attenção.

" O nosso Augusto Imperador se occupava então

pessoalmente em consolidar o grandioso edifício do res-

tabelecimento da tranquillidade na Europa, cujos funda-

mentos havia lançado de acordo com os grandes Monar-

cas desta parte do flUindo , e em conjurar em sua ori-

gem as tempestades que podessem transtornar este edi-

fício. A primeira condirão desta empreza devia ser a

tranquillidade dos povos ; e como as reacções dos povos

ameaçavão ser funestas a esta tranquillidade , e transtor-

nar a ordein que se acabava de estabelecer, ^io-se obri-

gado o Imperador, juntamente com os seus alliados
,

i

approvar , e até a apoiar as medidas subsequentes destes

nos negócios de Kopflcs e do Piemonte- Com este fím ,

e sem outro intuito politico foi o Imperador a Troppau,

e depois a haybacli. Julguem como quizerem as resolu-

ções que se tomarão nestas Cidades , o resultado tem

mostrado quão miseráveis erão os fundamentos em que
se apoiavão as revoluções da Itália , e a posteiidade co-

iihecerá a rectidão dos princípios que serviíão de regra

para conter as perigosas torrentes de projectos quiméri-

cos de que estávamos inundados.

•'Por conseguinte acabava o Imperador Alexandre
de manifestar a grande resolução de conservar a paz ni
Europa , e de não tolerar jamais insurreições

,
quando

lhe chegou a noticia das da Moldávia e Valnquic : e ers

acaso possível que estando então mesmo occupado eni
pacificar a Itália approvosse os distúrbios que se SMScita-

vão na Tunjuia ? Não tinha sido este Império reconheci-

do como parte integrante da Europa no Congresso cele-

brado pouco antes em Vienna ? Por mais disposto que
estivesse o Imperador por hum effeito de sua bondade
natural a interessar-se a favor dos nossos irmãos de Re-
ligião, de nenhum rnodo podia approvar huma rebellíáo

manifesta em huma parte da Europa, ao passo que a
procurava sufFocar em outra , e como hum dos seus Ge-
neraes era o aiithor da insurreição, por isso mesmo de-
via S. M. manifestar mais claramente a sua desapprova-

ção.
" Pouco depois deste successo rebentou a revolução

ainda com mais violência na Turquia meridional , e ne-
nhum homem sensato na Europa poderá dizer que o Im-
perador, olhou estes movimentos debaixo de outro aspe-

cto que os do Norte do mesmo Império ; estava poc
conseguinte na ordem natural das cousas que se mostras-

se relativamente aes distúrbios da Hloréa tal como se
havia mostrado acerca dos da Moldávia e Valaqula , isto

lie, que desapprovasse huns e outros.

" Tem havido certamente na Europa homens pro-
bos e almas sensíveis

,
que lembrando-se dos Gregos

nossos irmãos de Religião , se tem esquecido de tOf!as

as outras circunstancias ; e porque o Imperador tinha an-

teriormente procurado em todos os tratados de paz aliviar

a oppressáo que os Gregos soíTriáo , o julgaváo obrigado

de algum modo a voar logo de mão armada cm soccor-

to dos seus protegidos sem guardar attenção alguma. Es-

tes compassivos desejos se refutáo por si ir.esmos ao
considerar a situação em que se achava a Rússia a esse

tempo , e as ciiciinstanciís que obrigarão o Imperador a

desapprovar os di'íturbíos da Grécia ; e no caso de que
S. ftl. tivesse mudado de parecer, não o terião os Ga-
binetes accusado de inconsequência, e, o que peor he

,

de desígnios ainbíciosos ?

" Às nossas desavenças com a Tunjuia tem liiima

origem puramente diplomática. O nosso Ministro rcce-

beo huma oiTensa. O insulto principiou por huma vio-

lação do Direito das Gentes em sua pessoa , e dos tra-

tados que i Rússia tinha anteriormeiíre celebrado ; e es-
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te insulto foi tão gro5»siro
,

que o nosso Ministro se

^io obrigado a considerar como terniinsdo o seu Catgo,

e a sahir de Conslanttr.oyh. Htf indubitável que as tf-

Aoliicóes rio« Gres^fls , c r.ç disposições toinad?s por este

motivo tor-ão a causa daquelle insulto ; porem os capítu-

los , Hotonos 30 publico , do Barão de Strogonofj não

continhão liunia única palavra cm defcza dos hregos
,

nein acerca do intento de reprm,ir ai]Uella revolução.

Oueixava-se da obstins<;io do Uivan eo) se ne^rar a re-

conhecer 05 privilégios que lhe conipeiião cm qualidade

de Ministro da P-uni'', e de que aquelles indivíduos que,

não tendo tido parte alguma na revolução, pod'ão aco-

llier se á ptotecçáo do Ministro, liiihão sido tratados,

apezar desta protecção, com toda a violência que a ruer-

ra traz comsi;^o. Por conseguinte a Yiolaçáo dos trata-

dos e do Direito das Gentes occasionárão a interrupção

das relações existentes entre as duas Potencias.

" Dehnixo de que aspecto se haverão pois de consi-

dirir rts noisas desavenças com a "Vurijuia ? Tomando
pnr fundamento ser luima disputa particular que os cVois

listados tem entre si, e para cuja terminação o nosso

Imperador reclamou, ou para rr.slhor dizer acceitou a

mediação das Potencias estraUfieiras ; porque as suas rela-

oões directas com a 'Porta se hdvrão interrompido ; por-

oue os actiiaes interesses políticos da Ktis'i,i exigem a

conservação da paz í porque he grandeza d'a!ma preferir

a paz á gloria militar; porque as Potencias mediadoras

<o'mpréhendem muito bem o nosso verdadeiro estado

<jUanto ao direito ; c fielmente porque todos os Monar-

cas estão unanimes em conservar as Convenções Euro-

j)éas celebradas no Congresso de Vicnna.

"Eis-aqui pois singelamente o estado das cousas:
"• 1° A Kusiitt se adia em desavenças com a Tur-

quia; porém estas procedem unicamente da infracção

-dos' tratados e da violação do Direito das Gentes por

"arte dos Turcos , com a qual desavença nada tem que

ver directamente a insurreição dos Gregos.
" 2.° A Rússia não tem- mostrado em circunstancia

ílguma propender para a guerra offensiva ; mas está d:s-

posta a rechaçar qualquer ataque.

•' j.° A R/íítiíj tem manifestado ao Governo Turco

pela intervenção da Atistrin e da Inglnterra de que mo-

do se podem restabelecer as antigas relações.

"4.° Este he o assumpto sobre que actualmente

versão as negociações.

"Se se exaiiinar maduramente o conteiído das No-

tas do Divan de 28 de Fevereiro e 18 d'Abril em res-

posta ao supposto Vltimatum Russo
,

que ainda não vi-

mes ,
conlieccr-se ha que este Ultimolum não podia ter

outro objecto m.iis que o restabelecimento dos negócios

no stata quo anterior á sa!'.ida do Ministro Rí(jji<i//o
, e

«V.ie a Riííji.i não propoz outra bjse principal mais que

a do cumnrimenío dos antigos Tratados de paz.

" Se em taes circunstancias a Rími/o , depois de

ter effectivamente apresentado hum Ultimnluni , deixa

ainda aó cuidado das Potencias mediadoras o levar a ef-

feito hum pouco mais tarde , -e por meio de enérgicas

íípresentações , as condições do Vhimatum que não fo-

ráó immediatamente executadas ; ninguém poderá dizer

Dor isto oue a V-ussla tenha decahido de modo algum da

sua dignidade. E quando tm tini a Poria haja consenti-

do eiii cumprir eítas moderadas petições da Kussia
, e

que deste modo se haja conservado a paz conforme a

iiolitici e os desejos do nosso Imperador, nenhum lio-

inem sfir.ato poder.i achar em todas estas circunstancias

cousa alguma que comprometta a honra da Kussia.

" A p'sse de novas Províncias (que além disso es-

tão arruin.idas) não pode ser iitil de modo algiun á R;/j-

si.i. O Iniperador sabe que tem maiores e mais s,igra-

dos d=veres que o de sacrificar para simiihantcs conquis-

tas oV bens e as vidas dos seus súbditos; e o nosso Wi-

MÍsterio recebeo derftasiadri boas informações por mão do

Ministro Stccor.cjf para não considerar liuma guetra

tom a Turquia y nas actuaés circunstancias ^ com toda a

«ttencão oue o assumpto merece.

"Se houve nunca negocio que por sua nalureií

exigisse que se suspenda o juizn ate sua total conclusão,

he certamente o que hoje se <E),ta tratando entre a Riu-
sia e a Turquia , o qual acliando-se manejado pelos Ga-
b iietes mais poderosos e mais sábios da Europa , não
deixara certamente nada que desejar quando se correr a

linal o vco que o cobre , com tanto t.ue livres os âni-

mos de toda a pjixáo , o não olhem a ttavez de hum
l^risma eni;anador."

LISBOA S de Agosto.

CORTES ——Scssío de l de Agosto. 4;;.-

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão ás hotas

•ilo costume , e lida pelo Sr. Secretario Barroso a acta

da precedente, que foi appróvada, mencionou o Sr. Se-
cretario l-e!gi.ciras do expedií,nte , em que se compre-
hendia o seguinte : — Hum oíficio do Governo pela Se-

cretaria d'Estado dos Negócios do l\eino, incluindo o or-

çamento da Receita e Despeza da Universidade, em con-

lormidade da Oídem das Cortes de 5 de Maio. Outro
inciu ndo l\unia Consulta do Senado em djta de sete

do corrente expondo as duvidas de se poder verificar na

próxima eleição dos Deputados , a eleição da Camará de

Lisiiiia ;
passou á Comrrlissão de t onstiluição , a qual

foi encarregada de fazer huina declaração ao Edital df>

Senado , em que ordena se facão duas listas , huma dos

Deputados , outra dos Substitutos , o que he contra O
espirito ' » Lei. Outro do Ministro das Justiças incluin-

do a resposta do Bispo de V/ic/i , aos quesitos que se lhe

fuviárão. Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios

da Fazenda incluindo informação do Administrador da
Alfandega das sete Casas , sobre o requerimento de vá-

rios lavradores , em que se queixão da exces-siva siza das

palhas. Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da

Guetra ,
pedindo providencias acerca do abono mandado

fazer pelo Governo PrtHMSorio das Ilhas do Frinciye e

i". Thomi aos Milicianos
,
que faztm o serviço por falta

de Tropa da i.'' Linha ; assim como sobre a applícação

dada a producto das ancoragens dos Navios estrangeiros,

que a!li aportáo. Outro pela Secretaria d'EstadG dos Ne-
gócios da Marinha com a informação do Intendente dos

Armazães de Guiné, luríia e Armadas, António Félix

da Fonseca sobre o estado do pagamento tciío aos Of-

íiciaes Marinheiros empregados em os Navios desariiudos.

Outro incluindo as seguintes partes do Registo do rpOr-

to tomado á T 'horas da íarde do dia 7 de Agosto de

J822.
" Fragata Franceza J.o Maselle , Commanilante o

Capitão da Fagr.ita Du^L-ssis Parsceaii , do Rio de J a-

iiciro em 95 dias.

'' Galera Portugueza Hiirmon/í! , Capitão João Forjes

Pamplona ; de i ernair.buco em jódias, n passageiros,

c 1 ir alia.

Isovidades.

A Eragata Franceza Maseile fez escala pela Bahia
,

e Ilhas de Teaenje e Madeira. O Co.Timandaiite não

deo novidade alguma d<< Brasil^ em attenção a sua di-

latada viagem ; porém áffirma que na Ilha da Madeira,

d' onde traz 14 cias, ficava tudo em soccego.

" O Capitão da Galera Harmania disse, que duran-

te o tempo que esteve em 1'eriionibuco não houvt no-

TÍdade alí;unia que perturbasse o voccego publico. Não
traz officios fora da malla. Os seus passageiros são : oe

Srs. Deputados is Coites Gerats e Extraorduiatias da Na-

ção Portugueza , f^irginio Kadrigi:es Campello
,
pela Pro-

víncia da Paraiha \ António de Alííiquercjue Monte Ai'-

gro pela do R/t> Grande do J^ortc, e ^ianoel Félix de

Veras
,

pela de Fernnmbuco. O Sr. Deputado Vlrgliiio

Rodiigi<*s Campello disse, que no dia 1° de Junho a

maior parte da Tropa se reunio nos seus Quartéis , don-
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<1e manií.irío algum Militares, hum Ecciesiaslico , e liuni

liOiíiem dl) Povo, coiiio Prociiradoifs a representar á Juji-

ta Provisória ,
que ilesejavão se jurasse n'a[,u;lla Pri

-

^'ii^:i.i ol^eJiciicia a S A. R, o Piiiicipe RegtfiUe , como
Cliei"e do Po.ler hAecutivo , Independente do áeJ'ortu-

g-íi/,. Que ciii t,w apuradas circunstancias a tef»-iida Jun-
ta se portara coin tanta e;iergia

,
que obteve em resul-

tado li:nTi nnvo juramento da Camará á Constituição, ás

'^ottcç , 3 EIRei l onslitucional o Sr, Yi.Jvão VI , e

a; Pt;nc;pe Regente -Cotistitucicmal do Reino do B/íi»;/
,

CO icluiiido«íe tildo com q maior socccgo , liarmonia , c

sical sjtiítaçao dos homens bons de PernaniLuci)
,

que

juda niiis desej.lo do que estarem intimanit-nte unidos a

seus irmãos de Portuç^ol. Entregou três Cartas de olTi-

ciu
,
que se remcttem )uiitas.

Reç;;;to tomado ás 2 horas da tarde do dia 7 de

Agosto dj 1S22.

Hyjte Portiiguez Bun Fe.'/'; , Mestre João Victotino

dj Oliveira , do Porto, em 1 dia, íiO passageiros,

O ."^líStre n.!0 deo novidade alguma. Os passafein s

133 41 Recrutas para a marinli.igem , escoltados por hum
Sargento, 1 Calo, eiiSoldados de Inlanteria 6; 3

pre-

zos sentenciados ; lium artista com 8 pessoas de familia ;

iuim dançarino , e sua mullier ; huin Capitão de Navios

ci>m hum Criado, e nove trabalhadores. (^Scguc a assig-

Fe2-<;e menção honrosa da felicitação que pela des-

cobetla da Conspiraç.io dinge a Camará í\aVoiiga- Con-

C;:Je0 se tempo para tratarem da sua saúde ; hum mez
ao Sr. .arcebispo da Bahia ; 1 5 dias ao Sr. Doitii/i^oj

//<i/fl(/«i.i< l/e J^iiííir Pir<.-j Ferreiro ; e os mesmos oO

i'r ]oU Martiitiiiiio de Alencar. — Passou á Commissáo

das ArtrS
,

para ver a consideração que merece , luiin

Projecto para servir de trontispicio da edição official da

v-onstituição Politica da Monarquia Portuoueza
,

que of-

ferece o Cidadão João Guilherme Ratchiff.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,

e disse se achavão presentes l 1 5 Srs. Deputados, e que

faltavão 57, dos quaes tmh.io licença motivada 50.

Ordem do Diti.

Continuaqáo do Projecto do; artigos addijionaes á Cons-
tituição para o Braúl adiado da precedente Sessão, e o

;»r. Smires de Azevedo leo os seguintes artigos
,

por se-

lem ligados.

Art. 2.° ".'^Regência será composta de sete Mem-
bros , os quaes serão escolhid;^s pelo Rei , bem como
trer Substitutos

,
que serão chamados a supprir a falta

li' aquellcs , segundo a ordem em que forem designados

por EIRei.

Art. j." "Para ter lugar aqu<lla escolha, cada hu-
rra das Províncias

,
quando proceder á eleição dos Mem-

bros das Juntas Provinciaes . nomeará alem d'aquelles,

que hão de compollas , mais hum para a Regência ; de-

ci.iindo a sorte tio caso de impate , e podendo ser ree-

Jeito.

.Art. 4.° "Os nomes dos eleitos para a Pvegencia

>erão rcmeltidos a EIRei, e a escolha d'elles será feita

de mJdo que a Regência não venha a compor- se toda

de filembros das Províncias do Norte , ou do Sul , mas
sim de huns e outros.

Abrio-se a discussão aos j artigos supra
,
pnr ser a

?;ia matéria connexa: e o Sr. Borges Carneiro toin u j

p.ilavra , e mostrou a irregularidade d'aquelles artig s
,

c)iiando propunlião que a Regência fos^e de Mcnibios

eleitos pelo Povo, devendo receber huma delegação do

Rei, e responsáveis pela sua conducta pura coiri o mes-
mo Rei; que igualmente lhe parecia excessivo o. nume-
ro proposto, porque sendo grande era mais difficil a rcs

piHisabilidade , e mais morosa a marcha dos negócios ; e

ciíscortendo la^gaTiente sobre a matéria , resumio as suas

idcas dizendo, que a Regência fos«e nomeada píjrElRel
o CS seus Membros poderão ser demittidos se.m depen-
dência de culpa formada , e que o seu nuineio não seja

maior de 5. Apoiár.ío 05 Srs. Serpa Macluulo, Camélia
Fortes , Rodrigues de Macedo , Caldeira , e outros.

O Sr. Ril/eiro de Andrade disse, que ainda que não
approvava o artigo em geral , comtudo não pôde convir
nas objecções que se ofíereceni ;

que lie verdade não hi
huma absoluta escolha do Rei , mas ha alguma

; que não
ha a anomalia que ie julga

,
pois que os Magistrados sao

nomeados portlRei, porém em ultima anaiyse são pro-
postos pelo Povo : que elle nesta ingerência do Povo do
liraiil na escojha dos seus Regentes , não considera,
itiais que huma informação ; que he verdade que não ha
bom intormante , porque ignora de ordinário quem ha
de escollier para empregos de tão alta monta. Continuou
a discorrer , e mostrou que elle julga essencial a unida-
de do Govefuo , o que só pôde realizar- se em humi
í-ó pessoa: que no Projecto que toi regeitado se previnia
isto , e se escolhia a pessoa que moralmente podesst
desempenhar sem receio ; que agora he preciso remediar
c quc só se poderá fazer , sendo hum só o Regente:
com hum Conselho d Estado : que portanto vota contra
u multiplicidade , e que sejão amoviveis i vontade de
quem os escoliíe.

Ju!gando-se suftuáentemente discutido forão appro-
vados , tedu;iiido-se ao seguintu : =: " .A Reeencia será
compcta de cinco Men.brcs nomeados por EIRei ouvi-
do o Conselho d'Estado.

,,

O attii;o 5.° foi regeitado.

6" Terá a Regência j Secretários d'Estado, luirrt

dos Negócios do Reino e Fazenda, outro dos de JVlari-

nlia e Guerra , outro dos de Justiça e Ecdesiasiicos
; e

por cada hum delles serão referendados os negócios, que
ihe competirem , e e.\pedidos em nome do Rei, e cont
voto nos objectos da sua Repartição.

-.' Os Secretários serão propostos a EIRei pcI»
Regência , em lista tripla, da qual elle escolherá hum.
( Decidio-se que sejão nomeados por EIRei).

8.° Serão su>pensos (no caso de prevaricação oir
Aíiancia) pela Regência ,

a qéal ncnieará interinamente
oiitros

, dando parte a EIRei ; e tanto a Re;,'encia co-
mo os seus Secretários, serão respons3\eis a EIRei. Ap.

9.° Haverá no Reino do Brasil i.uni Tribunal Su-
premo de Justiça; terá a« mesmas attribuiçCes que o do
Reino de Portugal e Algarve

,
que forem applicaveis

20 Reino do Brasil; exercerá as suas funções no mesmo
lugar , em que residir a Regência. Approvado.

O Sr. Presidente leo as felicitações dos Con;man-
dantes do Batalhão de Caçadores N."

5 , e do Reoj-
niento 25 ,

que pessoalmente dirigem ao Soberano Con-
gresso em seu nome , e dos Olficiaes dos seus Coirmian-
dos , de que se fez menção honrosa , o qtií lhe foi com-
niunicado pelos Srs. Secretários Barroso

, e Soares de
Azevedo.

(Passouse ao § in.° dos artigos addiclonaes, que fo-
rão approvados como se segue. )

10.° A Regência do Reino do Brasil não nailerá

1.° Apresentar para Os Arcebispados
, e tispados

para cujo proviír.ento porém deverá mandar listas triplas

reteiendadjs pelo Secretario cl'Estado da Repartição, dos
que lorem mais idóneos para EIRei escolher hum. (Ap-
provado).

2.° Prover os lugares do Tribuna] Supremo de
Justiça. (Approvado).

j." Não poderá promover Brigadeiro , e os mais
Postos d'ahi para cima. — N.ío pode prover os Postos de
Armada.

4." Nomear Embaixadores, Cônsules, e mais Agen-
tes Diplomáticos, e fazer Tratados Políticos e Conim.er-

cíaes com os Estrangeiros , declarar guerra ofFensiva , c
lazer a paz. (Approvado).

5.° Conceder Títulos , nem ainda em recompensa

de serviços , bem como alguma outra Merca, cuja appli-

cação não esteja dcteniiinada por Lei, (Approvado).
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Passarão a Corfibilssác três additamentos para se to-

marem em considíra'ção no Regimento, que deve fazer

para a Regência do Brasil,

O Si. Secretário Felgueiras deo conta de lium of-

ficio que acabava de receber da Junta Provisória do Go-

verno de Feniimhuco em data de lO de junho, o qual

expõe
,

que hum partido de descontentes e partidários

aventureiros conseguirão atlucinar alguns Militares inex-

pertos, e fizerão reunir em o Campo do Erário o Bata-

Jhão de Cavallaria, e os Chefes se reunirão com o Cor-

po da Camará , e fizerão o auto de Vereação ,
que vem

junfo : que a Junta pôde suster este procedimento , e

espera ordens de Sua Magestade : renova os seus protes-

tos de adhesão , e que será fiel aos seus juramento : =
iVlaP.dou-se imprimir para se publicar.

A Commissão responde© ás duvidas propostas sobre

a eleição dos Deputados e Camarás : tz Approvado.

Se^uio-se a Commissão de Justiça Civil, que leo o

Parecer sobre o requerimento do Desembargador José Ma-

ria Forjaz de Sampaio : = Approvado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia o Projec-

to sobre o empresúm» , < Pareceres de Commlssíts ,
e

levantou a Sessão á i hora.

ANNUNCIOS.

Sahio á luz : O Homem singular^ ou Emílio no Mon-

do, por Augusto La Fontaine , vtrtido em Portuguez

por **". Esta Obra , impressa em Coimbra em hum vol.

em 4.° he huma das mais iriteressantes Novellas com-

posta em Francez nos últimos tempos , e tem tido geral

aceitação pelo bem enlaçado dos seus acontecimentos.

'Vende-se por Soo rs. em metal nas lojas de João Hen-

riques na rua Augusta; na de António Pedro Lopes, ru»

(lo 'Ouro ; na de Carvalho , ao Chiado *, e de Francisco

José de Carvalho, ao Pote das Almas.

Sdhio á luz: Cathecismo das Virtudes Moraes, em
forma de diúlogo entre hum Parroco de Lisboa e os seus

Freguezes , offerecido á mocidade Portus;u'eza por D. .J.

A. M. Vende-se por 150 rs. nas lojas de poão Henri-

t|iies , rua Augusta N. 1 ; de António Pedro Lopes , ruj

cio Ouro N. ij^j de Carvalho ao Chiado, e ao Pote
das Almas; de Machado, rua da Prata N. 82, etc.

N. B. Este Cathecismo he mui próprio para dar 3

beber á mocidade princípios de rectidão moral , e conhe-
cimento de cousas mui úteis , e até necessárias a todos

no decurso da vida ; devendo-se seguir a sua leitura e

estudo logo immediata ao do 'Cathecismo da Doutrina

Christã. Por falta de leituras elementares desta natureza

na maior part» das escolas primarias
,
(ensinando-se nel-

las a ler até por Ncr\'ellas, e por livros de que se não
tira proveito), he que grande ou a maxitr)a parte da mo-
cidade entra na carreira da vida sem mais idéas que as

que as suas paixões próprias e as domesticas da família

liie imprimem no coração.

Nas Lojas de Livros de João Henriques na Rua Au-
gusta , e Carvalho aos Wartyres

,
(e em casa de Francis-

co de Paula na Rua das Madres N. 64) ha para vender

algumas collecções das Obras impressas em Londres
,

compostas pelo fallecido Píspo Inquisidor Geral, D. Jo-

sé Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho..

Sahío á luz segunda edição mais correcta , e aug-

mentada do livrinho intitulado r: j4 -uerí/íii/e e nada mais.

Acha se , como também a 2.° parte ~ ,A verdade praii-

cflrfíi sr'-^ ambas compostas por T>.J, M. D. C. R. ) na

Portaria mór de S. Vicente de Fora; a i.^ parte por 200

réis , e a 2.^ parte por 240 réis.

Resumo da importação dos géneros que entrarão no Terreiro Público JVacional , vindos dos portos

Estrangeiros , e Ilhas dos açores , nu anuo de 1821.

Áustria

Alemanha ....
America Ingleza .

Dinamarca . . .

França
Grã-Brctanha . .

Hespanlia ....
Hollanda ....
Ilhas dos Açores .

Suécia

Turquia
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G.áZETA UJVIVMRSJIL.

SA 13BA DO 10 DE AGOSTO.

j\. i;iHa

KESPANH A.

'f'"ictoria 20 íie Julho.

que os acontecimentos do rr.emoravel dia 7

deste inez iiáo tivessem feito outto bem que o de fizer

pncentes a face do mundo inteiro qiiaes são os sentimen-

los , e os desejos da immensa maioiia do povo Heipa-

iihol , seria este hum importante beneficio para a causa

da liberdade. A Ecuopa verá agora que não he huma fac-

ção a que na Hespaniui sustem o pacto fundamental , e

^uc a iSaçáo inteira esta lesolvida antes a morrer do que

tornar ao antiu;o despotismo. As suggestões, e calumnias

dos aduladores , e infames conselheiros
,

que até a5;ora

tem rodeado o throiio , não deveráó achar ji entrada no

animo do Rei , a quem com tanta clareza , e com tan»

ta energia uianifestarão -nesta occaçião todos os seus súb-

ditos qual he o verdadeiro estado do espirito publico
,

e quaes são os verdadeiros sentimentos do povo Hespa-

ithol. Aciíão se estes expressados com toda a franqueza
,

e dignidade quê convém aos homens livres na seguinte

exposição que hum grande numero de Cidadãos residen-

tes nesta acabão de dirigir a S. M.
'' Senhor : Jamais se poderiáo lembrar os Cidadãos

livres abaixo assignados
,

que a indifíercn-^a , e apathia

do governo de V. M. chegasse a tocar no extremo de ver

a pjtria er.volta no maior ob5'smo de males a que a tem
conduzido as intrigas, maquinações, e perfídias por hu-
ma part-e , e a inap idão

,
quando n o seja a má fc , dos

governíntes pela outra, e que não se acudisse ao prom-
pto , e efficaz rsrr.edio de tal situação.

''Que horror, Senhor!! Ter V. M. na sua mão
â salvação An Jloiiarquia , mais acrcdora que nenhu 1 a
outra a disfructar da paz , e ventura , e vella no esta-

do mais lastimoso , envolta no sangue por todas as pjr-

tss., e próxima á sua completa dissolução. E com qu."o

píiuco trabalho pôde V. W. variar este quadro repugnan-
te em todo o sentido! Adoptando V. M. as tTiCdidas

que recUmão a paz interior, e o bem dos povos, com
suijeição ás faculdades que a lei fundamental concede ao

Governo, vercinos succeder-se a consolação a affiicçáo
,

juntareni-se os niais encontrados sentimentos, e succe-

dcr o contentamento ao desgosto , a tranquiliidade e a

confiança á iiujuietaçáo e a aversão com que se oliião os

filhos de huma mesma pátria , de huma nitfsma Provin-
CM , de huu) povo , e de huma casa. E não poderethos

l;singeat-nos, Senhor, de que a N.ição Htijp.mhola apre-

sentará mui depressa o rnonho aspecto de huma famí-

lia feliz , dirigida de boa fé , rcguljndo-se pelos princí-

pios immutaveis da recta razão , e da justiça , consigns-

'dos no código que V. H. jarou observar-, e fazer cum-
prir ? Não chegará o dia em que desappareçáo a impu-
jjnidade, e o rasteiro modo de governar os Hespanhoes ?
Cessem de liuma vez , Senhor , e para sempre tão iní-

quos meios ; e estes seres tão dignos de ser ditosos

disfructem os bens con.seguintes a huma paternal admi-
nistração. Pereção os delinquentes, que por seus fins

particulares tão somente tem cuberto de lucto a hurriã

considerável porção de famílias ; caia a espada da lei su-
biio e sem demora sobre o infame collo desses pérfidos

seductores que rodeião a V. M. , e que crendo, ou que-
rendo persuadir a Vossa Keal Pessoa

,
que se interessáo

pela Real família ^ a compromettem tão altamente
, que

a não serem Hespanhoti , e Hespan/wes liheraes os pro-
vocados , Madrid teria pela primeira vez dado á histo-
ria hum assumpto bastante triste que Iransmittir á pos»
teridade. Faça V. M. que não chegue o sofFrimento ao
seu auge. Nãp mais sangue, Senhor, não mais devasta-
ção, não mais horrores : basta já o que tem experimen-
tado esta magnânima Nação. A hypncrisia , o falso zelo
e o imprudente empenho de se manter com commudida-
des , e destincções , e representação publica, sern mé-
rito , nem virtude , devem ter-íe já saciado com as vi-
ctimas que tem immolado ao seu infundado orgulho e
capricho, convencidos de que os homens livres não tran-
sigem com ainlancia; e que a lucta não se decide a não
deixarem de existir quantos tem jurado liberdade oic

morte.

''No dever de V. M. está o pór terrno a tantas"

desgraças , e ás que se seguirão se se obstinar em não
ouvir outro som mais què o dos aieivrs , que ate a^or»
não tem tratado senão de demorar o progresso das luzes,,

intento que he qu.isi iiiiposiivel.

" Ponha-se huma vez V. M. de facto atesta da Na-
ção a quem tudo deve. Não oiça as iniqiias, e fallazes

propostas de algum Gabinete ingrato a esta Nação, que
depois de lhe ter porpúrcjonado o tornar a figurar entre
o» Governos reconhecidos, a paga em retribuição he pro-
t.-ger, e fomentar a rebeldia, os assassínios, e a guerra
civil, querendo deslembrar-nos com a sua miserável po-
litica, sem duvida porque se esqLieceo do que são os Hí/-
paiihoes. Substituão os empregas públicos homens aptos
para restabelecer , e conservar a ordem , e a tranouilli-

djde ; e se chegasse outra vez o caso de ter que luctar

com o despotismo , ainda que mascarado , despregueitl

toda a energia que ministra o amor puro da pátria , e

as demais xirtudes próprias do que está i frente dos ne-
gócios do Estado. Esse» batalhões da guardj de V. ftl.

^

assassínios do povo que os mantinha com seu suor, e os

Of.ficiaes qus os dirigião regulados pelas íeis , sejão à\^'-
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solvidos , e em peciteiias porçóés desse iv.injcícs no exer-

cito , cnde aprenderão a' ser Cidadãos inilitares : os re-

voltosos, os amotinadorès sejao castigados secundo o co-

«'iwo iiiiíitjr , dando-se liuni terrível exciíipio- do império

oiie tein ai li , aijida com as pessoas que sè coiisideravão

superiores a elia por sugfjestão , ou por niafrcia. Essa O f-

ficídlid.ide que não abandoiiótr os estandartes da rcbellijo,

e d.i disordeni não torne a figurar entre os dÍ£;iios Ci-

ilídãos que a pstria armou pira o sustento das !'jas li-

berdades ,
passem a viver na escuridade , onde até a sua

sombra os persisa, lenibrando-lhes o que Iherão os outros

seus companheiros que se incorporarão no parque de ar-

lilheria/, e acabein os seus dias èni contínuos remorsos.

Os que em 50 de Maio, em Aranjtici , e.n \ossa pró-

pria casa, preparava;) O successo de 50 de JiuiliO, dexião

Ter expiado seu horrendo ciinie em hum cadafalso, e

he bem certo que est-es" ultirri' s não se terião arrojado a

atropellar as leis mais rigorosas da milícia, sem cuja exa-

ccisd.na oí.servancia nenhum Officíal do exercito se con-

sideraria seguro no scv! posto.

" F.stes delictos ilío devem , nem pôde V. W. dis-

pensários ; a lei que hc superior a tudo assim o prcviiiC
,

e se V. íl, se esquece de obícrvalla
,

qualquer se crerá

authorisado a violar , ainda as de maior excepção.

"Se o Poder Leijislítivo , reconi;ecido por V. M.
,

tivesse derrogado a^ leis em vigor nesta matéria , os li-

beracs ainda teriío recurvado a sua cerviz em respeito

ao unicô legitimo poder para esse caso; porém visto que

V. M. sem este indispensável requesito tratou de ttan-

yi^ir com os amotinados, capitulando, digamo-lo assim,

com eittes rebeldes, não podem deixar de reclamar de

V. M. hum publico testemuAlio de não ter querido vio-

lailas , manifestando ser o primeiro que as respeita.

"De nada servirá, Senhor, que os proclamadores

do Rei absoluto estejãr) mortos , feridos
,

prisioneiros
,

maldizendo , e execrando a memoria de quem causou a

.•iui desventura ; iguaes tentativas se repetirão se V. M.

não escutar avós de seus sfabditos, tão fieis como patríc-

ias
,

qiic não ttaliiráó jamais seus sentimentos , e que

ludo propõem para o bem geral; pelo qual, e pelo par-

ticular de Vossa Real peSsoa , e família , lhe supplicão

com o maior encarcci.-nentn se digne tomar em considí-

racão tcdo o exposto, e não dar lugar a que a Naçúo
abandonada a si mesma, tome a seu cuidado vingar stus

iiggr.ivos sem direcção, nem guia. Para evitar isto deve

V. AI rnandar :

"Se estabeleça immcdiatamente hum contra-cOrdão

na fronteira da França que destrua os machiavelicos pla-

nos daquelle Governo , reanime o espirito dos bons, e

anniquille a esperança dos filhos espúrios da pátria. Que
as autiioridades políticas, e militares, apátic.rs, e des-

.'jídadjs , sejão rendidas por sujeitos activos, e virtuo-

sos
,
quaes se requerem ao estado actual das crnisas, Oue

se forme cauja a todos os indivíduos dos seis Batalhões

oe Guardas, que os não adandonarão, incnrporando-se

entre os defensores do sagrado código coustitucioiíal , e

.|i.ie se ca^ítiguem com todo o rigor da oídenaçáo , con;o

icos de insubordinação, sediçãn , assasinio , alta traição,

c leza nação. Que igu.dmente se processcni os tcos da

íedição de Araujiiez. Que se desarmem , e retormem os

dois Batalhões de Guardas destinadas para Vicnl-uaro
, e

l,ígaius , repartindo a tropa que se uão achar culpada

entre os corpos do exercito, e tanto 0$ Chefes, e Of-

ficijes de ambos os bítalhões como os mais de Guardas

t]ue não se reunirão no parque de artílhería, e que não

.leiem soffrer maior pena, segundo os processos que se

i'ormem , se lhes destine as praças com o retiro de seus

empregos effcctivos , e annos de serviço. Que a tropa , e

Oíf;c aes das Guardas que se apresentarão no cito parque

s.-i.io destinados segundo s^us empregos , e considerações

:,o exercito nacional, onde tecrberáõ huma entrada digna

(ie suas admiráveis virtudes. Que sc forme causa a todos

os que fossem cúmplices cciv. os facciosos , e aos chefes

<Hie p"r iciipicvisão ,
ou outro liiotÍAO derão lugir á sui-

preia da madrugada do dia 7, ou CoTisfiil/ráo qu» se des-

sem auxílios aos iiismreccionjdos , e ínsnbardinados. Que
'os ciscados da Vossa Real Pessoa e tan. ília-, marcados pe-

ia opinião publica como os primeiros conspiradores con-

tra o Estado, sejão expulsos da Capital, e rendidos por

Hcsj a.ihoas dignos deite nome. Que quantos Generaes
,

e mais individuo; militarM que .se não apresentarão a

autlioiidade quando se virão as liberdades pátrias amea-
çadas ÍPJ20 julgados segimdo as leis vigentes ; e esscs

JVlinistros que nos momentos mais críticos não derâo pro-

vas de sacrificarei;! tudo ao bem publico , affas*em-se do

vo:so lado.

"Estas medidas. Senhor, as exige a conveniência

publica , e o bem de V. M. Dignos s :í) estes dois obje-

ctos de ser atendidos com prclerencia a toda a conside-

ração particular , e os supplicantes não duvidáo que as-

sim se fará pelo Monarca constitucíoijal das HLiptm/ioi
^

quentão repetidas vezes, e com a niâior solemnídade
,

ofFereceo não anhelar outra cousa que o bem dos povos

que governa.

^'Victorin 20 de Julho de 1822. n ( Seguem-se jjá
firmas dosCheles e Ofliciaes , Sargentos, Cabos , e Sol-

dados dos Regímcnios de Infaiiteria de llapúnha ^ Impe-
rial jUix.indre , e Milícia voiuiitari.i de ambas as armas,
di-i mesmo modo dcs corpos de Ca\ aliaria de Boríoii

,

infante , e a Kain/ui , com outros Cidadãos das demais

tlí::es Ecclesiasiicss , c Civis." ?

Madrid JO de J uilio.

A sublevação da guarda Real , e levantamento da

Irrigada dí Car.ihineiros , a facção de Sigtiema , os al-

borotcs de Orihuila , c os facciosos de Cataliutlia , sao

as ptincipaes molas que tem manejado os inimigos do-

mésticos , e estranhos da Constituição Kespanhola. Os
três prin eiros se dissiparão como o fumo, c derâo hum
novo testemunho da impotência dos aullxres de tima-

nhor males
,

não nienos que da firm.e resolução em que

estão os bons de dele^1der o legicrjeti actual, que deve

íttr.ihit-nus a prosperidade logo que se aplanem os obs-

tjculos que os mãos estão pondo para impcdilia.

As dissensões de Ortlmela não devem considerar-se

como da maior entidade : a persuasão para cOm os sedu-

iidos, e a força contra os seductores terão já a estas

horas contido os eslorços dos mãos naquella Cidade, e

restabelecido a ordem publica. Em rigor , o único trai

de gravidade que 'flos resta he a alteração de Catatunho^

onde os distúrbios tomarão hum caracter serio, e de tal

ilalOreza
,

qual apenas podia esperar-se de luins hometis

cujo paiz se tinli» pelo mais torre baluarte da liberdade

Hespanhola contra as intrigas exteriores
;

porém tal he

o funesto effeito Ai an)bicão de alguns, e a ignorância

e fanatismo de outros
,

que se vé com a maior dor to-

iliarem as armas centra a sua pátria os q^je havião ser os

jeus mais firmes deteiisores.

Homens ousados , imiiioraes , devorados de anibi-

çf.o , e sedentos de riqe^^-zas levantãián o estíndarte da

rcbelliáo , contando em seus iníquos pl.-.nos com a cre-

riitlidade dos incniitos
,

que lhes servem de instrumen-

tos : a ambição foi o seu primeiro move! : a seducção o
ineír> : a desesperação o resultado.

Os principaes motores desta insurreição confiárár»

talvez em promessas leitas por estrangeiros, e em ou-
tras domesticas, fundadas todas em planos mal forjados,

cuja execução já lhes sfiliio fallida. Entregues por agora

•I seus únicos esforços , não lhes fica irais aibitrio que
o atiepcndinicnto , ou o exteiminio. Se até agora pcdc-
lão resistir aos heróicos estóicos dcs Constitucicnaes

,

que ein todas as direcções os tem perseguido
,

perderão

iiiTciramente esta esperança Ir^go que cheguem a Cat(i~

luitlia todas as tropas destinadas para o completo resta-

belecimento da ordem ; c não está longe o dia em que
vep.ir.cs aplanado e'íte obstáculo que impede conseguir

< felicidade que nos promettem no=s?.s sái.'ías íiijtitui-
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çúe'; , e que imo poncincs" acixar líe gojar , sempre que

caniinliaiido tndos pela vtreiia Conslitucknjl , coadjuve-

mos cofii firme união tão r.obre fim.

O Governo jançou n<ão já dos iiltimos nisios que

restjváo para conçegiiir a pacificação da dcsaveiiturada

Cot til et Ilha
,

;.i que a todos os ''liais se tein feito surdo?

05 facciosos perturbadcies da ordem pulilica. Se alguin

dra setiíirem todo o pezo das providsricias que for indis-

peiísavei tornar, tornem a si mesmos a culpa. Hum go-

verno cumpre com o seu de\er valendo-se de todo o

rigor que p6Je exercer
,

quando experimenta que esgo-

tados todos os dímais recursos , não tem (.on^cgiiido o
liorn l;m que desejava.

IJiin i." de Agosle.

Ka Camará dos Deputados de Frunçii fontinúa a dit-

cilss5o do Oiçamento , o que tem produzido interessan-

tes discursos, O Reputado Mr. Ulguwt pronirncio;; hum
em que desenvoi/eo as idéas mais sublrnies , expoz com
3 nuior vakntia os defeitos de administração, expressou

tom muita franqueza verdades amarcras, e recorrendo Jiuto

por bum todos os Ministérios em suas respectivas des-

pezas , nada deixou que desejar aos que desejão saber

tuJn. He diffiia de nritar-se a n/ódcraçáo que pOr ríta

vez observoti o lido direito dos Ultras
,

pois forão pou-

cas as interrupções que frzetão ao orador : snubcrao com
ilido viiigar-se em dcsapprovar

,
por sua maioria, a im-

pressão de hum discurso
,

que ein seu coração não po-
fliáo deixar de julgar dij;nO desta distincç-ío. Tan^bem
os Srs Gifardln , Mauin! , e outros

,
pronunciarão elo-

íjuentes drscíirsos sobre vários ob;tctos de ailministraçáo

jr.terior ; mas em diegarjdo á votação, laz-se o que que-

rem f'S Vltfiis.

O B Irtim das Leis publica hirma ordem do Rei ds

Vrjit;a de j de Julho, pela qual se cíiama ao serviço

icnvo os Si.Ididos mancebos da classe de 1821
,

pres-

cTcViMido a sua distribuição nos differentcs corpos do

Ixercito.

X\ Oráculo de BnixeUjs de iS de Julho publica o

segui:. te :
" Avisão-nos das fronteiras de hra.tça que os

;.coiitecimen;os quc se acabão de passar em Mndrid
^ e

ss incalculáveis coiiseque/icias a que podem dar motivo
tijamáo actualmente toda a attenção do Governo Froii-

(iz, V'ão augiiientar-se as forças nos Pyrenneos t annun-

tia-se que muitos rendimentos de todas as armas que fa-

iem parte das girarnições da decima sexta Divisão mili-

tar vão pôr 'se em movimento dentro de poucos dias, e

«"c accrescentão que já está marchando a s;uarnição de

Aínieiís. TaiTibem se aujjmentaráó com terceiro batalhão

iiiais os Regimentos de Infanteria de linha e ligeira qire

ai presente só tem dois." (O l//iiví< j.i' diz qire a sua

c 'rrõ-pondcncia particular cCiifirma até certo ponto esta

unricia. )

Os Ullrtis , recobrados do terror que Il.es infundem
os acontecimentos de Miidrid , tem a vista posta na

iVau.irra e na Cattiln.i/ia. — E;^iiui de Biiiiiii,i anima OS

(líiciadlstai , e Matafuriíln d« "lohia atiça Museu An-
íj.í e Misas.

Escrevam de Irun que a 27 chegou a B,iiona liuma

•personat-tfm que se dizia stT do Palácio de Madrid , e

que cm consequência disso expeJio liguiti hum e'xlraoi-

-*linario 3 Paris.

O nosso Governo recebeo a confirmação da derro-

ta dos* facciosos di Kavarr,, eni Kavirscíies pela colunma
^ola^te do Coronel Tabnenca. Os inimigos eião huns
i,6oo, e as nossas trnp.is os perseguirão a bjioncta

,

flesalojando-os de todas aqucllas montanhas, ifepois de

Iium vivo fo.oo que durou três horas. Calcuia-re a sua

prrda em 50 niortos e muitos feridos , entre e^tes ires

)luciaes. i'eij nossa parte só tivemos alguns fciidos.

LISBOA 9 de Àgoiii.

CORTES ' ' Senão de 9 de Agosto. 4j6.'

Lida pelo Sr. Secretario Sasitio Alberto a acta da
precedente

,
que foi approvada , deo conta o Sr. Se-

cretario Felgueiras do expediente , em que se compre-
hendia o seguinte : — Hum officio do Governo pela Se-
tVetaria d" Estado dos Negócios do Heino, incluindo bu-
tna representação do iun Ordinário do Conselho de VI-
nhiies

,
que pretende unir-se nas próximas eleições ao

Conselho de S. Jor.u d'.ír<;-ij , e não a TcudcUa
^ como

está delreminado. Outro pela Secretaria d'Estado dos Ne~
í;ocios das Justiças , incluindo a resposta que aos quesi-
tos requeridos deo o Vigário áà Collegiada de Nossa Se-
nhora da Conceição dos Freires. Outro do Àlinistro áx
í^azenda , incluindo copias dos ollkios

,
que lhe enviou o

L hanceller da Relação do Píuto acerta da diligencia a
que se mandou proceder sobre o colre dos contrabandos,
e descaminhos naquella Cidade.

Passou á Commissão das Artes huma representaçãr»

dos Fabricantes de cortunies ; e ticou livre ao Sr, Dtpu-,
"tado /ojí Runrd-J de Andrade para acCeitar a Citação »

•para o que pede licença J\lannel da Costa.

O Sr Lciíe Lota mandou para a meza huma indi-
cação

,
que disse ser urgente, pOT srr sobre as eleições:

a meza não a julgou uisíente ,
e por isso se reservou pa-

ra q'idndo lhe pertencer.

O Sr. Pereira do Carmo mandou para a meza huma
Representarão -dos Moradores de varias Fovcacces de
Ribatejo sobre certos objectos.

O Sr. Secretario Seares de Azevedo tez t chamada
e disse se athavao [Tresentes 116 Srs. Deputados e que;
faltavão ;(,, dos quaes tinhão licença motivada 21.

O Sr. Presidente disse que ptír não ter che^^ado o
."ilinistrc da Fiizenda não podia entrar se na Orcíem do
Dia , e deo em consequência a palavra á Commissão d&
Justiça Civil , a qual leo os seguintes Pareceres indcfi-
ridos : = Requerimentos de Joaqur.m José Coelho- Feli-
ciano Thomas da Silva; Olhciaes da Auditoria éeTorrcr
I^~ovas ; Moradores de i'. Pedro da iiil

, 7^crn.o de Vi-
fí/iaes; feliS; Joaquim de Rezende ; Jtsé Roberto Luiz >
«le Campos ; Anna DelHna

; Jesé Manoel de Sal"ue!ros
de Sampaio ; Gamara e Povos das Villas de Pontes e
Pen.iguiBo. ~ Approvados.

Segoio-se a Commissão de Justiça Criminal e o
seu rela or o Sr. Arreaga leo O Parecer sobre os Autos
do Conselho de Guerra , feito ao Corrn;andante do Cor-
reio "ilaritiuio Leopoldina , Joaquim Pedro da Fonseca
chamados ao Congresso pela indicação do Sr. Deputado
íí(/-,7tf , e a-C.mmissáo lie de parecer que não achando
defeito no Processo , se envie ao Governo para fazer
executar a mentionada Sentença. = Apprcvado.

O Sr. Piesidente partecipou que se acha\a á porta
o Ministro da Fazenda, o qual sendo introduzido na Sai-
la , o mesmo Sr. Presideine lhe expoz o fim para que:
era chamada

, o que se reduzia a responder ás pr0í'Uii-
tas , ou diivrdjs propostas pelos liOnrados Meií.bros da
Assemblca, sobre o Projecto do Empréstimo, e aimui-
dade da Divida de 24 de Agosto ; e convidando o Sr.
Presidente a Assenibléa a entrar <m discussão

O Sr. Margiochi tomou a p3'avra para dizer , que
tendo examrnado os dois pomos essenciaes deste Projec-
to ; isto he , o pagamento da divida atrazada e o em-
prestimo para a corrente; não se conformava cem o Pa-
recer da Commissão no cmprcsiimo da immensa somma
de quatro mil contos , nias rcduzmdo-o a nril, ou quan-
do muito a mil e duzentos, e tomando o resto de qua-
tro mil contos em títulos de divida publica , consiurian-

do se-lhe para o juro destes títulos aquinia Caixa; des-
ta maneira se diiiiinue a causa do uicsmo enipiestimo

,

se acredita a divida pretciiia , e satisfjz-se as promessas
anteriormente feitas de se consignar a quinta Caixa ao
p.ioaniento da divida publica pretérita referida; que p.or
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t^nlo desejava que S. Ek. o informasse se tinha lugar

esta sua psoposta.

O Ministro respOndeo que adia acertada aquellapro-

pojiçáo; que a despezj urpente com que se deve sup-

•prir para o anno futuro he de mil e seis centos contos
,

e que devendo cousolidar-se a divida atrazada ,
a Nação

ficava exonerada dessa i^rande divida ,
o que facuhtaria

as operações doTIiesouro: que os mil e seis centos con-

tos são M-Riispensaveis
,

porque 800 são necessários para

tenças , e juros reaes , e os Scx) contos para a tolha ci-

vil,' isto com a vantagem, que se conseguirá do prom-

pto pjí;amento dos géneros comprados, por liu^m calculo

muito aproMinado, elle re persuade regulará as despezas

correntes , com pouca diffcrença. Que elle julga este

empréstimo muito necessário para supprír as desordens

da Administração, que na verdade são grandes não só

<io deíetto dos homens , mis da Legislação , e cuja re-

torma não poderá conseguir-se antes de dou annos ; em

cujo fim seguramente as rendas publicas suppriráó as des-

pezas : que lhe parece mui razoável que o empréstimo

seja mais pequeno, do qCie o proposto, porque seria mui

diflicii conseguillú por dez milhões em Partu^al; e pa-

ra o fazer em Reinos Estrangeiíos seria com grande des-

crédito naci.nal , e a hum premio mui prejudicial, como

tem succedido ás outras Nações
,
que os tem tomado

até a 60 por cento, e que a elle mesmo se lhe tem

feito algumas propostas, das quaes a mais favorável he

a 70 po°'r cento: que sobre este objecto he o que podia

dizer.

O Sr. Ferreira Borges disse que a Commissáo de

Fazenda não podia ser taxada de excessiva, pois que do

seu reUtotio constava expressamente que o -Governo

ficava autliorisado a tomar hum empréstimo até á somma

de qurtro mil contos
;
que esta palavra = eté - queria

^ue tomasse o qtje lhe fosse preciso , e à poiporção da

,preeisão: porém que pelo que acabava de dizer S.Exc,

«lie exigia mil e seis centos contos, que em dois annos,

que elle supi.óe será necessário para as reformas, são

necessários 5:200 contos ;
que por tanto a diíe-

r^'nça he só de goo contos , alus bastante ,
e que torna

a questão mais favorável. Que á vista disto não pôde

deixar de sustentar o parecer da Commissáo: e para o

•fazer exigia que S. Exc. o Ministro da Fazenda lhe disses-

se em g^rosso, quanto desde 24 d' Agosto de 1S2J se

tem pago, pertencente á divida atrazada : o Ministro res-

|)ondeo que segundo o que tinha dito a primeira vez,

<^ue fallou, SC colligia
,

que se tem pago os i:óoo cen-

tos , oue fazem o deficit para as despezas correntes ; de

maneira que se se tivesse feito hum ponto em 24 de

Agosto de 1S20; e dahi por diante se fizessem as des-

í^ezas correntes, não haveria dejicit algum.

A' vista desta resposta continuou oSí. Ferreira Bor-

<res , mostrando que no Parecer da ( oinmissão^ não se

falta'va á fé, nem aOs direitos adquiridos a 5." Caixa,

co.r.o tinhão dito alguns dos Ulustrcs Freopuiantcs nas

l^ercedentes Sesuies ,
que antes peio contr.ino aquella

Caixa cumpria exaUameiíte com os fins da sua apjilica-

çáo ,
pois nada era tão natural como s-aisfazer ao lhe-

souro a somma que este lhe tinha adiantado :
cmmnuou

a discorrer , e concluio a favoí do Parecer da Commis-

sáo.

O Sr. Fronziíie mostrou es incenvinientes que re-

sultão de se adoptar o Parecer da Commissáo, o qual en-

trando o diniieiro papel subirá a divida a So niilbóes, o

.^iie corresponde a quatro partes das rendas publicas,

quando as outias N*çõe-i da Europa, dsvem 17 e mais

partes das suas rendas annuae? ;
ii.ostrnu os inconvinien-

tes de se consolidar toda a divida desde 24 de Agosto

de 182O , e concluio a favor da indicação do Sr. Mar-

gioch'.

O Sr. Br-^cs Carn.-iro tomou a palavra d.zendo que

íosse qual fosse a cpnca em que datasse a divida preté-

rita, desde então lhe era applicavel a quinta Caixa, que

porém para salvar este escrúpulo elle adoptaria a pro-

~"
jv, js.
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posta unicamente poraqiiella sonma, que se tiiihe a4iii(\^

tado pelo Thesouro , e que sobre isto desciava ouvir a

opiniãa de S. Ex." o Minlslro da Fazenda, assim como
se era possível fazer desde ja algumas reloriiias na ad-

ministração publica, exigindo mais actividade dos Con-
tadores cm procurar dos Exactores o cumprimento dos
seus deveres, assim como o motivo porque se não tem
feito algumas economias no Coniniissariado , e outros
objectos.

O Ministro da Fazenda respondeo a estas progunta?
líiostrando o cahos , em qutí se acha o Thesouro

,
que

foi creado para ler htim madiiavelico segredo ; fallou nos
pequenos ordenados dos Eirjpregados , o que não só lhe

tira o gosto do trabalho, mas que ate os conduzirá a

intelligencias com as partes, ainda que elle disso não tem
noticia alguma

,
que o Commissariado não tem tido re-

formas , por se esperar a sua extincção. Em quanto á hy-

potheca , disse o Ministro, o Governo de Sua Magesta-
de quer ir conforme com as intenções do Soberano Con-
gresso, elle só quer ter dinheiro para as despezas cor-
rentes, não quer an.ontoar fundos, não só porque o di-

nheiro estagnado he hum prejui/o publico, mas para que
se não diga

,
que essas sonmnas tem iim particular : se

podesse pois arriscar a minha opinião em quanto á hy-
pothcca eu diria que se deixasse á vontade dos Contri-
buintes ;

pois que obrando a Nação da melhor boa fé
,

pouco importa que escolhão o Contracto do Tabaco , Al-
fandegas , ou outra qualquer porção dos rendimentos
públicos. í\ào acho incon\ iniente algum em que se faça
kypotlieca da 5." Caixa pela somma excedente de mil e
seis centos coutos, por isso que se não esíi\'essem pa-
gos antecipadamente o devião ser pela mencionada Cai-

xa.
"

O Sr. Alves do Rio discorreo sobre este objecto ,

sustentando o que disse o Ministro, em que foi apoiado
pelo Ur, Ribeiro de Androde,

O Sr. Fernandes Themás disse que não fallando da
matéria ,

porque achava bastante discutida , se levantava

unicamente para dizer que sendo o 1.° de Outubro o
dia ,

em que provavelmente se publicaria a Constitui-

ção, losse esse o dia em que os empregados públicos

principiassem a receber -mensalmente os seus ordenados.

Que não era de voto do que ptopoz o í^r. Jlves do Rj»
de se renovar o direito do Lealdamento

,
que tinha sido

tirado á Cidade de Lisboa em desaggravo da oíFensa

,

que lhe lez o Alvará de 1S18; com estes additanicntos

approva o -parecer da Commissáo.
Discorrerão sobre este objecto os Srs. Gnemiro

,

Serpa Machado ^ TrigOiO ^ c outros; -e jul-^ando-se suf-

licicnícmente discutido retirtu-se o Mini'stro ; e o Sr.

Presidente apresentou a felicitação do Visconde de Villa

h'ova , a que se deo a contemplação do costume.
O Sr. Piesideiitc poz á votação a m.ateiia em ques-

tão •, e decidio o seguuiie : 1.° todo aqiielle a quem a

Nação he devedora desde o dia 24 de Agosto de 182G
ate )0 de Setembro do corrente anno receberão o juro

de
5
por Cento , excepto os credores por tenças , ordi-

nárias ,
e pensões: 2." que desde o i.° de OiUubro se-

j.io
1
Jgos todos os tunccionatiLs públicos por mez , em

lugar de quartel, como ate aqui: j.° que a quinta Cai-

j.a seja responsável ,
não só por toda a divida contrahi-

óa desde 24 de Agosto de 1820 até jo de Junho de
1821, epcca do Decreto, que applicou á mencionada

Oixa ; mas por toda a somma
,

que durante o periodo

de 24 de Agosto relerido até jO de Scten.bro ptoximó

se tiver pago pela divida anterior a 24 de Agosto de

1S20: 4.^ que o Governo fica authorisado a tomar huiu

emirrestimo por 4:000 contos ; reguia.-ido-o progressiva-

mente segundu -as urgências do Thesouro. Foi igualmen-

te tipprovada a emenda
,

que a hypotheca do emptesti-

IDO seja á vontade dos Mutuantes.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia — Conti-

nuação do Projecto dos Regulares, e Pareceres de Ccm-
miss(ies. -^ Levjiitou a Sessão as 2 e meia horas.

^ A C 1 O IS A Ji.
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An NO DE 1822.

G.AZETA UJVIFERS^L,
SEGUNDA FEIRA 12 DE AGOSTO.

O

TURQUIA,

Constantinopla IO ttc Junho,

Pa\á cie SUistrla circulou o seguinte bitj/urtilt^

(tnjnifeíto) ao Kidiayti h,ixá de Bnclwiíit ^ aos Clietcs

do exercito , e d<i auilioridades civis :

" iNós ,
modelo dos liomens gloriosos , Governador

de Bíicliiirest Kapidgi-Haclii , Kadgi-Glíieolien-agá (cuja

gloria se augmente ) : vós , illustres entre vossos iguaes
,

corrn)andantes das tropas victoriosas ( cuja força cresça

de dia em dia^: vós, iuim dos principaes da nação do
-líejj/rtj , Kaimacan da Vala<jiiia , Constantino Negri
(cuja fama se propague) : e vós , nobres da Valaquia

todos juntos :

''Sabei, á vista do presente biii/urii!tt/
,

que sendo

a traiiquillidad? , e a paz dos súbditos da \^aln(iiiia o ob-

jecto de maior cuidado da Sublime Porta , e tendo go-

mado os liabitaiUes desta Wrovincia até aos últimos tem-

pos ,
debaixo dos uuspicins da mesma , de todas as van-

tagens que oITerece a paz , súbita e inopinadamente a

j>eíturb3rão alguns perversos, que com o traidor Ipsilun-

ii á testa invadirão a VaUquia , derramando por todas

,15 part<;s O veneno da traição , e da perlidia contra a

íiiibUmc Perto
,

para despojar, c arruinar inteiramente os

pob/cs rajas daquelle Principado
; porem prevendo o nos-

so çlorioso Soberano os desígnios dos rebeldes, fez mar-
es

_
o j

char seus exércitos itivenciveis, os quaes, com a ajuda de
Dtfos , recliaçárão em breve tempo aqucllas quadrilhas

de pettirrbadores , libertarão a Província, c pozetão os

pobres rajás a coberto de suas maquinações , e de seus

litjocinios.

" Apezar deste bom êxito se apresentou na Vala-
<;tiin outro siibdito , que não só formou o projecto de
transtornar a Governo , mas também de perturbar a tran-

c;iiillidade publica. Fste foi <J famoso traidor Sawa-Hin-
Bol/ií ; o qual esquecendo os benefícios da Sublime Por-
til

, e twigindo-se amigo delia , ao mesmo tempo que
com iuiíT! coração clieio de aleivosia prestava serviços a

Ipsílaiiii, e se fazia complicc em suas vis tramas, fingio

por ultimo submetter.-se ao Governo, offereceodo tor-

IMT a servillo ; porem não se apresentou em pessoa dian-
/e do nosso JCaiwiíon KaJgl-Ghu-glien-aí^ii ate lumi
mcz depois, por cujo vagar se fez desde logo suspeito-
M) ; tanto mais que neste intervallo se apanharão cartas

>-;crjiptas por c^ile ao seu companheiro D/,i»ifl/iti , as qu.ies

mostraváo que toda a sua politica, e todos os serviços
iio nosso Kihiiya nuo erão mais que impostura , e hy-
pocresia , e que conteinporisando com os dois partidos

tinha o único objecto de conservar o mando de luima

f,ucriiliia de vaí;al>tu>rfos , com cujo auxilio despoiaya de

seus bens aos Súbditos , e se enriquecia com a ruína
delles. Teria sido licito usar de clemência com aquelle
liomeni, quando entre outi as muitas provas da sua traição
se lhe acharão occultas em casa três peças de artilheria

e a bandeira revolucionaria do seu companheiro Dicman-
íi ? Podia csperar-se conseguir a tranquillidade , e so-
cego publico sem cortar pela raiz todos estes males ? He
justiça, ou costiima-se acaso tornar aos bons mal por bem
e aos máos bem por mal? Foi pois absolutamente ne-
cessário o castigo daquellcs homens para libertar os in-
digentes, e eia preciso eleger entre a destruição áe Sawa-
com seus companheiros Qíicncin , Mi/iail , e o abando-
no do commodo, e da tranquilidade da Piovincia a seus
excessos, e latrocínios. Assim pois, devem os súbditos
da Valaijuiíi dar graças a Deos por este beneficio e ro-
gar-lhe que conserve a preciosa vida do Soberano cujas
ordens supremas estabelecem (|ue seja castigado com pe-
na de morte qualquer individuo de seus exércitos quês
se atreva a insultar hum súbdito particular.

" Por conseguinte exhorta-se aos habitantes de to-
das as classes que tornem .is suas occupacóes ordinárias
tranquillos , e sem receio algum. Vós, nosso Kiehaya

*

e mais Chefes do Exercito, conservai em siibordinaçáo
*

cada hum na parte que lhe toca, vossos respectivos cor-
pos, e guardai-vos de consentir que assim os nobres
como nenhum outro habitante padeça a menor injuria

*

nem ainda que se atreva algum a olha||os com má cara*
pois qua^uer que o tolere será severamente castigado!
Evos, Kaimakaii, nobres , e habitantes de todas as clas-
ses da Vala,juia

, sabei : que nossas leis , e nossa santa
Religião nos mandão que olhemos pela vossa honra co-
mo pela nossa, pelo vosso bem estar, como pelo nos-
so, por vossa vida, como pela nossa, e não deveis te-
mer serdes aggravados nem por nós

, nem pur nossos
Generaes

,
nem por nos-.o Exercito ; e persuadi-vos de

que a destruição de todos os rebeldes, e malfeitores que:
appareccráo na VJaquia se executou para vosso bem e
vosso socego. Permanecei pois tranquillos em vossas ca-
sas, abri vossos armazéns, e vossas lojas, c dedicai-vos
como d'antes aos negócios da vossa profissão. — Este he
o fim a que se dirige o presente hu^urutty do Divaii de
Stliitria, e \ós obedeceieis exactamente ás ordens que
nelle se x os dín."

tila.

liai impvjriil ( Decreto') dirigido ao Eaxá de Sells-

"Vós, Supremo Plenipotenciário, sábio director dcs
negócios do povo, apoio das bases do alto Governo, e
«lo seu esplendor, modelo das qualidades pei;feius , e zv.''
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fcTtcis, MehmeilStUrt Eaxâ , Vali de SUhtria (cuja vi-

<Í4 eternize Deos ) sabei á chegada da presente ordem

*iae
,

" Tendo sido iiifotmadni iiltimamente por vós de que

tlepois da espulsáo dos rebsldes da Kj/n./iiirt, que con-

seguimos' com o auxilio do Tndo Poderoso, tinlião tor-

nado a seu' lufares grande paite dos pacificos liabitaiites

que - por eíTtito dás ciTcunstancias tiniião saiiido de seu

território , c que Os mais estaváo inclinados a seguir em
breve seu eNemplo ;

porcrn que achando-^e a Provificia

sem Hcftpodjres , eiràva em inacção o serviço da Alfan-

dega e oQiras dependências, e igualmente a cobrança dos

direitos, c relidas publicas, e i]ue alem disso estavão in-

cultas as posseHisóes, i terrenos dos Boyardtís eNpattiados ;

sobre tudo o que me perguntareis qiiaes etão minhas

ordens, c vontade, vos declcTO portanto em viitudc da

presente ordem sagrada, que visto com a ajuda de Deos

terem fugido para Pjizes estrangeiros os rebeldes que

assoiavão a Valaqina, deÍMiido-a livre de seus latrocin!uS,

tíe nossa vontade Imperial, qce os Rajas , habitantes

dos Principados, que são c celeiro do Império, gozem

sucíessivamenta de huiiia completa tranquillidade. Cuida-

remos pois em fazer publicar cm alta voz pelos Téllals

( Pregoeiros ) em todos os districtos da VnUufuia que

nnssa ordem sagrada he qiíe tOti>s os lícyardos emigra-

tJos tornem d sua pátria, e se dediquem a seus negócios

c )mo nos tempos passados ; e que os "Lavradores culti-

%'em novamtíiite suas terras como ailteiiotinente , sem

o menor receio de que sncceda cousa alguma contraria á

segurança de sua v-tda , ou de Siias propriedades , neni

a menor "diminuiçSo ou mudança em suas pterogativas

,

e privilégios.

"Mandamos tamhem que até achegada de hum

Jlospodar sejáo administrados interinamente todos os ca-

t)eçóes , rendas ,
impostos etc. Cjiie estão a seu cargo

pelo Kaimakan , e que di>íponha delles segundo o cos-

luine. Com este fim , e conforme as ordens que temos

temettido a nossos Vizires , e Mirhaphiz de Wn/ín, e' de

Ibrail, vos ordenamos alem disso que sigais pontualmen-

te e como he devido o espirito da nossa sagrada ordem,

praticando todas as diligencias convenientes pata fazer

publico, e notório em todos os pontos da Volaijulo <]ue

he nossa ordem , e nossa vontade absoluta que nossos

aiajás da Valaijtiia , errantes nos paizes estrangeiros, ac-

ederem o seu regresso para dedicar-se cada hum aos ne-

gócios do seu estado. Cuidareis principalmente de que

«segurança, e tranquillidade publica náo padeç5o altera-

ção ^ nem se compromettáo na mais minima cousa; que

iiáo'se commetta insulto, nem se faça damno ,
ou pre-

juízo a pessoa alguma; e que até à instilação do Hos-

pndar despache os negócios do seu cargo o Kaimakaii.

Vós , meu sábio e experimentado Vizir, vigiai para que

se execute rigotosaniente esta nossa ordem sagrada, e

WLi fc a nos.-) sublime Sello Imperial."

lí/e») I 2.

A saúde publica se conserva nesta Capital ; porem

não assim a tranquillidade , posto -que desde o fim do

mez passado se commettérâo , e continuão a commetter

em CoiiititiiUnopla ^ e ainda nos arrebaldes de Gaiata^

«; Peru, toda a classe de excessos, roubando, e assas-

sinando a Gregos, c Arménios quasi diariamente. Até

os Fr.incos tem participado desta sorte fatal , e entre

elies hum infeliz Capitão de huma embarcação ^agusa-

,ia que tendo armado huma barraca cm terra para co-

JTier em quanto crcna«.áo o seu Navio, começava a sua

comida cuando passou hum assas«ino , e o deixou morto

de hum tiro de pistola. No mesmo dia arrebatarão qua-

iro delles huma joven Grega nas riLis de Pua, e a Ic-

váráò ao campo. A guarda os seguio ,
batérão-se mutua-

fnente do que resultarão dois mortos, e alguns feri-

dos e pfr fim se conseguio I bettar a victima; porém

teine-sc que morra fio susto. Iguaes sccnas se repetem

fie quando em quando com algumas outras ir.uilictes em

a* achando descuidadas.

Tanibem tem havido desordens enTre algumas Or»
tas, ou corpos de Janizatos , daS 'quacs tem resultado al-

guns mortos e feridos. Não se póíle negjT que o Gover-
no castiga severamente os que commeitem similhantes

crimes quando consegue prendellos ; mas oão tem toma-
do disposição alguma para os evitar.

Assegutasc que o Capitão Paxá permanecerá com a

sua esquadra nas aguas de Sd» até que chegue alli a que
está disposta neste porto para sahir com o fim de occu-

par seu lugar ; e então se suppóe que irá atacar a Ilha

iie Sumo}, e tinda algum crem que se dirigirá i Morce.
Por cartas de patli«rcst de 29 de Maio ultimo se

sabe que náo tinliSo tornado a sahir mais tropas de V,i-

!,iijiúíi depois das que se annunciáráo nas cartas de i ç.

Continuava a evacuação da Moldávia, e tinháo sabido já

"varijs tropas , tanto AtUituai , como de Andrlnopolit
,

com direcção a Sitiaria, as quies segundo parece obser-

vavão bastante ordem , e disciplina. Sem embargo, co-

mo a evacuação deveria ttr-se concluído para 5 de

?ljio , fizeráo novas reclamações os ftjinistios de Jnglti-

icrra e Áustria , is quaes diíem que respondeo o Reis-

EfFendi com hum rifão Turco, que podia tiadujir-se as-

sim :
" O rabo he o peor de esfolar."

As noticias de HogJad referem que os Turcos re-

coiiquistárão Stilluianic , e que o Paxá Abdulhh deveo a

sua salvação á velocidade do seu cavalio , porem perdeii-

d^> toda a sua equipagem, seu Harém, c seu ihesouro.

Também dizem que houve hum terremoto em Kerman-
chah que destruio humas 5^^ casas,

O contrario succedeo em Erziriim, onde se suppóe

<jue os Turcos forão completamente derrotados pelos

Persas , tcfido feito prisioneiros três Faxis , e apoderan-

do-se da Cidade. Esta noticia porém requer confirma-

ção.

Irritando o Patriarca Sismatieo com os .arménios Ca-

tholicos que se achavão debaixo da sua dependência pe-

los muitos catucónienos que fizeiáo de algum tempo a

esta parte, inandou prender, e castigar severamente a

Tarios delles tanto hemens ,
como mulheres; potém ten-

do-se qíieixado ao Governo alguns commerciantes da mes-
ma Religião, banqueiros dos Paxás, e outros emprega-
dos principies , foi reprchdTidido fortemente o dito 4'a-

triarca , e se ihe mandou que posesse immcdiatamente

«m liberdjde 05 prezoj.

Ai^tehontem houve burji grande alvoroto etn Pêra,

e Giilata com o motivo de ter-se de embarcado os pre-

zes que havia no arsural , e varias tropas tias que guar-

necem os Caftellos bósfto
,

que são as mais famoras en-

tre os facinores Musulii^os ; estes formarão huma gran-

de parte di tripulação da esquadra que deve jalnr pata

Seio,

H E S P A N H A.

Madrid 50 de Jul/io.

Havendo EIRei por bem condesceíider com as re»

petidas instancias do Sr. D. Francisco Tilartinez de la

jliijíi para que o desonerasse do cargo de Secretario de

Estado, e do Despacho; e tendo este dirigido a S. M.
huma exposição, na qual conlirmando os nobres senti-

mentos que sempre o tem caracterisado , cede a benefi-

cio da Nação os soldos que lhe pertencerem por todo o

tempo que desempenhou o Despacho da dita Secretaria

de Estado, mandou S. M. que «m seu Real nome se

lhe dem os agradecimentos pirla referida cessão ; e que

Se -publique na Gazeta para o conhecimento do publico

hum testemunho tão louvável, e honorifico do scu des-

apego e desinteresse.

DíScripÇí!a de farol glratpriú estuhtlctido na llka

de Tarija.

T-endo-se acendido este farol na noite do i." de Ju-

nho ultimo , segundo se annuivciou aos navegantes na

Gazeta de jo de Maio anterio*, fai-se saber agora ao»
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niesiiiíi< as m.vlilkjcne'! , « ouUmí. qm gujri1a'a luz des-

ts f<ir li lio determinado tempo de i }â sc|;uiidos que g.ib-

ta em descrever hum circulo completo. Wauitcsta-se liu-

ma li!í clara d'.-spedindo dirTrreiítcs raios, a qual progrci-

sivjilis:ite se vai auguientando por espaço <ie -iS segun-

ilos , em que logo toma muito maior corpo a luz de te-

tlexãn . que di quatio luzes seguidas no cuterralo de 12

segundos que subsiste e?ta grande Ivi , a qual succi^sm-

vãmente se vai diminuindo pela uiesn.a otdem , e tem-

|>3 que guarda cm seu crescimento, até que desappatc-

Í.C iniuiramente , e sobreveni o eclipse, cu;a duração he

de meio minuto , ou jo segundos ; de soite que a luz

do dito Ijrirl existe por espaço de 106 segundos em to-

f< o curso do seu augniento , e declin.ição , e o eclipsa,

ou obscuridade só jo segundos, como liça dito.

CORTES

LISKO.\ n de A^osia.

Sesíã» de iO de .i^oslo. 4?7-

Lida e approvada a acta da precedente Sessão , cko

conta o Sf. ^Secretario FJgiieir,>i do expediente, em <fue

se compreliendia o seguinte: — Hum otlício do Go\er-

iio pela Secretaria d'Estado dos Negócios do Reino, em
que partecip.i que acliando-se terminada a lavor do Sr.

.JiUantc D ScbiiitiiU
,

quanto á pcr^se , mas não quanto

á propriedade , a causa que pendia cm Hespanha a res-

peito á Casa do Inlaiitado, que lhe competia por direi-

to de successá" , como filho do Sr. Intante D. Pedro

CaiLt ; e se. ido liuma das clausuras o dc\er Sua Alteza

acliar*-se em tetras Á'Heijianhi' ate o d:à zO do corren-

te pareceo á S-ereiíissima Senhora Priíiceza D. Maria
T/ieret.,! , Wái , Tutora, e Adiiunistradoia do Sr. Infan-

te , o dever acompaiTliallo, havendo precedido o consen-

timento d^GlRei seu Augusto Pai , «a certeza dà parte

*U Sus AJagtistade Catholica de ser alli a mesma Senhor»

considerada como Infiíita à'He-sj>aiilia ; e contando Sua
Altc7a principiar a sua "í-rnada 110 dia 12 do corrente,

iJaiifla Stui Mjg^stade fazello assim presente no Sobera-

no Congresso. — í'icárão as Cortes inteiradas. — Outro
officio pela Secretaria d'Eitado dos Negócios das Justi-

•ças , enviando a conta do Reverendo iSispo de Bejii
,

respondendo ans quesitos
,
que IU3 ti£ráo enviados.

Fez-se menção honrosa da felicitação que pela desco-

berta da Cmispiração, Decreto dos Foraes , e voao de

Santiago , e outios objectos, dirige a Camará de Castel-

lii 'Rodrigo. Distribuio-se a conta do Commissariado do

iv.il de Maio : e concedeo-se ao Sr. Aauei de Cai-x-yalha

o teiiipo necessário para tratar da sua saúde.

João António Paes do Amaial temette duas meme-
íias: hiima sobre a urgência das reformas das Fabricas

•tias í artas de jogar, e das Sedjs ; outra sobre vários

eíclírocimeinos pjia o bem desejiipenl>o do novo Códi-

go ; mandarão se .is respectivas Coimmisoóes.

O Sr- AbbaJe de Medrais entregou huma roemo-
tfiá sobre a Fabrica às Lanifícios de Pertalegre , offere-

•cida por José ferreira ; passou d Comnnissão das Attes.

— O Sr. Btineto Feio entregou huma ordem sobre a

suppressão dos Cadetes.

O Sr. Secretario Saares de Atcvedo fez a cha»>ada,

•e disie se achavão presentes Hl Srs. Deputados, e .que

íaltavão Jl, dos <)uaes 1% tinhão licença motivada.

Ordítu do Diu.

Contuuiaçáo do Projecto da Reforma dos Regula-

res , e o Sr. Sonres de A\.evcdo leo o

Art. 2." "Os Freires dos sobreditos Conventos ele-

gerão todos O! annos d'entre si o Prelado local que os

governe , sugeitando estas eleições á conftrmação de Sua

íilagejtade , como Grão Mestre. Ficào por tanto e\tiii-

^aos jos .Rtiores-móres dos dites Convénios
;

' aos actt.aes

se conservarão as honras , e rendimentos , em quanO
não tiverem outro destino : os rendimentos porem dos
que estivetem vagos, e para o futuro vagarem, serão
applicados para amottisação da divida publica."

O Sr. Borges Carneiro disse que approvava o arti-

go , em quanto dizia
,

que os respectivos Conventos
elegerão todos os annos dentre si o Prelado local que ok
governe, por ser esta a antiga disciplina, e do contrario

seria enraizar o despotismo
; qu.indo porém isto mo seja.

approvado ,
então es Freires de cada Convento elegeráti

todos oí annos três, que proporão a S. M. , como grã»
Mestre da Ordem , d^is qnaes escolherá hum. Que se
não conlornia em quanto á seL-uiuia parta do artigo que:
confere aos actuacs Priores IMóres

, não obstante ficarem
extinctos os rendimentos que actualmente tem., pois que-
sendo estes rendimentos bastante pingues, etecaliindo err»

pessoas poderosas he huma injustiça conseTv<ar-lhe taes
rendimentos ; que portanto a sua opinião he que aos
íctuaes Priores iilótes se lhe não dê mais de três mi!,

crusados.

O Sr. António Joií- Ferreira disse que achava in-
convinientemente em se -extinguirem os Priores Mores
em quanto existirem as Ordens

; porque havendo aqui
;urisdicçâo espiritual, ao Congresso não tocaxa tegulaila
lembrando que v Piior Mór de Thomar he Prelado or-
dinário do Izentc. — O Sr. Corrêa de Scuiia apoiou
acrescentando novos argumentos.

O Sr. Rebelh disse que tendo o lllustre Preopinan-
-te, que ptimtiro fallou apprcvado a primeira parte do
artigo, não tinha a que responder: que cm quanto á
segunda não duvidava a Commissão que se estabelecesse
a pensão de i:20oç^ooo rs. proposta, oudando-lhe ame-
tade dos seus actuaes rendimentos: que pelo que perten-
ce ás duvidas dos dois últimos Preopinantes , elies não
ignofão

,
que os Jzentos são iuim privilegio

, e que ces-
sando este toma ao seu antrgo estado

,
que he a juris-

dicçáo dos ordinários : que entre tanto elle se pcisuade
que este Soberano (Congresso tomaia em consideração x
regulação dos Jzentos, e a Commissão Ecclcsiastica

, não
deixara de apresentai o seu Projecto , e ahi se farão as
observações, que se julgarem.

O Sr. Casiello Br^anco refutou a doutrina do arti-
go ; e tendo lallado sobre a matéria es Srs. Trigoso
Guerreiro, Vaz. Ve/lio

, Ferreira Borges, e -outros , e
julgando se sutlicientenienie d«cutido , c pcsta i vota-
ção a primeira parte do artigo foi regeitada. O Sr. Tri-
gasu otfereceo a emenda :

" Os Prelados Conventuaes
dos Conventos das três Ordens Militares serão triennaes
í nomeados por ElRei

,
que tem a administração perpe-

tua das ditas Ordens; c a jurisdicção espiritual será exer-
citada pelas pessoas Ecclesiasticas nomeadas por ElRei
em quanto se não obtém Eulla Apostólica para a extinc-
ção dos Izcutus." Approvado. O Sr. Soii7.a Machado ad-
dicionou o seguinte, que lambem foi approvado :=: Pio-
ponho que os Prelados nomeados por ElRci sejão dos
mesmos Freires convcrtíiiaes

, e que não teviha por isse>

mais emolumentos.

A segunda parte do artigo pa«»ou com a emenda
de se decignar aos K-iores ftlóies 1:200(^000, na forma
<la Proposta.

Art. 5.° Para mais exacta e fácil ex^ícuçáo dos dois
artigos antecedentes

,
se formalizará com a possível bre-

vidade em £dda hum dos sobreditos Conventos hum li-

vro aulhent:ico, e resumido, em que sejão Ia. iça os to-
dos os seus bens

, e rendimentos com o titulo da sua
acquisição , e posse com a declaração especifica de suas
apphcações ,

encargos
, e rendimentos iiltimos. Estes li-

vios serão legalizados pelas Autlioridades civis do Terri-
tório , c e^criptur.rdcs doliaixo de hum plano gerai e
unitorrue. E em cada Convento se fornializaiãó estes li-

vros em duplicado, hum para ficar no competente Con=
vento, outro em poder das competentes AuthòridadeS
fiscaes. As mesmas Autlioridades fiscaes, assim como os
i'(clados, Procuradores, e Arquivistas de cada Coii,veut:i



•íspOinleráo peia liSelidad

<1os rtltos livros, e por ellcs >ie picstaiáó , e tcniaráó .is

voi«as , aiinuacs das AdmioistiaçCts de c^da Ginvtnto-,

Cíimo fica"dctie!ii!iiado i;o artigo i.° s ApptC^a^:o scm

-tlisciissán;

Art. 4." os sobnediros Conventos não pod<rJõ dis-

tractar liypotiiecar, ou alienar 05 fundos , rendln.entos^5

e bt'ns ,
que ao presente poJSucm sem catiia ingente , e

a.iproOadj pêlíiCoTtes ; e as trúnsacçi')es dcSta natureza,

que de (iirtfo modo ceicbiareiíi , seião

nhitni effeito. " = Approvado.

Art. 5
° Gs dois Collej;-!os Militares de Cliísto , e

S B^nta de Àvi-^ e Sintt-iiigo tia £j/.iirf<7 , existentes em
C^kii)il>ia , ficao perfeita nente seíulaiísados, e desannexa-

xios dos Conventos daS respectivas Ofdens. Coin a dota-

ção das rendas actuais de ambos ellcs, e com as mais

uue st julgarem necessárias, se turrtiatá lium só Colle-

wio Litterarif», no qual serão conservados p.a plenitude das

siiis funções c direitos os Kreiíes ao presenre moradores

nos ditos dois Collegios , e se idmittiraó oppositorci ap-

prn\'aGOs as Cadeiras da Universidade ate o numero ,
e
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exactlíiío , (í conservíção que teni de' apresentar , e verificar com o Presidente

n )s termos do atti£;o 2," do Decreto das Cortes dt 26
de Julho próximo passado : j." Sáo adniittldos a -Votar

os filiios maiores de vinte e cinco annos
,

que ser>ern

officios públicos ,
ainda que estejão em companhia de

seus pais : 4.° A despeza dos livios , e qualquer outra

relativa ás eleições será feita pelos rendimentos do Con-
selho , e na falta delles pelo cofre das Siza^ , ou por

outro , donde similhantes dcspeyas contiiuiáo pagar-se
,

c de ne- ficando entendido
,

que pelas rubricas se não vence al-

gum emolu:í!ento : 5." Os eleitoras devem enttcf;ar hu-

nia só lista , na qual se contenha o numero dobrndo dos

Deputados correspondentes aquella divi?ão eleitoral para

do leçultado se apurar a eleição assim dos Deputados
como dos Substitutos , tudo na forma do disposto ITOS

artigos trinta e três, e quarenta e quatro do Decreto

de onze de julho: 6" Se alguma Fregue?ia pertencer a

diversos Concellios , o Pároco receberá o livro de matri-

cula , de que trata o artigo vinte e três, da Camará,
em cujo districto estiver situada a Isreia Paroquial , e
remeftera ás Camarás respectivas o rrti 'ou róis dos f re»

pelo modo que se ha d« prescrever em hum Kstatuto par- guezes pertencentes aos outros Concelhos ; acontecendo

ricular : o que todavia não obsta a que Se proceda á reu-

jiiaó doo dois Collegios com a
;
ossivel brevidade. " =:

Approvado.
Artigo 6." Ficão red i7Ídos a 4 Mosteiros a Con-

gresac.ío dos Cónegos Regrantes &z ^>. Agostinho; s 10

•a ordem dos Mongís de S. i.ento ; a S a ordem dos

IVioiíges de S. Kernard-i ; a 5 a ordem dos Monges de

H. Jernnvmo ; a l a ordem dos ftlonges de S. Kruno ; a

:\ a ordem da Congregação de S. Jcjâo Evangelista ; a
5

íjasa"! -a Congregação do Or-stor o, a 6 (.oiiventos -a ordem

•dos Religiosos Cakçados de S. Paulo Primeiro Eremita ; a

7 a ordem dos Eremitas Calçados de S. Agostinho'; a

•ÍO a ordem do<i Pregadores ; a 5 a ordem dos Religio-

«os Calçados de N. Senhora d» Wiinte do Carme ; a
j

•a ordem dos Religiosos da Santíssima Trindade; a i; a

«rden-, dos Religiosos Descalços de Nossa Senhora do

•JVloiíte do Carmo, e a 8 n ordem dos -Eremitas descal-

<;os de S Aí;oslinho.
''

Discorrerão sobre este artigo os Srs. Borges Carnei-

lO Guerreiro^ e^Rcbctío ; e por ser chegada a hora ficou

íidiado.

O Sr. Presidente deo eont» da felicitação do Vis-

condede M.i^é , e do Governador Militar dAngrs , Ma-

•iioel Leite Pereira, que forão tomadas na costumada

consideração. O mesmo Sr. deo para Ordem do Dia a

/evisão da Constituição, e Pareceres d« Commissóes , e

Jcvantou a Sessão ao meio d«.

PECHAS OFFIGIAES.

Porlariíts,

Extraordinárias, e

tomado em consi-

tem suscitado ácet'-

" Havendo as Cortes Geraes
,

Coiístitinntes da NaçSo PortugUeza
,

cleroçáo as diversas duvidas
,

que se

ca d.í intcllisencia do Decreto de 1 1 de Julhp do pre-

sente anuo, sobre a eleição dos Deputados para a prnxi-

íTia Let;islatura. E resolvido o seguinte : i." nos Kiigad^s,

tm que ou não ha Vereadores , cu os actuais com os dos

annos antecedentes rvão pteeíichereTi» o numero sutíiciente

de Presidentes , seiáo os que faltarem nomeados pelo

(Gamara principal, donde os mesmos Julgados dependem :

2." se acerca da idade dos eleitores houver duvula
,

que

não possa lesolver-se avista dos livros de Baptismo, ou

de outros ilocunientns o ParocO ,
oU Sacerdote assistenie

•ít regulará por informações vcrbaes para fa:>.'r o rol,

porcin que jã nao caiba em temps aeXf(.ucáo desta pro-

videncia , IcTá lugar a que se ncha tomad* em os arti-

gos segundo e terceiro da citada Resolução de vinte e

seis de JuHio: 7. Se per authenticos documentos cons-

tar que o numero dos moradores , 'ou i-reguezias de aJ-

gtnn Concelho não concorda com o designado em o inap-

pa junto ao Decreto de onze de Jullir; , as Carraras se

regularão por esses documentos, não obstante o mappa
iTiencionado : Í.° Se muitos Concelhos

,
por pequenos Se

reiniircm , conforme o artigo \inte e ciiuo, não poderio

os eleitores votar em seus respectivos Párocos : 9 ° Fi-

cao as Camarás authorisadas para decidir provisionalmen-

te quaesquer outras duvidas, que occorrcrem antes de se

forinar -a Commissão de quç trata o artigo cincoenta e
trcs do citado Decreto; 10. "^ A presente Resolução se-

rá logo publicada no Diário do Governo para chegar sein

a menor demora ao conhecimento das Aurhoiidades com»
petentes : Hei p'':' bem mandallo assim declarar , eque
as AuthoridadcS a quem competir a e.setUi,5> deste De-
creto assim o nqu^in entendendo , e executem Palácio

de QiieltiT. em 9 d^ Agosto de 1822. ~ Com a Rubrica
de Sua Magestad*' ~ fí/;^;jc Ferreiro- í/e Arimje e Cai-
tr»."

"Tendo ns Cortes Geraes , Extraordincrias , e

Constituintes da Nação Poitugueza , tomado em conside-

ração , a conta do Senado da Camjta de Lisboa, dada em
~i

do corrente irrez , e transrrdttida ás Coites na mesma
data, pela Setretatia de Estado dos Negócios do Reino,

Sobre a impossibilidade de proceder i eleição da Camará,

no Doíiiingo próximo seguinte por não estar conchiida a

matricula necessária, segundo o Decreto de so de Julho

próximo passado : Atteiidendo a que o citado Decreto

designou para a eleição, iião precisamente o Domingo
proxiiVio seguinte, como se diz na refeiida conta, mas
o mais próximo possível depois da publicação, visto não

ser converriente que a eleição dos Deputados de Cortes

se complique com a dos Otficides da Camará ; e Resol-

vido
,
que não só nesta Capital , mas também em todo

o Ríino depois de concluída a eleição dos Deputados

se firoceda í das Camará^ no Domiíign immediato
, ser-

vindo de matricula os alist. mentos feitos para a eleição

dos Deputados. Hei por bem que as Authoiidades a quem
competir, o tenhào assim entendido, e executem pela

parte que lhes toca. Palácio de Queluz em 9 de Agosto

de iS2i. = Com a ilubrira de Sua Magestade. — Fj/i/j/ie

Fintira de franje e Castro,

JN A í .-V! P R E ^i N \ r ! O N A L
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T
Paris 2 1 de Julho.

á temos (lito que o Congresso, que se vai abrir ha

de regular grandss iq^eresses. Noticias deVienna em da-

ta de S deste mez , que nos chegarão hoje por via ex-

traordinária confirmão pienaniente o que temos avançado.

Temos lundamento jiara crer que este Congresso , o

inais imp.ortante que tem havido atcqui , ha de conso-

lidar cada vez mais a tranquiilidade do Wundo. Assegu-

ta-se que a reunido já se não Iara em Florença , mas

em huma Cidade mais próxima a Vicnna,

As mesmas noticias dáo positiva segurança de que

» paz da Europa não será perturbada , e que a alliança

conservadora se não ha de alterar. "Os revolucionários

da Europa , nos diz esta carta , esbarrarão completamen-
te na ultima e mais bem combmada de suas emprezas

,

a da Grecin. Todos os receios que se tinha piocurado

espalhar na Europa ha hum anno sobre hum rompimen-
to entre a Kassla e a Porta estão inteiramente dissipa-

dos. "

Os últimos acontecimentos À'Hespanl>a accrescentão

sem duvida novos motivos aos que detcrininão os So-
beranos a reunit-se ; tudo nos induz a crer que estes

oconlecimentos não farão senão apressar a reuniTio do

Congresso , e que hão de fixar a attenção dos Monarcas

reunidos.

H E S P A N H A.

Madrid 4 dit Agosto,

S. M. por decreto da data de hoje foi servido exo-

nerar o Marquez de Bélglda do Emprego de Estribeiro

Mór , e o t onde de La Pucbln de! Maestro do de Ca-
ínareiro iVlór.

Idem 5

.

Acaba de chegar a esta Capital o novo Ministro da

Guerra o General Lopcí, Banhos. Julgamos que com a

sua chegada se formará em breve o novo Ministério,

c|ue tanta falta faz nas circunstancias cm que se acha a

TCaçán.

bustenta-sc a voz de que se vai reunir hum Con-
gresso em T'(f/onfl , mas dizem que si) scra de diplomá-

ticos , e que nío assistirão os Soberanos. Chega-se a di-

zer que o Príncipe de Hardemberg , e o Ministro d'Es-

tado Conde de Beriistorff sahiráó de Bertin para Verona
de 1 5 a :o de Agosto, e que a Rússia será represen-

tada no Congresso pelo Conde de N^sseircde e pelo

Senador Tiitlsclief. Ainda se não sabe quem serão os

Plenipotenciários da Ansiria.

Em Paris
^

por n}Otivo da chegatia de Mr. "BLcas

de Rii|ji/j , íolla-se muito da próxima mudança do Minis-

tério. O Piloto já nomeia os successorcs dos Ministros

actuaes , e designa o celebre Cliateaubriand para o Mi-
nistério interior. Os Ultras não desmentem estes ru-

mores
,

pois esperão que o novo Ministério seja ainda

mais do seu partido que o actual , t; cremos que espe-

rão bem.

He meia noite (diz oVnivena!^ e acabáo de nos
dizer que S. M. tem assentado já na formação do novo
Ministério. Não. ficamos por fiadores desta noticia : mas
cisaqui os sujeitos que se designão para Ministros:

D. Evaristo S, Miguel, D. Francisco Fernandex. Gasta

^

D. Filippe Benicio Navarro , D. António Mariinev%
L>. PiUniuclVadilho , e O St. Capar-. Repetimos que não
ficamos por fiadores desta noticia ; mas cremos poder as-

segurar que amanhã ficará nomeado o novo Ministério.
" REINO-UNIDO DE PORTUGAL, IíRaZIL,

E ALGARVES.
Pernambuco J

de Junho.
Termo de vereação , e representação do Povo da filltt

do Recije
(^<f

Pernambuco , ao Senado em o 1.° de

Junho de 1822, e sul conclusão no Seguinte dia.

Termo de vereação, e representação do Povo desta

Villa a este Senado. = Em o i." dia do mez de Junho
de mil oito centos , e vinte, e dois annos , nesta Villa

do Recife , e Paços do Concelho delia aonde se achavão

em Vereação o Juiz de Eóra pela Lei , Presidente , Ve-
readores , e Procurador abaixo assignados

, e sendo aht

comparecerão neste Senado , como Procurador do Povo
,

Basílio Q.uiiresma 1'orrião , com o Povo abaixo as.'íigna-

do ; (^
legueni-se os nomes') e por parte do Eatalhão de

Artilheria desta Praça, o Segundo-Tenente W^encesláo

Miguel Soares ; por parte do primeiro I-!atalhão de Ca-
çadores , o Capitão Joa:]uim José da Silva Sant-\ago

;

por parte do Segundo tjtalháo de Caçadores , o Alferes:

J osè Francisco Vai de Pinho e Carapcba
; por parte do

Esquadrão de Linha desta Praça, o Alferes Manoel An-
tónio Jlenriíjues Tola ; e por parte do Clero , o Doutor
.António José Coelho , e todos jUntos requererão a este

Senado ser vontade unanime do Povo , e das sobreditas

Corporações ,
que fosse reconhecido , e proclamado Re-

gente do Brasil., Com o Poder Executivo, o Sereníssimo

Sr. D, Pedro de Alcântara , Príncipe Real , Independente

do Executivo í]e l^oriugal ; mas em tudo o mais, sngei-

to ás Cortes Extraordinárias , e Constituintes do Reino
Lenido, com adhesão ao Sr. D. João VI , Rei Constitu-

cional do dito Reino , e união aos nossos irmãos da
Portugal, z Algorvei , em tudo o que se não encontrar

corh, os nossos direitos. Requererão mais
,
que este Se-

nado , como seu órgão, representasse á lllustrissima , e
Êxcellentissima Junta Provisória desta Província, que
fosse na presença de todas as Tropas o mesmo Proclar

mado solemnemente , com vivas de acclamaçáo , ao Prín-

cipe Real o Sr. D, Pedro fie Alcântara , Regente Cons-

tiiuciçnal do Pveino do Trasil
,
para dar execução ás leis

promulgadas p.í|as Cortes Geraes , e Extraordinárias ; e

que tudo isto fosse firmado com o juramento solemnc

da Excelientiísima Junt.i Provisória, do Illustrissimo , ç.

Exccilcntissimo Governador das Armas, Junta da Fazen-^

da , e todas as mais Authoridades , e todos protestarão,

amor, respeito, e obediência so Excellentissimo Governo

Fioyisorio, a quein-desejáo a conservi^ão do sen Csrgo.
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Requererão rriDÍs, '<5iie o mesmo Senado represen-

tasse da sua parte ao Illustrissimo , e Excellentissimo

Governo Provisório , tnandas^e hum Deputado seu
,
para

i.om Iiiim dcsttf Senadr» , e outro das Tropas tazeretn

parti.ipantc deste acto a "S. A. R. , e requererem o que

for a bem desta Província , e logo pelo Procurador do

Povo lorão dados Vivas i Constituição , ao Senhor D.

JnJ,) VI. Rei do Reino Unido, e ao Príncipe Regente

Constitucional do Reino do Uraúl. A linal declararão

todos
,

qití a indep-endencia do Poder Executivo d= Por~

tiiZ'1 ,
que acinia se disse, deve entender-se huma de-

legação do Poder Executivo seni restriccão alguma. E
para de t fido constar, mandarão fazer este Termo, em
que assignárão. José Maria ite Àlbiigtierqiie e Mello, Es-

crivão da Camará , o escrevi. (^£csuent-ie as Jssignn-

turas ).

'J"ermo de Juramento ao Excellentissimo Governa-

dor das Arm;» , a este Senado, aos Tribunaes
,
Tropa,

e Povo deste Termo. =: Aos dois dias do mez de Junho

de rnil oito centos , e vinte, e dois annos , nesta Villa

cio Kec'if'e ,' e Paços do Concelho delia, aonde se acfia-

Tâo o Juiz de Fora pela lei, Presidente, Vereadores,

e Procurador abaixo assignados , e senrio alii , comparece-

rão os EKcellentissiniCTS Srs. da jL'nta Provisória desta

Província , e o Excellentissimo Governador das Armas

Jvsí Corrêa de Mello , com toda a sua Ofhcialidade , e

í Illustrissima Junta da Fazenda, e Authorídades desta

Praça-, os quaes todos declararão estarem conformes aos

Termos supra , e retro , e de prestarem o juramertío de

fiKediéfKÍa , e fidelidade , como prestarão nas mãos do Ex-

cellentissimo Presidente da Junta Provisória de esta Pro-

víncia , a Camará desta Villa , e todas as mais Corpora-

ções , < Autlioridades nas mãos de este Senado ; jura-

meiTto de fidelidade, e obediejicia , torna-sc a repetir,

ao Soberano Congresso da Nação Portugueza , a ElRei

o Sr. D. Jvno VI, ao Príncipe Real o Sr. D. Pedro de

Alcântara^ Rebente Constitucional do Brosil na forma

dos Teri-iios retro. E logo o Excellentissimo Sr. Presiderí-

te da junta do Governo Provisório desta Província , de-

ferio o juramento dos Santos Evangelhos d Illustrissima

Camará desta Villa-, a qual pelo seu Presidente o defe-

ri» ás mais Corporações, e Autlioridades todas, de co-

J.T10 o receberão e promettcrão cumprir, e asíignírãn : E lo-

go no ireimo acto disse o IMustrissimo Presidente da

Junta Provisória, que podendo ser suspeita a necessida-

de deste novo juramento, de que a sua conducta , e da

Excellentissima Junta do Governo até hoje divirgia dos

sentimentos de amor , fidelidade , e respeito ao Soberano

Congresso, a ElRei o Sr. D. João VI, ao Príncipe Re-
gente do Braiit , tudo Constitucional, declaravão

,
que

taes tinhão sido ate hoje os seus sentimentos , e juravão

q;ie seriâo até morrer: Segundo, que não tendo nascido

fiíra escravos
,

jamais se sujeitarião ao despotismo mi-

nisterial , qualquer que elle fosse, e podcyse reviver:

Terceiro, que protestão não sacrificar os inteíesses des-

ta Província, e pelo contrario sustentaHos á força de

Armas contra qualquer, que os pretendesse invadir : e

finalmente quarto, que dependendo a força fisica e moral

da união das suas partes inteí;rantes
,

jurãv» á face do

Grande Deos dos Exércitos , promover , e concorrer pa-

ra a união da grande t<(,piilia Portiigiicia
,

quanto de si

depender ; o que ouvido pelo lllustrissíino Senado , de-

clarou estar conforme com os mesmos sentimentos ; o

níesmo foi approvado , e seguido pek) Excellentissimo

Governador das Armas, -com a sua Ofhciahdade , Cor-

porações , Authorídades , e todo o Povo ; e achando-se

jVresente o Reverendo Cónego José l\ehe!'o l'ere'tra Ter-

res, que fora enviado pelolllir. Cabido desta F-iocese, c<i-

iTin çeu delegado, em virtude de hum officio do i
.° do

corferite, que foi dirigido ao dito lllm. Cafcido pira con-

correr na presente juncção, e dar o seu parecer; disse o

dito CoiieEO
,

que estava conforme em tr,.:íos os senti-

mentos ria FxcellentisMma Junta Provi-^iia, e mais Re-

naTtiçr.es
,

pois a tudo annuia de {"'Om grado ; por estar

confornii; aos íeus sentimentf-.s , como ji disse , e ao

respeito, que devemos ter a EIKei Constitucional o Sr,

D, Jcão VI, ás Cortes, e ao Príncipe Regente do Bra-

sil. Deciaroij o Senado na presença de todos que a bre-

vidade, com c;ite o Povo requcreo » deliberação deste

acto, nío deo lugar a convocar-se a Carr.ara da Capital,

e todas as mais providencias indispensáveis a este acto ;

mas que ficavão de accordo
,

por officios participallas do
sobredito acto , e procurar a sua annuidade : e para de
tudo constar, mandarão fazer este Termo, em que as-

signarão. José Mnria de Albiiijuerque e Mello , Escrivão

da Camará o escrevi. Gervásio Pires Ferreira, Presi-

denre. Filippe Ncri Ferreira, Ber.to José Jn Costa. J oa-

ijiiiiii José d( Miranda. Laurentino An-toalo Moreira de

Carvalho , Secretario. J osé Corrêa de Mello
, Governa-

dor das Armas. (Seguem-se outras assignaturas.}

LISBOA 12 de Jgoslo.

Sr. Redactor.

Muitos mezes Ira, que o nosso Astro, em liuma

nota do seu fulminante periódico , nos prometteo huma
dissertação sobre o celibato ecciesiastico , obra e idéa

,

dizia elle , da machiavelice da Cúria Pvonana. Tenho
esperado e dlsesperado de ver esta prodigiosa peca. Ap-
parecerá talvez no iim de 2C annos , como o Poema
•=:Pucelle de Orleans~ de Mr. Chapellain.

"Consolou-me porém a recente noticia, que ouvi

e devo a hum Aliimno da nossa XTpix grsídade. Parece

<]iie houve nella quem ordenou huma memotia sobre o
assmnpto , concluindo-a com huma minuta do competen-

te Decreto Papal
,

porque o Ministro C.udeal Gontolvi

não saberia talvez lançallo. Mais ouvi
,

que seu author

ousou sustentar aquelle paradoxo na Sala Grande dos

Actos.... Pobre Estudante! Para sahires airoso de simi-

lliante aventura , erái -te necessatios os merecimentos

todos , e a sciencia infinita de N. ^. J . C. . . . ou antes
,

toda a compaixão de que he Credora a ignorância e 3

loucura. Ouvi tanibem
,

que era Clérigo.... que linda

parelha, Sr. Redactor, para a Freira dos Passarinhos,

a quem poderia referir os exemplos dos cães
,

gatos

,

porcos , e jumentos
,
que ella talvez ignora !

" Eem conheço no nosso Padre hum fidelíssimo éco

das imposturas de Melanchton , e das embutidas a Gmei-
iier na J." edição deste Canonísta ; edição que se diz re-

com.mendada por hum Decreto Régio. He anterior i ou

9 annos, e teve em vista a i.'' edição Mas

JVhs .

" Desejara eu desenvolver meus pensamentos nesta

matéria , á face , e segundo a ordem e methodo do im-

portante trabalho do nosso Reverendo. Mas em quanto

não consigo algum exeir.plar delle , vou arriscar íiumas

•proposições , cuja prova reservo com o conveniente sup-

plemerlto para aquelle afortunado momento.
" 1." O Celibato he de possível observância. Ha de

demonstrar-se pefos princípios e oráculos da Religião , e

pela praxe.... não de passarinhos e biutinhos, inas de

hom.ens como nó<; : de his enlm agiíur.

" 2.* O Celibato não he opposto ao Direito Divino

natural ;
porque este não obriga individualmente todos

os honlens a multiplicarem-se. (Escrevi de propiosito a

pelavra = Divino — porque cumpre hoje expressar o ati-

tlior daqiielle Direito )
'' j." .^ prop2ga<;ãn da nessa espécie pela totalidade

absoluta de se-.is indivíduos, he repugnante aos interes-

ses e conservação das sociedades humanas. Acabarião nes-

ta hypoiliese , consumidas pela esterilidade; bem como
as aivores que carregassem com todos os fructos promet-

tidos por suas flores , morreríno com elles antes de sa-

joiiadcs.

''4.^ A observância do Celibato Clerical he coetânea

coíii a !uiKÍação e estabelecimento da Igreja Catholica.

Na declinação dos dourados costumes e discinlina dos

^
piimeiros séculos , foi então , e por isso obri?ada 3

sxmcci/inallo por íris escriplas , ajquaes apenas tolerarão

«luas dispensas neste pcr.io : 1.^ respectivamente aos

Diáconos 110 c3«o do Canon ic" do Concilio de Jnct/ro,^

2.' liuanto acs Presbyteios , sendo casurioi antes da re-

cepção desta ordem. Mas estas dispensas torão peculia-

res ih Igie-ja oriental ; e no juizo de Sjiito Epifania, ia

Fite, es. 59 n." 4°, erão desvios da primitiva praxe da

Igreja.

"5." Esta praxe e as Leis que a sustentarão, fo-

rão ideadas sobre os desejes , motivos , e doutrina do

Apostolo, na 1.' ad Corlnth. Cap, 7.° desde as palavras

^ vtf/í eiitem vts ilnt seliçititdine esse~' sobre os So-

I
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Ivranos Moí3eIlos de /. C. , de sua Augusta Mài , e de

seus Apóstolos; Cínistui Virgo
^
(argue coiitri Jovinla-

III) o maxi mo /íro/ij/mo ) Vugo Muria , nirimijnc sCxiu

virgiiiltiit cm dciliciivcrt .4poitoli , vel virg,,„:í ^ vel

poit nuptlas coatuicntes tidniinpti in •Aptstolnnim
^

rtliijiisraiit ofjiciíim conjagciU : = e cm obsequio final-

nientt; da santidade e piireza iniieiavel da Victima , e

tia pát(Vetiiidade do Sacrifício da Lei da Graça 5 vidctiir

mllii
,

(escreve Oiigenes na Homilia 2j.' in Numer. )

ijuod illiiis cst soiuis ofjerre sacrificitim iiidísitiens , íjui

iudes 'menti et perfietanf se dcvoverit ciistifti.

'' 6.^ Esta mesma praxe e Leis foráo vaticinadas ,

insinuadas , e elogiadas no antigo Testamento. F^eia-se

o Capitulo 56 de Isolas , desde o versiculo j." e pala-

vras ^ Bt iioit dual Eíiiiiiclifis, eccc tgo Cigniini tiridum ~.

Aprenderá o nosso Kev, Padre que os Eunucos a quem
o Profeta faz promessas tão consoladoras e magnificas

,

não são os Sacerdotes tie Cfinllcs , os quaes se castravão

oom luiiii cisco de terra de Samos , com escândalo e

abominação dos Profetas : nem os Eunucos por nature-

za culpa ou castigo, alias excluídos da entrada da Igre-

ja do Senlior no versículo 1." do Cap. 24 do Deutero-

nomin : são sim, e restão somente os Eunucos, que na

fraze de J. C. 110 Cap. 19 de 5. Matlieus , liavião de

castrar-sc espiritualment» pelo Reino Celeste.

"7.^ Os Chefes da Igreja, S. Siricio , Santo Imio-

eencio 1.', e S. Ledo Magno : os Concilies Geracs e

particularcj
,
promotores do Celibato Clerical , não foráo

outros tantos Macliiaveis. Wachiavei me parece , e muito

•liais
,
quem desacata sua authoridade , doutrina , e san-

tidade. Estudemos reverente e efficazmente o nosso Kev.

para ífer em palavras e obras o que àt\f=i Sal terr^
^

lux niiindi —.
" 8.^ O C-?libato , tal qual a Igreja Catliolica exi-

ge e louva , foi considerado pelas Nacóes mais celebres

e illustradas do Mundr», como liuma virtude... e virtu-

de de superior classe. A seu tempo verá o nosso Reve-
rendo que os Jtideos , apezar da razão particular que ti-

nhão para apreciar a fecundidade , exigião continência

nos seus Sacerdotes, durante seu serviço no Templo...
Templo , débil sombra e figura do nosso ! Verá como
o rigor da Justiça , o appatato dos Cônsules e Impera-

dores Romanos , desapparecia ao encontro das Virgens

Vestaes. Verá os Gregos dando lugar distincto e honroso

íios jogos olympicos as suas Virgens, e negando-o as ca-

cadas, como refere Pausantas no L." 6.° Saberá também
pelo (^ap." 12 do L.° 1.* de Macrohio

,
que elles ve-

davao aos liomens a entrada dos templos da Boa Deoza
,

por não tcllos çsta conhecido. Saberá que o famoso Só-

lon e as Filhas de Dlodoro Socrático observarão e con-
íider.rãf» esta virtude como indispensável, para progres-

sos grandes e seguros no estudo da Legislação e Filoso-

íia.

" 9.' Algumas Leis que se citão dos dois últimos

sobreditos Povos em desabono do Celibato , não punirão

o virginal
,
sim e somente o libertino , ambos exacta e

vivissiniamciite descriptos pelos Authores da Encyclopedia.
O Segundo he igualmente aquelle, que a nossa Igreja

cobre de an.ithemas . . . ; aquelle que Aristóteles no L,°

^S' de atíimn declara indigno dos liomens sábios ;

•aquelle que Dion na Oração de Augusto e Livro 56."

conteinpl.t como destruidor dos altares ^ templos, e cul-

to de Deoç, e siSmente próprio de bestas sahagens... ;

aquelle que o Author do Exame dos Engenhos no Cap."

17 diz ser seguro indicio de pouco entendin.ento e iui-

70.,.; aquelle que merece antes chaniar-se — i:,í,jii,iío;

ou clnihiHo. ~
"Mas suppondo o nosso Reverendo que todos os

Fieis se convertião pela Ordem em outros tantos 5acer-
dotes

, arguira nestes termos : quem duvidará que veri-

ficada esta liy[iotliese , e subsistindo a Lei do Celibato

iicão arruinados e perdidos os Estados Catholicos ?

" Ali! Sr. Redactor, quanto he ccito que hum dos
caracteres do presente Século, he mo-trar indifferença

nos males que vivem comnosco, e temer es impossíveis !

Aquella supposição o he ; já porque nem todos os Fieis

tem
,

e hão de ter a vontade, costumes, proporções, e

conhecimentos necessários para receberem o Sacramento
<Ja Ofdcm

; já porque a disciplina actual e legislação da

Igreja In TrlJent. SlnoJ. Sess- 2I. de 'Refnrnu Cap.^'

2. , concordando sempre e perfeitamente com a antiga,
não admittiria essa extraordinária e universal ordenação
de seus Filhos.

Instara o nosso Reverendo que os Bispos violão
e infringem a disposição dos Cânones nesta matéria. Res-
pondo firinió

; para fallar exactamente deve dizer = al-

guns Bispos =1 ; e accresccnto que a precipitação destet
nunca chegou a privar de reclutas a Milicia , de Minis-
tros a Magistratura, de Officiaes as Fabricas, e nunca
despovoou as Diocezes que governaváo. Respondo secun-
do

; os Successores de S. Pedro podem , e os Governos
devem

, como já tem feito, cohibir essa práctica illegaí
e abuziva de alguns Bispos, quando a houver.

"Argumentará também o nosso Rev. , e demons-
trará por factos e experiência própria

,
que a Lei do Ce-

libato faz deslizar os Clérigos no libertino ou clnlbato.
Mas eu lembrar-lhe-liei outra vez aqiiclla palavra restric-
tiva =: alguns =:. Perguntarei depois; abolir as Leis que
qualificão, proliibem

, e punem os crimes, será o meio
genuino c infallivcl de evitallos ? Çiie horrendos corol-
larios não sahem naturalmente deste principio desolador ?

Escrúpulo na eltiçáo e numero dos Ministros Sagrados;
inexorável applicação das penas canónicas aos refracta»
rios da Lei do Celibato ; eis-aqui os verdadeiros e facilli-

inos meio; para fazella observar.

"Tenho de correr com o nosso Reverendo huma
formosa Provincia; c espero que o resultado de nossa
jornada sera descobrir e reconhecer a conveniência

,
jus-

tiça
,

e santidade da citada Lei. Até outra vcz, Sr. Re-
dactor : goze a saúde

,
prazer , e felicidades que cordial-

mente lhe deseja o seu leitor e admirador

M. V. A. X. T."

CORTES Sessão de 12 de Agosto. 4j8.^

A' hora do costume abrio o Sr. Presidente a Ses-
s.ío , e Ilda e approvada a neta da precedente deo con-
ta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente

, em que se
comprehendia o seguinte : — Hum officio do Governo
peia Secretaria d' Estado dos Negócios do Reino accu-
sando a recepção de outro recibo da Junta Provisória do
Governo da Paraíba , em que partecipa terem recebido
a Carta Regia do Príncipe Real para a Eleição dos Pro-
curadores , e pedia instrucçúes ; accrescenta o Ministro
que tendo-se dado providencias geraes , o communica ao
Soberano Congresso para o tomar na devida considera-
ção. Outro incluindo huma Consulta do Senado da Ca-
mará que versa sobre algumas duvidas

, que ainda occor-
rem sobre a reunião das Assembléas Eleitoraes. Outro
pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Guerra , incluin-

do o mappa do Exercito em todos o? ramos em o mez
de Julho ultimo. Outro pela Secretaria d'Estado da Ma-
rinha, incluindo duas partes do Registo:

1.° Registo tomado ás 2 horas do dia 1 1 de Agos-
to de 1822.

" Brigue-Escuna Portugueza Sanio António Triunfo^
Capitão António Ferreira da Silva, de S. Miguel em
1 I dias

, j
passageiros , e huma malla.

Novidades,
'' O Capitão disse , que na Ilha de S. Miguel esta-

va tudo em socego , e não deo novidade alguma. Os
seus passageiros são: os Desembargadores José Ignacio

d.i Camará , ex-Jiiiz Conservador das ftlattas da Provincia

das Alagoas , com huma pessoa de familia ; e Manoel
da Camará , sem emprego. Entregou duas cartas de of-

ficio
,
que se remettem juntas. (Segue-se a assignatura.)

2." Registo tomado ás ó horas da tarde do dia 11

de Agosto de 1S22.
" Escuna portugueza Andorinha , Commandante o

Segiindo-Teneiite Francisco de Borges, do Pari em 42
dias , e huma malla.

Kovldades.

"a Pcovincia do l'ará (conforme exppz o Corrinian-

dante da predita Escuna) está toda em socego. Disse que

não foráo recebidas nas Províncias do Pará e Maranhão
as Proclamações e Decretos ,

que o Governo do Rio de

Jantiro mandou pela Escuna Maria </" CUria , tendeu-
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te« i Eleição dos Piocurndores ,
e i pretendida obediên-

cia exclusiva do Governo áe Portugal. Dhse mas

,

que' oito dias antes da sua partida sahw do Pnrá para es-

te porto o Bergantim Pcsamcnto feliz, a bordo do qual

vem dnis Depiltados ás Cortes Geraes ; hum pela Pro-

'vincii do Ri» Ncs;ro, ouíro pela de Matto Grosso e

que no r.iesmo Bergantim vem prezo Fihppe Alberto Pa-

troiii Martins Maciel Parente. Entreijou 16 cartas de pt-

licio qui se remettem juntns," (Segue-se a assignatu;a.)

'Pass.U'dO á Commissáo dos Poderes, os Diplomas dos

Srs. Deputados pelas Províncias do R/d Grande do N or-

le e Varinha.

O Sr. Secretario ítfflrvJ de Jzcvedo fez a chamada,

e disse se acliaváo presentes 115 Srs. Deputados, e que

faltavão 57, dos quaes 2i tinháo licença motivada.

Ordem do Din, — Divisão da Conilitwçno,

O Sr. Secretario Sonres de Azevedo leo os artigos

Giie forão approvados da maneira seguinte.

''Em Nome da Santíssima, e Indiiivel Trindade.

As Cortes Geraes, Extraordinárias, e Constituintes

da Naç3o Pcitugueza intimamente convencidas .de que

as desgraças publicas que tanto a tem opprimido, e ain-

da opprimem , tiverao sua origem no desprezo dos di-

reitos do Cidadão, e no esquecimento das Leis íunda-

inentaes da Monarquia, e havendo outrosim considerado

que somente pelo restabelecimento destas Leis ampliadas,

e reformadas pôde conses;uir-se a prosperidade da mes-

ma Naçáo , e precaver-se que eila não torne a calnr no

heróica virtude de seus n-
abysmo, de que a salvou a

, c a

llios ; decretão a seguinte Constituição Politica a hm de

.segurar os direitos de cada hum, e o bem geral de to-

dos os Portu^iiíies.

Titulo u"

Vos Direito- e deveres iiidividuoes dos Portnguezes.

" Art. 1.'' A Constituição Politica da Naçáo Por-

iagucza tem por objecto manter a liberdade, segurança
,

, e propriedade de todos os Portuguezes.

2.° A liberdade consiste em não serem obrigados a

fazer o que a Lei não manda, nem a deixar de fazer o

que a Lei não prohibe. A conservação desta liberdade

depende da exaaa observância das Leis.

5.° A segurança pesçoal consiste na protecção que

o Governo deve dar a todos para poderem conservar ot

seus direitos pessoaes.

4.° Ninguém deve ser prezo sem culpa formada

,

salvo nos casos, e pela maneira declarada no artigo 17 j

e seguintes. A Lei designará as penas , com que devem

ser castigados , não só ò Juiz que ordenar a prizão arbi-

traria, e os Oflkiaes que a executarem, mas também

a oessoa que a tiver requerido.
"

5.° A Casa de todo o Portnguez lie para elle hum

asylo, nenhum Official publico poderá entrar nella, se-

não com ordem por escripto da competente Autiioridade,

salvo nos casos, e pela forma, que a Lei determinar.

6.° A propriedade de hum direito sagrado e invio-

Javel
,
que tem' qualquer Portuguez de dispor i sua von-

tade 'de todos os seus bens , segundo as Leis. Quan-

do por alguma razão de necessidade publica e urgente

for preciso que elle seja privado deste direito, será pii-

ineiramente indemnizado na fór.ma que as Leis estabele-

cerem.

7." A livre communicação dos pensamentos he hum

dos mais preciosos direitos do Homem. Todo o Po»tu-

"uez pôde conseguintemence, sem dependência de censu-

ra previa, manifesiar suas opiniões em qualquer matéria,

com tanto que haja de responder pelo abuzo desta libei-

d.ide nos ca. os , e pela forma que a Lei determinar.

8.° As Cortes nomeardô hum tribunal especial para

proteí^er a liberdade da Imprensa , e coliibir os delictos

resultantes do seu abuso , conforme a disposição do ar-

tiga I5i A. Quanto parem ao abuso, que se pôde fa-

zer desta liberdade em matérias Religiosas ,
fica salva

?.r^s Bispos a censura dos Escriptos public.'.dos sobre do-

ijma e moral , e o Governo auxiliará os mesmos lâispos,

jiara, s,;r«m punidos os culpidos.

(-.V. B. Ficou porém salvo o additamento que se

liavia de fazer ao artigo 15J A , e a final se decidio :

="" norcm nos crimes da Liberdade da Imprensa perten-

cerá o recurso ao Tribunal correspondente psra o mes-

mo effeito." )
OSt.Vi/ellíi requeteo que se lesse a sita indicação

sobre a creação de hur.i Tribunal da Imprensa no Bra-

sil. — Approvado reservando-se para a seguinte Sessão.

Art. 9 ° A Lei he igual para todos. Não se devem
portanto tolerar os privilégios do foro nas causas eiveis

ou crimes , nem Commissóes Especiaes. Esta disposição

r.20 comptehende as causas que pela sua natureza per-

tencerem a Juízos particulares na conformidade das Leis.

io.° Nenhuma Lei , e muito menos a penal será

estabelecida sem absoluta necessidade.

II." Toda a pena deve ser proporcionada ao deli-

cio , e nenhuma passará da pessoa do delinquente. Fica

abolida a tortura , confiscação de bens , a infâmia , os

acoutes, o baraço e pregão, a marca de ferro quente
,

e todas as mais penas crimes , ou infamantes.

I 2." Todos os Cidadãos podem ser admittidos acs

cargos públicos sem outra distincção mais que não seja

a dos seus talentos , e das suas virtudes.

ij.° Os nfficios públicos não são propriedade de

pessoa alguma. O numero delles será rigorosamente

restricto ao necessário. As pessoas que servirem
, juraráó

.primeiro observar a Constituição , ser fieis ao Gover-
no , e bem cumprir suas obrigações.

14.° Todos os Empregados Públicos serão estricta-

mente responsáveis pelas suas prevaricações , erros , e

abusos na conformidade da Lei.

j 5.° Todo o Portnguez tem direito a ser remu-
nerado por serviços importantís feitos á Pátria nos ca«

SOS , e pela forma
,
que as leis detreminarem.

16.° Todo o Portuguez poderá apresentar por es-

cripto às Cortes, e ao Poder Executivo, reclamações,

queixas, ou petições, qlie deveráõ ser examinadas.

17." Todo o Portuguez tem também o direito de

expor qualquer icifracçâo da Constituição , e de requerer

perante a competente Authoridade a effectiva responsa-

bilidade do infractor.

)8." O segredo das cartas he inviolável. A Admi-
nistração do Correio fica rigorosamente responsável por

qualquer infracção deste artigo.

19.° Todo o Portuguíz deve ser justo. Os seus

principaes deveres são venerar a Religião; amar a Pátria,

dcfcndella com as armas, quando for chamado pela Lei;

obedecer á Constituição , e ás Leis; respeitar as Authc-

fidades publicas, e coulribuit para as despezas do Estado.

Titulo li.

Dii IS^aÇÚo Portugiieza c seu Território ^ Religiiio ,

Governo , e Dj/núsiie.

Art, 20.° A Nação Portu°ueza he a união de todos

os PoTtuguezes de amhos os hemisférios. O seu territó-

rio comprehende :

I. Na Europa o Reino de Portugnl, que se com-
põe das Províncias do Minho, Traz-os-Mcntei , Extre-

inndura , Alemtejo ^ Ke\no áo Algarve ,e das Ilhas adja-

centes, Madeira , Porto Santo, e Adores.

íl. Na America o Reino do Brasil, que compõe
as Províncias do Pará , c Rio Nvgro ,

Mnran.íilo, Piau-

íti , Rio Grande do Norte
, Ceará ^ ParaJiiha , Pernambu-

co , Alagoas, Bahia, Sergipe, Minas Geraes, Espiri-

to Santo, RíO de Janeiro , S. Pauo ^ Santa Catliarina
,

Rio Giandc do Sul, Goiaz
, Matto Grosso, e d.is Ilhas

d,' Fernando e Tiindade, e todas as adjacentes áquelle

R.einn.

OSr. Bcrges Carneiro leo duas indicncões-: I." exi-

gindo que se ordenasse ao Governo pozesse todos os

meios que tem ao seu alcance pòr castigar a junta de

Pernanwocv e mais authoridades
,
que assignárão o Auto

de 2 de juiilio: 2." sobre a irresuhridade de empregar

em Lisboa Officiaes
,
que pertencem aos Corpos da Pio-

vincia. ~ .-Vpprovadas.

O Sr. Miranda Ico hum Parecer sol-re o requeri-

mento de João Moniz Vieira, fabricante de Louça n Cas-

tellíi-Picâo : = Regeirad->.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia , a conti-

nuação da redacção de Constituição , e levantou a Sessão

á 1 liora.

JN A 1 M P S'A .N A A L.
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An NO DE 1822.

'^M:̂-

G.áZETlá UJVirEMS^L,
QUAHTA FEIRA 14 DE AGOSTO.

P o R T U G A L.

Porto 9 de Jgcstú,CK o V I D A D E S DO B U A S I L.

heíou snte-iionteni 7 do corfCiite , pela tarde, á

lljrra deste porto , o Befgaiitim Trituifaiiíe , da Bahia

çoi\{ .62 dias de Viagem. Dh o Capitão que a.'ii existia

socegn.

Nós obtivemos Gazetas ale 5 de Junho , de que

ípiesesitaien-.os os Extractos dignos do publico conlieci-

njíiito.

Culta dirigida cm IJ de àl(íio pdos Commundantcs das

Embarceçícs de guerra Fraiicaas ao

Governo d» Bahia,

"Sendo hoje aniiiversario do iiatalicio de Sua Ma-
j-estade Fidelíssima ElRei de Portugal, Brasil , e Al-

^«rvi-í I
os dois Navijs de Guerra que se achão ancora-

dos neste porto içarão , a salva do meio dia, a Bandei-

ra Real Fortugueza no mastro grande, em cujo acto

ijuiii d,>s ditos iNa\ios salvou com 21 tiros de Attilhe-

ria.

'' Os Commandantes das sobreditas Embarcações M.
í-e Chcviilicr DiiyUsiis Parscau , e iVl. Le Coulte ae

OijSoiiv.Ue , me pedirão que eu vos fizesse esta commu-
iixaçâo.í Y. Ex.' acliará nella huma nova prova de quan-

to a FranÇii deseja conservar a boa harmonia, que tclíz-

nicnte existe entre os súbditos das duas Potencias.

" Ro^o a V. Ex." haja de lev:!r todo o referido ao

conhecimento dos Excellentissimos Senhores da Junta do

Governo, e de acceitar a expressão do respeito e alta

L-onsideraçío coii. que tenho a honra de ser etc. Ao lU

kiscrissimo e Excclicntissimo Senhor Frnnciíco Carnciío

de Campos .^ Secretario ào Governo. = ( Assjg. ) Game-
baitd.

"

Resposta.
" lllustrissimo Senhor, Levando ao conhecimento da

Juuta Provisória do Governo o oíficio que V. Senhoria

me dirigio na data de 1 j do corrente , em que commu-
iiica as singulares demonstrações de urbanidade e rego-

sijo , com que os Comuiandantes ilos 2 Navios de Guer-

ra Francezcs surtos neste poito festejarão o anniversario

de S. fllagestade ElRei o Sr. D. Joóo VI : a mesma
junta me ordena paitecipe a V. S.', para que haja de fa-

zello saber aos sobreditos Commandantes
,

que havendo
cila presenciado aquellas demonstrações lhe iòra depois

iTiui .grata a leitura rio mencionado oílicio , vendo em tc-

do o seu contexto mais hum fiei testemunho da cordíi»

Jídade com que os súbditos de Sua Magestade Christia-

lussima desejão apertar os kços da iin'ão que felizmente

existe entre a Nação Franceza , e a Portugucza ; e que
em tanto apreço o contempla

,
que se apressa já a fazei-

Jo publicar pela Imprensa.

Eu protesto de novo a V. S." os puros sentimentos
da consideração e respeito com que tenho a honra de
ser etc. = lliustrissinio Senhor Giiineíatid , Cônsul de
França. ( Assignado ) Francisco Carneiro de Campos ,
Secretario. B,ihia ij de fllaio de 1822.

(cidade d'Oiiro , Siipplemento a N." 41.)

Todos sabem que a Re-^iresentação do Governo de
S. Paulo excitou em muitos .Membros do Congresso Na-
cional grande indignação. Não he nosso intuito appru-
var

, nem censurar aquelle tarr:anho gruo de indignação.
Qu-indo porem vemos o ar de indifferença com aue al-
guns Deputados inculcáo a separação do Brasil, apoiada
com o pretexto de direitos políticos de hum Povo não
podemos deixar de dizer : rr o Brasil não quer ter sepa-
ração. =: Nós cá estamos de perto, conhecemos em oeral
o espirito do Brasil; e ainda não ouvimos a algum Brn-
siteiro (ao menos na Bahia") a expressão de tal vonta-
de. Não confundamos pois a mal comedida frase do Go-
verno de í'. Paulo cOm a vontade «eral do Brasil.

O Brasil quer união com Portugal; mas o Brasil
quer que esta uni.ão seja ligada com laços doces

, sua-
ves , iguaes ; e não com laços ásperos, 'mal tecidos, e
dciguaes. O Brasil não quer atar-se com nó cego : q'uec
hum nó doce, porém forte, e indissolúvel. Ve^rdade h*
que as Cortes não negão isto ao Brasil; nem elle tern
por ora razão para desconfiar das Cortes.

Eis-aqui o que o Brasil quer
, segundo podemos al-

cançar ; nem lhe convém outra cousa ; e se akuem ha
que o não queira, podemos aflirmar <]ue são cria°iças, ou
por usar da expressão de hum Poeta = rari nantes im
gurgite TJfljío. = Partindo destes princípios mal podemos
sofFrer aquellas expressões : — Adeos Brasil ; separe-se se
qiiizer , etc. — Isto só cahe bem sobre os facciosos e
não sobre o BrasiL O Brasil muito perdia cm seoarar-se
de Portugal; mas /'ortííg:<i/ também perdia muito- e
portanto não adoptemos nem humas nem outras mal
entendidas galhardias

, que só tem desculpa no calor do
argumento. Escandalizem-se portanto das expressões in-
consideradas do Governo de S. P^ulo , sem damna do
innocente Brasil, que_ não he responsável das tramas
dos Aulicos

,
que tazem o que podem tanto no Brasil

como em Portugal.

(_ Idade d'Ouro A:" 41.)

LISBOA ij de Agosto.

Sobre as Eleições para a nova Legislatura.
*' Estamos próximos a eleição dos Procuradores do

Povo pata a seguçida Legislatura da Nação Pottugucza.
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AIuUò: se tem i"ciío dfsiie o i1ia em todo o seiuido me-

tnoravel de 24 de Agosto de 1822, e muito resta ain-

<li para fazer. He inipossive! que retroceda o Sjstcma

l\eprese,ital'i-.-o no Reino-Unido , já pelas idcas geral-

mente recebidas, já pela evidente necessidade de refor-

mas , já sm fim porque o tíraiU , temendo ser recoloiii-

zado , tenderá por força para o extremo contrario
,

que

he o Sysíema Representativo. Convém pois dar a este

Systema a possível perfeição em toda a extensão de

nossa vjsta , e oreciosa Monarquia : e lie este o fim ul-

timo, a que devem tender todos os esforços das Cortes,

Hjtfc est remiu siimmn.

Comtudo este importantíssimo fim não poderá ob-

ter-se , se as eleições nao forem t"eitas com todo o acer-

to , e circunspecção. He esta operação a mais dífiicil,

peritTCsa
, e tremenda. Com razão devem tremer os elei-

tores e os eleitos; os primeiros receando nomear pessoas

indignas da alta procuração que se lhes confia ,
os~íe-

gundos duvidando ter forças para sustentar hum pezo

que demanda horjibros armados de diamante.

Onde acharei eu , devem dizer comsigo os eleito-

res, hum Varão capaz de dirigir com prudência os desti-

nos do Reino-Unido , e lanç.ir os fundamentos de sua

futura frandeza ? Religioso por consciência ;
profunda-

mente inteirado dos assuriíptos ,
que devem discutir-se _,

e alheio a todos os partidos , excepto o da Pátria ? Hum
Vario zeloso da honra da Nação, inimigo do poder, é

influencia estrangeira, e táo Portuguez como Nuno Al-

varei Percirn , comO OS AI!>iiiiíiei':lHCs , OS Castros , e

outros heróés
,
que por seu provado v.ilor, e fidelídjde

ganharão , e engrandecerão esta ft'i.0i;arquía ? Hum Varão

intelliiiente e sablo sem ostentação e pertinácia , capaz

de pezar em fiel balança os bens, t os males públicos,

e de èxpór seu parecer sem vaidade, sem verbosidade e

eloquência estudada, e sem paixão, interesse, e eflfer-

vescencia de sangue?

Os Povos sernpre querem o melhor; mas nerll serw-

pre acertão em seus bons desejos. A maior parte dos

eleitores das Aldeias , conhecem, quando muito , as pes-

soas principaes de suas freguezias , Tt-rmo , ou Comarca,

e poucos conhecem os homejis cepazes de sua Província.

Por isso ,
quando não procurão iiiformar-se -, votáo de

ordinário nas pessoas principaes de sua terra ,
d'onde pô-

de resultar tal variedade de votos
,

que na Capital do

Circulo sferá algumas vezes difficil apurar Deputados com

suficiente numero de votos. Mas se procurão ínformar-

se sobre as pessoas mais capazes
,

podem facilmente ser

erí^anados. Duas castar de pessoas compõem aigunaas ve-

zes^o bom exito das eleições ; os que anhelão ser elei-

tos, ainda que indignos, pois a si se julgão mui capa-

zes , e os que rectisão sello , bem que sejão dignos.

Kuns e outros se valem da ignorância dos povos. Os

primeiros podem espalhar listas pelas Províncias ; com-

prometter-se entre si de se elegerem mutuamente
; va-

ler-se de seus amigos, ou dependentes, etc. Os segun-

dos sendo hábeis," fogem de ser eleitos , ou por pró-

prio interesse, ou por não quererem figurar em tempos

<:riticos ou por outro qualquer motivo Assim hims e

outros empregão mil ardiz para lograr seus fins , e todos

ernpécemo bem da Nação
,

pois fazem que em algumas

eleições mo se exprima o voto da Nação , mas o de

al^um partido. Como o Systema Representativo estj em

seu principio , lie inevitável haver similhantes defeitos.

Nao haverá pois alguns signaes ,
por onde os povos pos-

sâo com probabilidade distinguir os dignos dos indignos?

Eu vou propor alguns destes signaes.

Não parecem dignos de ser eleitos'.:' "J-," Os de tal

sorte afferrados ao systema antigo
,
qUe qtíererião ver tu-

do restituído ao antigo estado sem reforma alguma.

2° Esses homens énthusiastas
,

que reprovão tudo o

que he antigo, equererião derribar todas as antigas ins-

tituições , para crear lium systema inteiramente novo,

Sfgundo sua fjntasía inquieta. Estes homens são os Ca-

valleiros Andantes da Pojítica. j," Aquelleí , sobre cu-

jos sentimentos religiosos pôde liaver duvida bcrn fun-

dada, que falláo das cousas religiosas cem pcuco respei-

to, repetindo, como provas de suas opiniões, as lelii.n,

e sédiças objecções , com que os inimigos da Religião

tem procurado ímpugnalla , ou mostrando-se per qual-

quer modo addidos a alguma seita reprovada. ^."•Aquel-

les
,

que campão por arbitrista' , engenhando planes

traçados à priori, fundailos em sua fantasia , e não no

profundo conhecimento da Historia ,
principalmente Pcr-

tugueza , é na noticia da Geogralia' da Nação, de.si:;i

Estatística, costumes, opiniões, vícios, e virtudes , e

das relações das partes do ]\eino-Unido entre si , e des-

te com as outras Potencias do Mundo ; niostrando-se

muito versados cm Periódicos estrangciíos , e na líçáo

de livros de opiniões exquisitss , e muito scíentes d;i

politica estrangeira , e hospedes na do próprio pniz. 5.°

Aquelles que fazem força de vela para ser eleitos , co-

mo se o Cargo de Procurador da Nação não t.ra o maií

tremendo, e arriscado. Se 6'. Tlieniás tem. por indigno

dos beneficíos ecclesiasticos aquelles que os pedem
,
que

diremos d' aqueiles , que solliiitão ser procuradores daí

nações em Cortes ? 6." Aquelles de cuja fidelidade pô-
de haver suspeita justa , ou que parece que anibicionão

aquelle lugar para procurar , não o bem commum do
Reino , mas seu interesse próprio. 7.° Os homens se-

midoutos , e falladores
,

que em tudo se n etlera , em
tudo discorrem, tudo embrulhão , de iwSo falláo a tor-

to, e a direito, mui pagos de si , e ptesum.indo serem

os melhores Legisladores do Mundo. 8." Esses homens
Cntaveiiio!^ que seguem todos os partidos , segundo lhes

convém. 9." Os homens pertinazes
,

que afferrados a

seu parecer , tem por desdouro ceder á melhor razão.

10.° Aquelles que pendem já para a democracia
,

que-
rendo enfrear mais o Poder Real que o Legislativo, ou
para a Monarquia despótica

,
querendo enfrear mais o

Poder Legislativo , que o Real ; qusndo lie certo
,
que

o bem commum pende dos justos limites postes a an

-

bos os Poderes, ii." Todas as pessoas de vida estra-

gada , e devassa ; porque quem não sabe goverjiar-se a

si , e sua casa , como poderá legislar para os outros ?

Quando noss&s flíonarcas clogiaváo a algum varão
benemérito, chamavão-lhe entendido , e zeloso do servi-

ço de Deos , e Meu, Agora está mudada a forma do go-
verno

, mas a substancia, he a mesma. Todo o Procura-
dor da Nação deve ser intelligcnte das matérias, e zelo-

so do serviço de Deos , e da Pátria. Esta he a marca
de todo o homem publico. E com effeito são tão apu-
radas as circunstancias , em que a Pátria se acha , 'que
toda a ínteilígencia e zelo são precisos

,
para 'dar solide?,

e firmeza á causa publica. Convém alliviar a oppressão
demaziada

, e reprimir a nímia licença; firmar a suliordi-

nação devida em todas as classes , e sobre tudo na tro-

pa ; conservar a dignidade, que compete a cada classe;

reduzir á unidade da obediência os ânimos e províncias

discordes ; pagar ou consolidar a Divida publica ; satisfa-

zer os Ordenados dos empregados ; desentupir «s manan-
cíaes da riqueza nacional ; estabelecer a melhor economia
publica; lazer floreccr a Religião em todo o Império;
c firmar sobre solidas bases a força intrínseca , e a gran-

deza de todo o Reíno-L^nído. Para obter tão importan-
tes fins, que sabedoria he precisa?" que prudência, que
fidelidade, que zelo? E teráo bem diante dos olhos es-

tes sólidos piincipios todos os que andão mcttendo á ca-

ra , até gratuitamente
,

papeis impressos sobre as novas
eleições? Os que andão pelas lojas, e casas particulares

offerccendo , e empurrando listas de nomes de homens
que nem talentos, nem amor da Relisião e da Pátria

tem jamais mostrado, e que só são considerados sábios

e patriotas em certas associações? Cidadãos Poituguczes
,

cautella ; no acerto da escolha dos nossos Deputados he
que inteiramente livra a felicidade da Nação no Gover-
no Representativo por ella felizmente adoptado.
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CORTES. Sasila (Ic ij de A^osio, 4)9.*

Aberta o Sessão ás horas do costume, leo o Sr. Se-

crjtnrio BniUiu Alherto a acta da preceíleme Sessão,

C)ii« foi approvjda, edeo conta o Sr. Secrelarlo Fcl^iiei-

nii do expediíiite , em que se coniprelicndia o se°iiin-

te :— Hum tifficio do Governo pela Secretaria d' Estado

dni Negócios do Reino, incluindo outro da Junta Pro-

visória do Governo do P./iií com a copia da resposta

ijiis eila riirijíio áo Príncipe Real acerca do Decreto de

i6 de Fevereiro do coerente anuo. A resposta da Junta

retere a sisa inst.ilação ; e continua: "Esta Junta, to-

«ias 'as Autlioridades , e Habitantes desta Provincia , con-

servóo , e conservaruõ inalterável o solemne juramento
,

que prestarão de obedecer ao Soberano e Aupusto Con-
gresso Nacional em Fortuga! , a HIRei Constitucional o

Senhor U. j cão VI e seus Succe?sorçs , á Constituição

da .Monarquia Portugue7a teita pelas Qortes Geraes , Ex-
traordinárias , e Constituintes da mesma Nação instala-

das em LUboa no anno de 1821 , e por isso não reco-

nhecem, nem podem reconhecer outro centro do Poder

Legislativo e Executivo, que não seja residente no So-

be4-ano e Augusto Congresso Nacional em. Portugal, c

em EIRei o Senhor D. João VI. A junta Provisória,

e todos os lubitantes desta Provincia consagrão a V. h.

Real , nio só como herdeiro do Tlirono da grande Na-
ção Portuguíza , mas tairbem pelas suas subliines virtu-

ciis e qualidades, o amor e respeito; porém de nenhu-

111:1 fornia , sem trahirse a si mesn;o , poderá annuir ás

•"retenções da V. A. Real exaradas no mencionado De-

creto. O juramento prestado , a vpntade geral i'!e todos

os bivbttantes desta Provincij, os seus interesses, e a

sua situição' topográfica, tudo nos obriga a estreitarmos

cada vez mais os laços de amizade
,

que nos ligão com
Porttigiil , e aonde somente nós queremos , e nos faz

conta; ir procurar os recursos para os nossos males.—
Esta Provincia mantém com todas as mais

,
que coni-

póeni a Nação Portugueza em ambos os Hemisférios, in-

dissolúveis laços de fraternidade e amizade
;

porém está

bem longe de com ellas esposar opiniões, que a desviem

dos seus deveres, e a conduzão á sua ruina."— Foi ou-

vida com :nuito especial agrado.

Outro ofticio pela Secretaria d' Estado dos Negócios

das justiças acompanlundo a Representação assignada

por todos os Corregedores e Jui;es do Crime dos tairros

de Liíboa, em que expóe.m a impossibilidade de respon-

derem pelo socego e segurança desta Capital , bem co-

ma pela prompta administração das Justiças, em presen-

ça dos obstáculos que encontrão , entre os quaes especi-

j;cáo a viciosa distribuição dos Kairros , e a insufficiencia

dos salários dos Ottíciaes
, que quasi os obriga a prevari-

caci; propõem a reducção dos mesmos OFíiciaes, e o ar-

l';tra:iisnto de novos ordenados
,

pagos pela Intendência.

Passarão ás respectivas Commissóes dois otficios do

Governo pelas Secretarias da justiça e Fazenda sobre

objectos particulares.

Outro olficio pela Secretaria d'Estado dos Negócios

i!a Guerra , servindo na Marinha , incluindo htima Parte

do Registo do porto , tomado ás 6 horas da manhã do

<iia 1 2 de Agosto de 1S22.
" Galera Portugueza Sacramento , Capitão José Joa-

^.y.r.n Ramalho, de Pernambuco em 6t dias, 23 passa-

geiros, e I malla.

Novidades.

Tendo-se proguntado ao Capitão as novidades, dis-

-se por escrito o seguinte : "Tudo vai beiri sem novi-

dade. — No dia 2 de Junho juntarão se as tropas, me-
nos o Batalhão j.° de Caçadores

, chamadot 05 Galu-
chos , e fez-se novo juramento a EIRei

, ás Cortes , e ao

Pcincipe Regente , como Chefe do Executivo em Per-

nambuco , com independência do de Lisboa : Nada nijis

posso dizer
,

porque &-, minhas obrig.içóes , a que estou

iisado , me privavão de saber noticias mais miúdas, e o

cuid.ido que tinha de me recolher logo depois do Sol

posto. — ( Assignado ) José J ooijuiin 'Ramalho.

Os passageiros protestáí.io que não era exacto o que
acabava de expor o í. apitão , e hum d' elles entregou
hum papel com as noticias seguintes : ~ " Pernambuco
acha-se em perfeita anatquia. Os homens de bem os
verdadeiros Poituguezes , e amantes da boa ordem são
de continuo insultados de palavras

,
pancadas , etc. por

huma corja de lacciosos , a quem parece proteger o ac-
tual Governo d'aquella Provincia: 3 tropa não conserva
subordinação alguma ao seu Corimiandante , e por isso

move-se quando quer
,

e para o que ouer. Estas verda-
des jamais podem oíFuscar-se ; e se assim tem aconteci-
do nasce dos Comniandantes dos Navios

,
que d' alli re-

gressão, que teniendo aquelles malvados no seu retorno,
aliatão tactos

,
que até as crianças em Pernambuco po-

dem esclarecer. Todos os passageiros deste Navio estão
promptos a justificar as verdades do que acabo de referir.
(.Assignado) António José da Rocha, passageiro. (^Se-
gue-ie a assignatitra tio Capitào do porto').

Passou á Commissão Especial dos Negócios Políticos
do Brasil hum officio do Governador de Pernambuco de
10 de Junho, referindo os succesfios de i e2 do mesmo
niez

, aonde passou igualmente outro officio do Governo
do Pará, em data de 22 de Ju.iho , em que se queixa
do Governador José ftiaria de Moura.

A' mesma ('omniissão outro oíikio da mesma Junta
em data de 22 de Junho , em que partecipa que a Es-
cuna Murla (ia Gloria

,
que do Rio lie Janeiro toi en-

viada áquelle porto , além dos otlicios para o Governo
cujo cuníeúdo já t"oi en--iado á presença do Soberano
Congresso. Trouxe também officins para a Junta da Fa-
zenda

,
Ouvidor da Comarca, Camará d,i Província e Go-

verno do Rio Negro , e algumas outras Autlioridades,
CUJOS officios não entregou pelos efFeitos que produziriãõ,
ate que o Soberano Congresso não mande o contrario.

Fez-se menção honrosa de varias feiicitaçóes peía
descoberta da Conspiração.

O Coronel, Officiaes , Officiaes Inferiores
, e Sol-

dados do Regimento de Milícias de Lamego offerecem
9)72iá'54i , que se lhe devem de Soldos e Prets até 24
de Agosto de 1S20.

Concedeose ao Sr. Araújo Lima hum mez para tra-

tar da sua saúde, e 6 dias ao Sr. Peijó.

Ouv!o-se coin agrado a felicitação do Major de Ar-
tilheria do P<Tr<í

, Ignacio António da Siiva entregue
pelo Sr. Costa Aguiar.

O Sr. Secretaiio Soares de Azevedo fez a chamada
e disse se achavão presentes 1 1 1 Srs. Deputados.

Ordem do Dia.

Entrou em discussão huma indicação do Sr. Villeta

para a creação de hum Tribunal de Protecção de Liber-
dade d'lmprensa no Sroí/7. =: Approvado.

Passou-se ao artigo 20 da Constituição
,
que foi ap-

provado na fóima seguinte :

III. Na Africa Occidental liissáo , Cacheu ; Na
Costa da Mina o Forte de S. João fcaptísta de juda
Angola, tenguella, e suas dependências , Cabinda, e
Alolembo , as Iliias de Cabo-Verde , e as de S. Thomc
e Príncipe, e suas depeniicncias. Na Costa Oriental Mo-
çauibíque

, Rio de Seima
, Sofala , inhambase

, Quili-
niane , e as Ilhas de Cabo-Delgado.

IV. Na Ásia Salsete , llardez
, Goa e mais depen-

dências , Damão , Diu , e Estabelecimentos de .Mação e
lliias de Solor e TimOr.

Do referido território se fará conveniente divisão.
Art. 21." São Cidadãos Portuguezes :

1. Os filhos de pai Portuguez n.istidos no Reino-
Unido ; ou que ha-ieodo nascido em Paiz estrangeiro
vierão estabelecer domicílio no mesmo Reino : cessa po-
rem a necessidade deste doniicilio , se O pai estava no
Paiz estrangeiro em serviço da Nação :

U. Os filhos iilegitimos de mãi Portugueza nasci-

dos no Reino-Unido, ou que nascidos em Paiz estrangei-
ro vierão estabelecer domicilio no mesmo Reino. Porem-
se forem reconhecidos ou legitimados por pai estrangei-

ro, e houverem nascido no Rsino-Unido , terá lugar a
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respeito dVlles, o qvie abaixo vai disposto em on.^^IV;

e liav:nVlo iiásciiio cm l'aiz tsirjngeiro , o que vai dis-

posto em o II
" V :

lil. Os Kxpostos, cujos pais se ignoráo, de qualquer

parte ;io. ReinoUnido,
]V. Os tilhos de pai estrangeiro, que nascerem,

e adquirifciii domicilio iio Reino-Unido ; comtanto que

ciiegjdos a maior idade , declarem por termo assignado

nos livros da Ctiniara^do seu domicilio, que querem ser

Cidadãos ["ortuguezes

:

V. Os Estrangeiros que obtiverem Carta de natu-

lalisaçãc.

VI. Todo o estrangeiro que for de maior idíde
,

e que tiver fixado domicilio no Reino-Uiiido
^

poderá

obter a dita Carta, havendo casado com mulher Portu-

gueza , ou adquirido no mesmo Reino algum estabele-

cimento em Bens de raiz , Agricultura , Coinmercio , ou
Industria, ou Capitães; jtitroduzido , ou exercitado al-

gum .Commercio, ou Industria útil; ou feito á Nação
serviços relevantes.

Os hlhos de pai Portuguez
,

que houver perdido a

qualidade de Cidadão, se tiverem maior idade , e domi-

cilio no Reino-Unido
,

poderáó obter Carta de naturali-

sação sem dept-iidencia de outro requisito.

( O Sr. Villela pedio que se juntasse a qualidade

do Escravo
,

quando tenha alcançado Carta de Alforria,

r: Approvado. ")

Art. 22." Perde a qualidade de Cidadão Portuguez

aqiielle :

I. Que se naturalizar em Paiz estrangeiro.

II. ()ue sem licença do Governo acceitar empre-
go, pensão, ou condecoração de qualquer Governo es-

trangeiro,

Art. 2j.° O exercício dos direitos politico? de Gi-

dadãns se suspende :

I. Por incapacidade fisica , ou moral :

II. Por sentença
,

que condemne a prizão , ou
degredo , durante a condemnação.

Art, 24." A Religião da Nação Portuguez a he a

Catholica Apostólica Romana. Permitte-se comtudo aoí

estrangeiros o exercício particular de seus respectivos

cultos.

Art. A Soberania re;ide essencialmente em a

Nação. Não pôde porém ser exercitada senão pelos seus

Representantes legalmente eleitos. Nenhum individuo,

ou Corporação exerce authoridade publico
,

que se não

detive da mesma Nação.

Art. 26° A Nação he livre e independente , e

não pôde ser património de ninguém. A ella somente
pertence fazer pelos seus Deputados juntos em Cortes a

sua C^onstituição , ou Lei fundamental , sem dependência

óa sancção do Rei.

Art. 27.° Esta Constituição, huma vez feita pelas

preseritTiS Cortes Extraordinárias e Constituintes, somente
poderá ser reformada , ou alterada , depois de haverem
passado 4 aiiiios , contados desde a sua publicação, e

quanto aos artigos , cuja execução depende de Leis re-

gulamentares , contados desde a publicação d'essas Leis,

Estas reformas , e alterações se farão pela maneira se-

guinte :

Passados que sejão os ditos quatro annos , se pode-

li propor em Cortes a reforma , ou alteração
,

que se

pretender. A proposta será lida três vezes com interval-

ios de 8 dias, e se for admittida á discussão, e concorda-

rem na sua necessidade as duas terças partes dos Depu-

tados presentes, será reduzida a Decreto, no qual se or-

dene aos eleitores dos Deputados para as seguintes Le;;is-

laturas
,
que rias procurações Ihs confirão especial (acui-

dade para poderem tazer a pretendida alteração ou refor-

ma , obrigando-se a rcconhecella como constitucional no

caso de chegar a ser apprcvada.

A Legislação ciie vier munida com as referidas pro-

curações, discutirá novamente a proposta : e se for ap-

provada pelas duas terças partes , será lego havida como
Lei constitucional , e acrescentada á Constituição , e se-

rá apresentada ao Rei conforme o att, 89. ,
para elle a

fazer publicar e executar em toda a Monarquia.

Art. 2%. O Governo da Nação Portugueza he a

Monarquia constitucional hereditária com leis fundamen-

taes
,
que regulem o exercício dos três Poderes políticos.

Art. 29.° Estes Poderes são Legislativo, Executivo,

e judicial. -O primeiro reside nas Cortes com dependên-

cia da Sancção ào Rei (art. 90, 91, 92). O segunde

está no Rei e seus Ministros, que exercitão debaixo da

authoridade do mesmo Rei. O terceiro está nos Juizes,

Cada lium destes Poderes he de tal maneira intlepcnden-

te
,

que hum não poderá arrogar a si as attribuiçõcs do

outro.

Art. jo.° A Dynastia reinante he a da Sereníssima

Casa de Bragança. O nosso Rei actual Ire O Senhor

D.Jono VI.

Tilalo 111.

T>o Poder Legislativo, ou diis Cortes.

Capitulo I.

Dn Eleição dos Deputados de Cortes.

Art. 51.° A Nação Portugueza he representada em
Ccrtes, isto he , no ajuntamento dos Deputados, que a

mtsnia Nação para esse fim elege com respeito apavoa-

ção de todo o território Portuguez,

Art. ^2." Na Eleição dos Deputados tem voto os

Portuguezes
,
que estiverem no exercido dos direitos de

Cidadão (art. 21, 2j, 24) tendo domicilio, ou pelo me-
nos rezidencia de hum anno em o Conselho onde sc fi-

zer a eleição. E.\ceptuáo-se :

I. Os menores de 35 annos, entre os quaes com-
tudo se não comprehendem os cazados

,
que tiverem 20

annos , ns Olficiaes Militares da mesma idade , os Uacha-

leis formados ; e os Clérigos de ordens sacras :

II. Os íillios familios
,

que estiverem no poder

e companhia de seus pais.

III. Os Criados de servir ; não se enteiulendo nes-

ta denominação os feitores, e abogões que viverem em
casa separada dos lavradores seus amos.

IV'. Os vadios , isto he , os que não tem empre-
go , officio , ou modo de vida reconhecido;

V. Os Pv.egu lares , entre os quaes se não compre-
hendem os das ordens Militares, nem os seculatissdos :

VI. Os que para o futuro , em chegando á idade

de 25 annos coinpletos , não souberem ler e escrever
,

se tiverem menos de 17 annos
,

quando se publicar a

Constituição.

Art. j j.° São absolutamente inelegíveis

I. Os que não podem votar (?í)'
II. Os que não tem para se sustentar renda sufíí-

ciente procedida de Bens de raiz , Commercio
, Indus-

tria , ou Emprego.

1!I. Os apresentados por fallidos , em quanto se

não justificar que o são de boa fé :

IV. Os Secretários e Conselheiros d' Estado:
V. Os que servem empregos da Casa Real :

VI. Os Estrangeiros, posto que tenhão Carta de
naturalisação.

( O Sf. Serpa lilfchado disse
,
que este era o lugar

de declarar-se , se os libertos são elegíveis : =: Decidio-se

que sim , sendo nascidos em território Portuguez ).

O Sr. Verelta leo o Parecer da Commissão de Cons-
tituição sobre a dúvida do Senado , se podem votar os

Corpos que se achão destacados em Lisboa , lia menos
de hum anno , nas próximas Eleições , assim como ou-
tros Empregados públicos ; parece á Comniissão que o
domicilio se entende, em qnanto aos primeiros

,
lo<-c

que chegão ao quartel para onde são mandados , e os

seHundos em tornando posse rio emprego. :r: Approvado.
O Sr. Presidente deo paia Oídeni do Uia a conti-

nuação da redacção da Constituição , e levantou a Sessão

á hora e meia.

JNA IMPRENSA ^ACÍONAIy.
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LISEO A i; rfe Agosto.

O stgtiinte artigo Joi composto antes ijiie se discutisse

e decidisse, na Sessiio de S do corrente, o Projecto

dos art. addicionaes pare a Regência do Brasil ; mas

como iielle ha idcas de j.7 politica , a sua publicação

aliai de não poder ofender as sábias resoluções do

Congresso
,
poderá talvez ser útil,

*' V^s boos Ptrtugucx.es dívem ler com satisfagão os

Ãrtigfs ttdd:.ccienaes relativos ao Brasil, lidos ptlo Sr.

Martins Bastos na Sessão 4JO. A desunião dos dois

Reinos só oodia ser desejada por enthusiastas furiosos,

ou almas baixas e interessadas : a massa do povo de to-

do o Reino-Unido claramente a detesta : quer reformas
^

mas não quer perdas : não quer partida a lieranga pingue

de seus pais, e avós ; tjUer a integridade, e unidade da

Wonarquia.

Neste relevantissimo oísuir.pto lia,. para assim dizer,

dítgma. , e disciplina. O dogma consiste na unidade do

I.mperio, e em quanto he necessário pafaformalla e con-

servalla. Hum só Monarca, Inima só Dynastia, hum só

Corpo Legislativo , hum só Exercito de tetra e mar,
hum só Erário, hum só Código de Leis geraes , hum só

principio donde se distribua o Poder Executivo ás .'^utho-

ridades subalternas , hum só systema geral de Adminis-
tração , huma só Religião dominante, prudência, e acti-

vidade no Governo , obediência e fidelidade nos povos ;

eis-aqui o dogma. Tudo o mais he disciplina que convém
variar segundo as circnnstancias para maior commodidade
da Nação, salvo sempre o dogma da unidade da i^ionar-

ijuia. Reino com duas cabeças he monstro.

He portanto com summo acerto que no Brasil se

vai estabelecer huma Regência depositaria do Foder
Executivo a ella por EIRei delegado.

Com razão lembra mudar a Capital do Brasil para

lugar mais comniodo a todo o Reino Línirlo ; e aquelle

lugar parece ser o espaço que vai do Rio de S. Fran-
cisco até o Cabo de S. Roíjue. l'osta a Capital neste es-

paço d beira mar, e não no Sertão ficará mais próxima
a Portugal , ás duas extremidades do Erosit , e ás Pro-

víncias, à'Ajrica.

A nomeação dos Membros da Regência Bruíí/ico pa-

rece não deve depender do Povo , mas só d'F.lRei (e
assim se decidio ) 1." Porque a EIRei, como depositário

do Poder Executivo pertence nomear os Empregados Pú-
blicos por proposta do Conselho d' Estado composto de
Consellieiros de Portugal e do Brasi! \ Ofa os JMembros
da Regência Brasílica são Empre;:;.'.do5 Públicos. 2." Por-

que a Regência Brasílica he o Corpo mais authorisado

e respeitável abaixo d'ElRei, na parte executiva; requer

portanto pata Membros os varões mais abalisados da Na»

ção em saber, fidelidade, e zelo. Ora quem melhor os
poderá conhecer

,
que EIRei e seu Conselho composto

de Conselheiros Fortuguezes e Americanos , aos quaes
pertence por officio ter noticia apurada dos Cidadãos
mais hábeis de todo o Reino-L^nido ? Os Povos de hu-
ma Província podem conhecer os benenjeritos dessa Pro-
víncia, mas não os de toda a Monarquia , e por isso po-
dem propor a EIRei homens bons, mas nem sempre óp-
timos. Alem disto he mais tacil liaver tramas , e conloios
nas eleições populares

,
que nas que são feitas pel»

Conselho de Estado. O Conselho da Regência Brasílica

não he a Camará de huma Cidade , nem huma Junta de
Província. He de siimnia importância assignar o termo ,
ate o qual se pôde dar largas aos povos , sem perturbar
a tranquillidade publica.

Não sei que boa razão haja para que os Membros da
Regência áo Brasil sejão só Brasileiros. A Monarquia he
huma só ; logo de toda cila convém escolher os Empre-
gados Públicos , e portanto os Membros da Regência Bra-
sílica. Estes Membros devem ser as pessoas mais hábeis :

logo devem tirar-te donde as houver. Que trasileiro te-

ria hoje asco de ver associado á Regência do Brasil
D. João de Castro, D. Constantino de Bragança , o Mar-
quez de Pombal , a quem o Brasil tanto deve , se hoje
tossem vivos ; ou outros varões desta classe ; juntos com
António Vieira, patrono dos índios, e com os defuntos
tispos de Coimbra, e Pernambuco

,
que ambos fcrão el-

leitos Deputados de Cortes ? Pôde sim regular-se
, que

O! Membros sejão metade Portuguez.es , metade ameri-
canos , como se regulou a respeito do Conselho de Es-
tado : mas excluir os Europeos he

,
pelo menos , humai

entidade desnecessária,

O Presidente parece dever ser nomeado por EIRei
por proposta do Conselho d'Estado ; e ser Pessoa Real
havendo-a capaz. EIRei D. Vuarte foi bem servido por
seus illustres Irmãos. Os Reis de Prússia , Inglaterra
e Dinamarca

, os Imperadores de Áustria , e Rússia
tem Empregado os Príncipes de sua Família no Com-
mando dos Exércitos e governo das Províncias. Oue
quer dizer huma numerosa Família Real composta de
Príncipes postos em ócio ? A Família Real sendo a mais
distíncta da Nação , he por isso mais obrigada ao traba-
lho ; assim como EIRei he o mais exposto ao trabalho.

Que razão ha para tolher a nossos amados Príncipes as

occasióes de desenvolverem seus talentos em beneficio

da Pátria? Por ventura são ellcs menos Cidadãos, que
os outros Portuguezes , ou menos Portuguezes que os
outr05 Cidadãos ? se huma Pessoa Real for Presidente da
Regência l^rasílica, ella conciliará mais respeito ao Con-
selho da Regência , e será mais capaz de representar a

Majestade do Monarca ausente, .-^s objecções que se pc-
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Jsm oppòr a esta opinião ,' nSo podem ser senão so-

fismas, ou tiradas de politica ciosa, e requintada.

A este propósito me lembra, quanto devemos sen-

tir, que S. Alteza Real o Príncipe Herdeiro s« acha

nlnima espécie de divorcio com o Augusto Congresso.

Lendo os periódicos do Sraiil
,

parece vislunibrar-se ,

que S. Alteza sendo mandado saliir do Brasil , onde seli

Augusto Pai o deixara como Regente, se regeitou offen»

dido em seu decoro. Convém pois sanar quanto antes,

esta rotura : e fora talvez acertado nomeallo Presidente

da Regência 'Brasílica , nomeando para filembtos as pes-

soas mais abalizadas de todo o Reino-Unido ; com a'

t)uaes este joveii Principe se exercitasse na arte de go-

vernar , e desenvolvesse os eminentes dotes de corpo
,

e de espirito com que a natureza tão Hbetaimente o

prendou.

Os Membros da Regência parece que não devem ser

annuaes, ou biennaes , mas governar pelo tempo, que

EIRei os conservar naquelle lugar, servindo elles bem.

He grande ventura achar pessoas que hajáo de servir

bem naquelle importante lugar ; havendo-as pois devem

conservar-se. As mudanças frequentes altetariao a uni-

dade dos grandes planos que a Regência deverá execu-

tar em beneficio do vasto Reino doBruji/; e darião oc-

casiáo a dizer-se, que os Membros da Regência se apro-

veitão do curto espaço de íeu governo para procurar sua

fortuna.

Em quanto aos poderes da Regência
,
parece que se

]lie não deve conferir o de apresentar a EIRei Listas

triplas para o provimento dos Eispados e Arcebispados ;

porque a ser assim , de que serve o Conselho de Estado

composto de ametade dos Conselheiros do Brasil De-

manda muita circunspecção designar a quantidade de po-

der que se ha de conferir á Regência; e notar que se

«m algum tempo a Corte passar para o Brasil, como já

aconteceo, essa mesma quantidade de poderes se deverá

então dar á Regência de Pcrtugal. A necessidade dos

povos he a bitola por onde se deve marcar a quantida-

de daquelle poder, evitando o defeito^e o excesso.

CORTES. Sessão dei li de Agosto. 440,'

Aberta a Sessão ás horas do costume leo o Sr. Si-

«retario Soarei de Azevedo a acta da precedente Sessão,

que foi approvada, e deo conta o Sr. Secretario Felguei-

ras do expediente , em que se comprehendia o seguin-

te ; ^_ Hum ofticio do Governo pela Secretaria d' Estado

dos Negócios da Guerra , servindo na Marinha ,
incluin-

do três officios do Governo Provisório da Ilha de S.Tho-

tné , referindo as mudanças do mesmo Governo , e a

desintelligencia em que se acha com a Ilha do Príncipe :

incluia-se igualmente huma representação da Camará da

Ilha do Príncipe. Reccbcrão-se igualmente as segundai

Afias dos officios do Governador da Balií<i em data de 17

e 18 de Maio.

Recebéráo-se felicitações de Custodio José da Silva

iVlenezes nomeado Intendente da Marinha para a Pro-

vinda do' Maranhão, e do Capitáo-Tenente Joaquim Jo-

sé Corrêa a que se deo a corresponder.te consideração.

O Sr. Rodrigo Ferreira , relator da Commissão da

Leo-alisaçáo dos Poderes , leo approvados os Diplomas

do^Sr. Ht/gino Rodrigues Campello , Deputado pela Pro-

\incia da Paraíba, e do Sr. Manoel Ffíix de Vera pela

do Sertão.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,

e disse se achaváo presentes 119 Srs. Deputados.

Ordem do Dia :

Contiituaíão da redacção da Constituição , eiijos artigos

Jorão approvados na forma seguinte :

Art. 54. São respectivamente inelegíveis:— I. Os

que não tiverem naturalidade ., ou residência actual e

contínua pelo menos de cinco annos na Província «onde

se fizer a eleição : II. Os Bispos nas suas Dioceses: 1

III. Os Párocos nas suas Fregiiezias : IV. Os Magistra-

dos nos dislricíos onde individual ou collegialmente

exercit.ío jurisdicção ; o que se não entende todavia com
os Membros do Supremo Tribunal de Justiça (art. 156),
nem com nutras Authoridades , cuja jurisdicção se es-

tende a todo o Reino, n-io sendo das especilicar'.'7iente

proliibidas, V. Finalmente não podem ser eleitos os

Commandantes dos Corpos da 1.* e 2." linha pelos Mi-
litares seus súbditos.

Art. jj. Os Deputados em huma Legislatura po-
dem Ser reeleitos para as seguintes.

Art. )6. As eleições se farão por divisórs eleitn-

raes. Cada divisão se formará de modo que lhe corres-

pondão três de seis Deputados , regulando-se o numero
destes na rarão de luiin Deputado por cada lO^^oco ha-

bitantes livres : pcdendo comtudo cada divisão admtttir

ou ausmento , <>u diminuição de i 5^000 , de maneira

que a divisão que tiver entre 75^) , e lO;^^ dará três

Deputados ; entre 10;(^ , e l j 5ç^ dará quatro ; entre

1
j S(ái , e \()t,^ dará cinco ; entre 165,;^ , e I9 5<í) dará

seis Deputados.

Art. j7. "Da disposição do artigo antecedente se

exceptuão , I. O Reino de Angola , e Bengculla : II.

As Ilhas de CahcVcrde com Bissáo e Cechea : III. As
Ilhas òeS.Thomé it Príncipe, e suas dependências: IV.

Moçambique , e suas dependências : V. Os Estados de

Gòa : VI. Os Estabelecimentos de Mocáo , Timor , e

ío/or : >— Cada hum destes districtos formará huma divi-

são , e dará hum Deputado
,
qualquer que seja o nutne-

ro de seus habitantes livres.

A Cidade Lisboa e seu termo formará sempre hu-

ma divisão, ainda que o numero de seus habitantes ex-

ceda a >9)<à-

As Ilhas dos Açores forniaráõ três divisões , sendo

cada huma das Cmiaras , em cuja separação se achão

,

e nenhuma d'ellas dará menos da dois Deputados. Em
quanto ao Brasil huma Lei regulará o ntjmero de divi-

sões, de que ha de constar cada Província, e os Depu-

tados que .3 cada huma d'ellas deve competir , conserva-

da a base de jO^J) habitantes.

Art. j8. Cada divisão eleitornl elegerá os Depu-

tados que lhe couberem ,
com liberdade de os escolher

em toda a Província, Se algum for eleito em muitas

divisões
,

prevalecerá a eleição que se fizer n'aquella,

em que elle tiver residência: se em nenhuma d'ellas a

tiver , será preferida a da sua naturalidade : se em ne-

nhuma tiver naturalidade , nem residência prevalecerá

aquella em qne obtiver maior numero de votos , de-

vendo em caso de empate decidir a sorte. Este desem-

pate se fará na Junta Preparatória de Cortes ( art. 61).

Pela outra ou nutras divisões serão chamados os Substi-

tutos correspondentes (art. 08).
Aít. 59. Por cada Deputado se elegerá hum Subs-

tituto.

Art. 40. Aquelle que sabir eleito Deputado , não

será escuso senão por causa legitima, justificada perante

as Cortes: sendo algum reeleito na eleição ímmediata,

lhe ficará livre deixar de servir ; mas não poderá duran-

te os dois annos da Legislatura , de que se escusou , ac-

ceitar do Governo emprego algum , salvo se este lhe

competir por antiguidade, ou escala na carreira da sua

profissão.

Art. 41. Cada Legislatura durará dois annos. A elei-

ção se fará portanto em annos alterados.

Are. 42. A 'eleição se fará directamente pelos Ci-

dadãos reunidos em asscmbléas eleitoraes , á pluralidade

de voto; dados em escrutínio secreto, no que se pro-

cederá pela maneira seguinte.

Art. 4í. Haverá em cada Freguezia hum livro de

matricula rubricado pelo Presidente da Camará , no qual

o Pároco escreverá ou fará escrever por ordem alfabé-

tica os nomes , moradas , e occupjções de todos os fre-

gueze?
,

quí tiverem voto na eleição. Estas matri;ulas
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seráo verificadas pela Camará , e piiblicadís dois niejes

antes da reunião dis assenibiéas eleltoraes ()»ra se pode-

rem notar e emendar quaesquer illegalidadcs.

ArC. 44. A Camará de cada Concelho designará

com a conveniente antecipação tantas assembléas elei-

toraes no seu districto ,
quantas coniier, segundo a po-

voação e distancia dos lugqres
,
quer seja necessário reu-

nir muitas Fregiiezias em liuma só assemblca
,

quer di-

vidir huma Ereí;Me7Í» em muitas assembléas ; comtanto

qus a nenhuma destas cnrrespondão menos de dois mil

liabitantes , nem mais de seis mil.

Art. 45. O Coneslho que não ciiegar 3 ter dois mil

habitantes formará todavia Inima assemhL-a , se tiver

mil ; e não os tendo se unirá ao Conseliio de menor

povoação , <iue llie ficar cnutiguo. Se am.bos unidos ain-

da não ciiegareni a conter mil habitantes se unirão a

outro , ou outros , devendo reputar-se cabeça de todos

a(^u«Ha que for mais central. A Authoridade que deve

fazer esta divisão he o Administrador Geral. Nas Pro-

vindas do Ultramar a Lei designará a presente disposi-

ção , como e.\igir a commodidade dos povos.

Art. 46. A Camará designará também as Igrejas em
<]ue se ha de reu.nir cada assembléa , e quaes as Fregue-

zias , ou ruas e lugares de huma Freguezia que a cada

huma pertencão ; ficando entendido que ninguém será

admittido a votar em assembléa diversa. Estas designa-

ções lançará o Escrivão da Camará em hum l:vro de

eleição, que nella haverá rubricado pelo Presidente.

Art. 47, Nos Conselhos em que se formarem mui-

tas assembléas , o Presidente da Camará presidirá áquella

que se reunir na cabeça do Consellio , a reunindo-se alli

mais de huma áquclla que a Camará designar. As outras

serio presididas pelos \'creadores elíectivos , e não bas-

tando estes pelos dos annos antecedentes : huns e outros

a Camsra designará por sorte.

Na Cidade de Lisboa em quanto lião houver Verea-

dores electivos que sejío bastantes para estas presidên-

cias , será esta supprida pelos Ministro»; dos Bairros , e

Desembargadores da Relação, distribuídos pela Camará.

Porem estes Presidentes , reunidas que sejão as assem-

bléas na forma abaixo declarada (art. ij)i "''^^ proporão

de accordo com os Párocos pessoas de confiança publi-

ca para entrarçm nos seus lugares , e Sihiráó da meza.

Art. aí. Com os Presidentes assistirão nas mezas

de eleição os Parrocos das Jgrejas onde se fizerem as

teuniões. Quando huma freguezia se dividir em muitas

assembléas , o Parroco designará Sacerdotes
,
que a el-

las assiitáo. Os ditos Parrocos ou Sacerdotes tomarão

assento á mão direita do Presidente.

Art. 49. As a<;senibléas serão publicas annuiiciaiido-

se previamente a sua abertura pelo toque dos sinos.

Ninguém alli entrará armado. Ninguém terá precedência

de assento, excepto o Presidente, c o Pároco, ou Sa-

cerdote assistente.

50. Em cada assembléa estará sobre a. meza o li-

vro ou livros da matricula. Quando luinia Freguezia for-

mar miytas assembléas, haverá em cada huma delias hu-

ma relação autentica , copiada áo livro da matricula,

que comprehenda os moradores
,

que formão aquella as-

sembléa. Haverá também hum quaderno rubricado peJo

Presidente , em que se escreva o auto da eleição.

51. As assembléas eleitoraes em Portugal e Al-

garves se reunirão no primeiro Domingo de Agosto do
segundo anno da Legislatura : nas lliias Adjacentes no
primeiro Domingo de Abril : no Brasit no primeiro Do-
mingo de Agosto do anno antecedente : nas Ilhas de Ca-

bo-Verde do primeiro Domingo de Novembro também
do anno anteccd^erite ; em Attgola , illias de S. Tliomé
e Príncipe , Moçambique , Goa , e Aiacao no primeiro

Doniingo de Novembro dois annos antes.

52. N,o dia prefi>;o no artigo antecedente, á hora

determinada , se reunirão nas Igrejas desigudas os mora-
dores de cada Conselho , que tem voto nas eleições, le-

vando escritos em listas os nomes eoccupacóes das pes-

soas, em quem votão para Deputados. Estas listas de-

vem enserrar o numero dos Deputados que foca squeila

divisão eleitoral, e mais outros tantos para os substituírem :

no reverso d' ellas irão declaradas as Freguezias , e Con-
selhos dos Eleitores , e sendo Militares da primeira ou
segunda linha, também os corpos, a que pertencem.
Tudo isto será annunciado por editaes

,
que as Camarás

mandarão afhxar com a conveniente antecipação.

5 j. Reunida a assembléa no lugar, dia, e hora de-

terminada , celebrar-se-lia huma Missa do Espirito Santo;
finda a qual o Pároco ou ©Sacerdote assistente, fará liuni

breve disturso análogo ao objecto , e lerá o presente-

capitulo da; eleições. Logo o Presidente de accordo coin

o Pároco ou Sacerdote
,

proporá aos Cidadãos presentes

duas jiesso.is de confiança publica para Escrutinadores
,

duas para Secretários da eleição , e em Lisboa huma pa-
ra Presidente e outra para Secretario, e mais três para

revezarem a qualquer destes , nos termos do art. 47. A
assemblca as approvará ou desapprovaiá por algum sinal,

como o de levantar as mãos direitas : se alguma delias

não for approvada , re renovará a proposta e a votação
quantas vezes for necessário. Os Escrutinadores e Secre-
tatios eleito; tomarão assento aos lados do Presidente e
do Pároco. Esta eleição será logo escrita no quaderno e
publicada pnr hum dos Secretários.

54. O Presidente e os outros mezarios lançaráú as
suas listas em huma urna. Logo se irão aproximando x
ratza lium e hum todos os Cidadãos presentes, e estando
seus nomes cscriptos no livro da matricula , confrontado
o reverso das listas com a identidade da pessoa , as en-
tregará para serem lançadas na urna sem se desdobrarem.
Hum dos Secretários irá descarregando no livro os no-^

mes dos que as entregarem.

5;. Fir.da a votação niandaiá o Presidente contar,

publicar, e escrever no auto o numero das listas. Então
hum dos Escrutinadores irá lendo em voz alta cada huma
delias , bem como as inscripções postas no seu reverso

(art. 52), riscando os votos dados nas pessoas prohibi-

das no art. ;;. Como o Escrutinador for lendo, iião

os Secretários escrevendo, cada hum em sua relação, os;

nomes dos votados, e o numero dos votos que cada hurrt

for obtendo : o que farão pelos números successivos da
numeração natural , de sorte que o ultimo numero de
cada nome mostre a totalidade dos votos, que elle hou-
ver obtido; e, como forem escrevendo estes números,
os irão publicando em voz alta.

56. Acabada a leitura das listas, e verificada »
conformidade das duas relações pelos Escrutinadores e Se-
cretários ,

hum destes publicará na assembléa os nomes
de todos os votados , e o numero dos votos que teve^

cada hum. Iinmediatamente se escreverão no auto por
ordem alfabética os nomes dos votados , e por extenso

o numero dos votos de cada hum, O auto será assigna-

do por todos os niczarios , c as listas se queimarão pu-
blicamente.

57. Os niezarios nomearão logo dois d'entre si

para nos dias abaixo declarados (art. 61 6 j) irem apre-
sentar a copia do auto na Junta que se ha de reunir na
casa da Camará , se no Conselho houver muitas assem-
bléas, ou na que se ha de reunir na cabeça da divisão

e'citoral , se houver huma só. A dita copia será tirada

por hum dos Secretários, assignada por todos os mezarios

fechada e lacrada com selo. Então se haverá por dissol-

vida a assembléa. Os quadernos, e relações se guardarão

no arquivo da Camará , dando-se-lhe a possível publicida-

de.

5S. No auto da eleição se declarará que ''os Ci-
*' dadãos

,
que formão aquella assembléa outorgão aos

" Deputados ,
que saliirem eleitos na Junta da cabeça di

"divisão eleitoral , a todos e a cada hum em solido,
" ariiplos poderes

,
para que reunidos em Cortes com os

"das outras divisões de toda a Monarquia Portugueza,
" possão , como repiesentantes da Nação, fazer tudo o
"que for conducente ao bera geral delia, e cumprir suas

V fiincções na conformidade e dentro dos limites cue
*' a Constituição prescreve, sem que possão derogar nem
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"alterar oaniiiin-. Já seus arligoí : e que elles outorgan-
'' tcs se obrigáo a cumprir e ter por válido tudo o que
" os ditos Deputados assim fizerem, em conformidade da
'' mesma Constituição.''

59, Se ao sol posto náo estiver acabada a vota-

ção, o Presidente mandará metter as listas e as relações

em hum cofre ide ires chaves, que serão distribuídas por

sorte a' três mezarios. Este cofre se guardará debaixo de

chave na mesma Içreja , e no dia seguinte será apresen-

tado na meza da eleição , e alii abetto em presença da

assembléa.

óo. Se o Presidente , depois de entregues todas as

listas
,

previr que o apuramento delias não poderá con-

c!uit-se até a segundafcira seguinte
,

proporá de acordo

com o P.iroco aos Cidadãos presentes , como no jrt.
5 j ,

Escrutinadores e Secretários para outra meza. Para esta

passará huma parte das listas , f. nella se praticará simul-

taneamente o mesmo que na primeira, onde finalmente

se reunirão as quatro relações , e se procederá como fica

tiisposto no art. 56.

61. Quando no Conselho houver mais de huma
assembléa eleitoral, os portadores das copias dos autos

<la eleição (art. 57) se reuniráõ no Domingo seguinte
,

e nas Ilhas Adjacentes e Ultramar naquelle que abaixo

'vai declarado art. 74 B, a hora indicada nos editaes em
Junta publica na casa da Camará com o Presidente del-

ia, e o Pároco que com elle assistio na assemblca ante-

cedente. Logo eiegeráó dVntre si dois Escrutinadores e

djis Secretários ; e abrindo-sc Os ditos autos, o Presiden-

te os fará ler em voz alta , e os Secretários irão escre-

vendo os nomes em duas relações. Dahi em diante se

praticará o mais qiie fica disposto nos art. 55 e 56.

62. Os mezarios succesivamente elegerão dois

d'entre si
,
que no dia abaixo declarado ( art. 6

; ) apre-

sentem a copia deste auto na Junta da cabeça da divisão

eleitoral. A respeito desta copia , da dissolução da Jun-

ta , e da guarda e publicidade do livro
,
quaderno , e re-

lação , se fará o mesmo que fica disposto no art. 57.

65. No terceiro Domingo de Agosto, e nas Ilhas

Adjacentes e Ultramar naquelle que abaixo vai declarado

art. 74 se congregarão em Junta publica na casa da Ca-

mará da cabeça da divisão eleitoral os portadores das

copias dos autos de toda a divisão com o Presidente da

«lesma Gamara, e o Pároco que com elle assistio na

assemblca antecedente. Procederão logo a eleger Escru-

tinadores e Secretários; praticar-se-ha o mesmo, que fi-

ca disposto nos artigos 61 055; e apurados os votos,

sahiraõ eleitos Deputados , assim ordinários como subs-

titutos aquelles que obtiverem pluralidade absoluta , is-

to he , aquelles cujos nomes se acharem escritos em mais

cie metade das listas. Entre elles ficarão precedendo os

cjue tiverem mais votos , e por essa ordem se escreve-

láõ seus nomes no auto. Em caso de empate decidirá a

sorte. Depois se pr.iticará o mais
,

que fica disposto no

art. 56. ( Approvado , devendo poicm entender-se que

as relações não serão queimadas. )

64. Se não obtiverem pluralidade absoluta pessoas

bastantes para preencher o numero dos Deputados e su-

bstitutos , se fará' huma relação, que contenha três ve-

zes o numero que faltar, formada dos nomes daquelles

«ue tiverem mais votos , com declaração cio numero que

teve cada hum. Esta relação será lida em voz alta e co-

uiada no auto. Feito isto a Junta se haverá por dissolvi-

da.

65. O Presidente fará logo publicar adita relação,

e , tiradas por hum Tabellião tantas copias delia quan-

tos forem os Conselhos da divisão eleitoral , assignadas

por elle e conferidas pelo Escrivão da Camará, as re-

metterá ás Camarris dos ditos Conselhos. Os Presiden-

tes destas imiiTediatatuente remítteráõ copias tiradas pe-

los Escrivães das mesaias , e por ambos assignadas ,
aos

Presidentes qUe forSo das asseniMéas eleitoraes
, para as

fazerem logo registrar nos quadernos de que trata o (art.

50), e lhes darem a maior publicidade.

66. No mesn^ío tempo as Camarás convocarão os

moradores do Conselho para nova reunião das asseniblcas

por editaes (art. 52), annunciando
, i.° que esta se

fará no terceiro Domingo depois daquelle em que se

cofigreiou a Junta da cabeça da divisão eleitoral , e nas

Ilhas adjacentes e Ultramar naquelle que abaixo vai de-
clarado art. 74 ;

2." que o numero dos Deputados, de qu»
os votantes hão de formar suas listas , deverá ser tirado

d'entre os nomes inclnidos na relação, que foi remetti-

da da dita Junta , a qual será transcripta nos editaes
,

em que se inclua o numero dos Deputados sobre que se

deve votar.

67. Nesta segunda reunião das assenibléas eleito-

raes se procederá em tudo como fica disposto nos art.

54, 55, 56» 57 5 59, 60, 61 , 62, e 6j ; com de-

claração que os mezarios serão os mesmos, que forão

nas primeiras assembleas ; que as relações vindas da ca-

beça da divisão eleitoral se guardarão nos arquivos das

Gamaras ; e que apurados o.s votos em nova Junta da
cabeça da divisão , sahir.ió eleitos Deputados ordinários

e substitutos aquelles, em que recahirem mais votos,
posto que não obtenhão a pluralidade absoluta ; deven-
do em caso de empate decidir a sorte. Na falta ou im-
pedimento de algum dos mezarios se elegerá outro , co-

mo na primeira vez.

68. Então se haverá por dissolvida a Junta. O li-

vro da eleição se guardará no arquivo da Camará , de-
pois de se haver dado a publicidade possível.

6fç. No auto desta eleição se declarará haver cons-

tado pelos autos remettidos de todas as assembleas da

divisão eleitoral, que os moradores delia outorgarão aos

Deputados ajora eleitos os poderes declarados no art. 58,
cujo teor se transcreverá no mesmo auto.

-o. Concluído este auto, a assembléa assistirá a

hum solemne Te Dciim , cantado na Igreja principal , in»

do entre os mezarios aquelles Deputados, que se acha-

rem presentes.

71. A cada Deputado se entregará huma copia do
auto da eleição, e se remetterá logo outra á Deputação

Permanente ,
tiradas por hum Tabelliãcky e conferidas

pelo Escrivão da Gamara.

72. As duvidas que occorrerem nas assenibiéas elei-

toraes serão decididas verbalmente esem recurso por hu-

ma commjssão de cinco Membros , eleitos na occasião e

pelo modo porque se procede á formação da meza (att.

53-)

7 í. Nas assembleas eleitoraes só poderá tratar-se

de objectos relativos ás eleições, e será nullo tudo o

que se fizer em contrario.

74. Nas Ilhas Ajacentes e Ultramar se observara

o disposto neste capitulo com as modificações seguintes

:

I. No Brasil a reunião das assembleas de Conselho (art.

61 ) , se fará no Domingo que designar a Authoridade

superior da Província , e será o mais próximo possível :

II, Nas lihas Adjacentes e em todo o Ultramar a reu-

nião das assembleas da cabeça da divisão eleitoral (art.

65), se fará no primeiro Domingo depois que a ella che-

garem os portadores dos autos das eleições de toda a

divisão

:

II]. Para o 2.° escrutínio as assembleas da Freguezia

(art. 66.) se reunirão no j." Domingo depois em que
em cada Conselho se houverem recebido da Junta da

Cabe<ia da Divisão Eleitoral as Copias (art. 63) as ou-

tras reuniões de Conselho , c de Cabeça de divisão se

conformarúõ com o disposto em o n." I e 11 do presen-

te ait. (Os números II e II! voltarão á Commissão.)

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação da ^Constituição , e levantou a Sessão á jhora.

NA 1 iVl P R E N K A N A C l O N A T..
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G^áZET^l UJVIFERS^L.
S A BBA DO 17 DE AGOSTO.

GR Ã-BR.Ef ANtí A.

A Londres 24 de Julho.

Gazeta da Corte de 2] do corrente traz varias

noticias relativas á Ordem da Jarreteira , e entre cilas

a nomeação para Cavalleiros desta Nobilissima Ordem ,

<k SS. MiVI. o Rei Frederico VI , de Dinamarca , e D.

João VI , de Portcíg''/.

Tratado de Commcrciii entre a Franfíi e os

Eitados-Unldoí,

Art. 1. O5 artigos de producção, producío, ou ma-
nufactura dos Estadas Unidos, iíiiportidos a Frnnfa em
vasos dós Estíidoi'Uiiidos

,
pagarão hum direito addicio-

hal, que não exceda de 20 fra;icos por tonelada de mer-

cadorias, além dos direitos pagos por iguaes artigos tam-

bém da producção, producto , ou nianiitactura , dos Es-
tadts-Vnidos

t
sendo importados em vasos dos Estados-

V/lidos.

Art. 2. Os artigos de producção, producto, ou ma-
nufactura , de França , importados aos Estados-V nidos
em vasos Francej.es pagarão hum direito addicional

,
que

não pjsse de três patacas e setenta e cinco centessimos

por tonelada , sobre mercadorias , além dos direitos reu-

nidos sobre iguaes artigos, também de producção, pro-

ducto, ou manufactura, de França, sendo impjrtados

em vasos dos Estado s-Vmdos.

Art. ;. Nenhum direito distincto se iaiporá sobre

as producçóes do terreno ou industria Franceza , impor-
tada erh vasos Francezes aos portos dos Estados Unidos
por transito ou re-exportação.

Nem taes direitos se imporão sobre as producçóes
do terreno ou industria dos Estados Unidos nos portos

de FriinÇa por transito ou re-èxportação.

Art. 4. As seguintes quantidades serão consideradas

como tormando a tonelada de mercadorias de cada hum
dos artigos aqui especificados :

Vinhos.— Quatro cascos de 61 gallóes, ou 244 gal-

lóes ds 2jl pollegadas cubicas, medida Americana.
Aguardentes , c todos Os outros líquidos , 244 gal-

lóes.

Sedas, e todas as outras fazendas secas, e todos Os

outros artigos usualmente sujeitos a medida
,

quarenta
é dois pés cúbicos Francezes em França ; e cincoenta
pés cúbicos Americanos medida dos EstadosUnidos.

Algodão, 804 arráteis haveropezo, ou 565 kilogram-
tnas.

Tabaco, 1 600 arráteis haver o pezo, ou 725 kilogr.

Potassa , ordinária e refinada , 224O arráteis liaver

o pezo, ou 101 ó kilogr.

Arroz, lóOO arráteis haver o pezo, ou 725 kilogr.

E por todos os artigos de pezo não especificados

3240 arráteis haver o pezo, ou 1016 kilogrammas.

Art. 5. Os direitos de tonelada, faroes, pilotagem^
do porto , corretagem, e todos os outros direitos sobre
Navios estrangeiros, além dos que pagão os Navios na-
cionaes nos dois respectivos paizes, differentes dos espe-
cificados nos artigos i.° e 2° da presente Convenção
não excederão em França, para os Navios dos Estudos-
V/lidos , cinco francos por tonelada da Matricula do Na-
vio Americano ; nem para os Navios de França nos
Estados Unidos 94 centessimos por tonelada do passa-
porte do Navio EranccT..

Art. 6. As Partes Contratantes, desejando favorecer
o seu mutuo comm-,;rcio, prestando em seus postos to-
do o necessário auxilio aos seus respectivos Navios tent
convencionado que os Cônsules e Vice-Consules possão
fazer que sejão prezos os marinheiros , sendo parte das
equipagens dos Navios das suas respectivas nações

, que
tiverem desertado dos ditos Navios, a fim de os remet-
terem e transportarem para fora do paiz. Para cujo fim
os ditos Cônsules e Vice-Consules se dirigirão aos Tti-
bunaes

,
Juizes , e Officiaes competentes , o pedirão o?

ditos desertores por escrito, provando pela apresentação
da Matricula do Navio, ou lista da gente delle, ou qual-
quer outro documento official

,
que esses homens erão

parte das ditas equipagens ; e em virtude desta requisi-
ção , deste modo provada (salvo porém onde se provar
o contrario ) não se recusará a entrega ; e dai-se-iia to-
da a ajuda e auxilio aos ditos Cônsules e Vice-Consules,
para a busca, aprehensão e prizão dos ditos desertores,
os quaes serão mesmo detidos e conservados nas prizõss;

do paiz, a seu requerimento e à sua custa, até acharerr*

occasião opportuna de os remetterem. Se porém não fo»

rem remcttidos dentro de três mezes , contados do dia:

da prizão, serão postos em liberdade, -e não tornarão x
ser prezos pelo n;esmo motivo.

Art. 7. A presente Convenção temporária estará
em vigor por dois annos desde o i." do próximo Outu-
bro, c mesmo depois de expirar esse prazo, até a con-
clusão do Tratado definitivo, ou até que huma das Par-
tes tenha declarado sua intenção de o renunciar; a qual
declaração deverá ser feita ao menas seis niezes de an-
temão.

E, no caso de o presente arranjamento ficar sem
tal declaração de não continuar, feita por alguma das par-
tes , os direitos extraordinários especificados nos artigos
1.° e 2." deverão, desde a expiração dos ditos dois an-
nos , ser de ambos os l.idos diminuídos hum quarto di
sua soaima tofal , é depois hum quarto da dit:i snmmà
de anno a anno

,
por tanto tempo quanto hunia ou ou-

tra parte houver deixado de declarar a intenção de o
renunciar como acima se declara.

Art, S. A presente Convenção será ratificada poj
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aiiitãi as partes , e a rstiíicaqáo çerd trncada dentro de

hum anno da data delia, oii antes, se possível lor. Po-

rem a execução da dita CrmvciKão começará em .'.mbos

os paizes no i." de Oiitiibro próximo, e será etícctiva,

anida no caso de não ser ratific.ida
,

pata todos os Na-

vios que tiverem navegddo bona fias para os portos de

ambas as nações, na i;onhança de cila estar em vigor.

Em te do que os 'respectivos Fienipotenciarios assi-

gnárão a presente Convenção , e lhe poserão os seus

sellos na Cidade de '^asluiiglifoh hoje 24 de Jiinlio de

VÍ22,
'João Qiúiictj AJains. ( I.. S. )

G. Hj/,lc de Neiívllle ( L. i>. ;

Artigo separado.— Os direitos extraordinários im-

postos por qualquer das partes antes do present« dia,

em virtude do acto do Congresso de 1 5 de Maio de

1820, e do Alvará de 26 de Julho do mesmo anno, e

outros que os conliimáráo , e que já não tem sido pa-

"os , serão refundidos.

Assignado e sellado como acima, liòje 24 de Junho

de J822.

João Qiiiiicj/ Adaiiis. ( L. S.

)

G lii/de de Niniville. ( L. S."^

Artigo separada. — Kstá 'convencionado que os direi-

tos extraordinários especificados nos artigos i." e 2.°

<lcsta Convenção, se imporão só sobre o excesso de va-

lor das fjzendjs importadas, acima do valor das fazendas

exportadas 110 mesmo Navio, na mesma viagem. De mo-

do qus se o valor dos artigos «Aportados igualar ou ex-

ceder o dos artigos importados no mesmo Navio, (não

incluindo porem aitigos importados por transito ou reex-

portação^ neiílums direitos taes extraordinários se impo-

rão ; e se o; artigos exportados forem menos em valoJ

íjue os importados, os direir^iS extraordinários só se ini-

poráo na somma da dlíerença do seu valor. Este artigo

porém só terá effeito no caso de ratificação por ambas

as partes ; e não valerá sem terem passado dois mezés

depois da troca das ratificações. ftUs a recusação em ra-

tificar este artigo por huma ou oOtra parte, de modo

nenhum prejudicara ou alterará a ratihcaçSo ou a vahda-

de dos precedentes artigos desta Convenção.

Assignado e sellado como acima, hoje 24 de Julho

de 18a 2.

Joán Qiiiiicy Adams. (L S. )
G. Hijde de NciiviHe. (. L, S. )

hespanha.
Saragoçit 27 de Julho,

Aqiii se publicou officialmsnte que "os aleivosos

moradores de Mi;^ituteiiz.a ie apoderarão da maior parte

da guarnição daquelle Castcllo
,

que na manhã de 2J

tiesceo á Vilia, chamou huma quadrilha d; facciosos qué

havia a algumas horas de distancia, e escalarão o Casul-

]o : o Tenente de Asti:~ias , D. J uliâo Alvores
,

seu

Governador, hum dos que proclamarão a hbfrdade cm

Jtis Ciiber.as, foi morto com hum Sargento eoutios bra-

vos e conseguiião os inimigos da Pátria occupsr o Cas-

tello do único modo que terião podido conseguillo pró-

prio da sua perversidade." Em breve pagâraO sua teme-

íidade.

Biijaraloí ( -^íríig.^ú ) 29 de Jíil/io.

O nosso Alcaide Constitucional remetteo ao Sr. Che-

fe Politico a seguinte partecipaçáo :

" IJepnis da miiiha ultima partecipação de 2 5 di cor-

rente ás ló h. da noite, aconteceo que a partida de faccio-

zns reunida no Moinho de Juvlerrs e Ermida de iS. Mi-

t^iiel , termo de Cns'tc^on nas ribeiras de Alcaimdre , se

'dirÍ<'io a zA áo« povos de Fnhuiruelo e Lanif^a , derri-

bou" as lapidas da Constituição, recoUieo todas as arnías

t]ue achou e hum ou dois cavallos , e seguio para Pc-

jilnilvita, que são huns casae? dos Lavradores á^: hanaga,

'distantes dr-!la luiina légua; pedio rações de palha de que

passou recibo; allidormiò, e proseguio no dia 25 ao

sahir do Sol pira Mo,iegril/ip , a nde disse Ília, e que

Só dista 5 ó'.i ó ííoras de 'Bitjariilas,^

"Os facciosos nOvos ou encobertos de Mequ'ni:ii-ã
forj rão o desiguio de se apoderarem doCastello de iWt-

t]i<iiie„i.a
; e tendo-se posto de intelligencia com os fac-

ciosos das ribeiras do Cinca e do Scgre , sendo o maior
numero de Fraga

, concorrerão em numero de 2CO aõ
todo, e veiefitírão o assalto no dia 2j ás 8 horas cia

tarde
, tendo ido na vanguarda os facciosos de Meqiii-

neifía
, os quacs surpreliendcrão primeiro I I soldados

que deseérf.o a btitcar rações, e mais dois que o Gover-
nador enviou a saber a causa dâ tardança , ficando no
Caste.lo só com outros 1 1 ou 1 j soldados, os aiiaes náo
poderão sustentar os fogos nem attender aos dilTerentes

poiítOs dos ataques que derão os facciosos , tendo sido

o resultado apoderaiem-?e do Castello , com perda de
lium homeiii morto e hum fendo, e de terem matado
o Governador e hum Sargento.

t-í que tudo me apresso em communicar a V. !>.*

assim qje pude obter a certeza destas noticias e de suas

circunstancias (que até agora tinháo sido mui contradic-

torian ) como me tem prevenido, para fazer delias o uso
que bem lhe parecer."

Madrid 4 de Agosto.
Pela correspondência particular da Catalunha sabe-

mos que aquelles paizes continuáo qiiasi no mesmo esta

do d'inquietação
, e do qual só poderão ver-se livres

quando acabar de chegar o numero de tropas destinadas

a suftocar a rebr] :ão e exterminar os perturbadores. In-
dica-se como medida principal para conseffuir tão saudá-

veis effeitos a mesma qiie o Governo já tomou ; humã
Occupaçãò militar será o melhor ttieio de apagar o fogo

da guerra civil niquellas Províncias.

Apczar de os facciosos serem derrotados onde quer
ique se aprcsentão , tem pela sua parte a vantagem da

dispersão pelos tViontes, que lhes são conhecidos, e a

facilidade de se reunirem. Esta he a causa.de suas der-

tot.is não produzirem todo o effeito desejado; o que st

Conseguirá com as providencias que se vão tomar.
A occupaçãò militar animara grandemente muitas

authoridades dos povos, que por sua situação não podem
niaiiitestar todo áquelle vigor que he necessário, em cir-

cunstancias tão criticas. Estas mesmas providencias serão

da maior importância para impedir as intrigas que possa ha-

ver por parte de alguns estrangeiros, não menos que pe-

la daquelles Hespaiilioes immoraes e desnaturalizados qUe

sè empenhão cm opprimir de males a sua pátria.

LISBOA 16 de Agosto.

CORTES — Sessão dei-, de Agosto. J41.'

Aberta a Sessão ás horas d» costume leo o Sr. Se-

cretario Barroso a acta da precedente, que foi approva-

(^á , e deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do expe-

diente , em que se comprehendia o seguinte: — Qu.itró

ofiicios do Governo peia Secretaria d' Estado dos Negó-
cios do lleino , incluindo informação do Corregedor de

Lamego acerca do conceito da ponte de Salzedas ; res-

posta tiue se rfceheo do Thesouro relatix a ás sommas
,

que em differerítes épocas se distrairão da barra de Avei-

ro : iiuma v ohsulta da Meza da t cnscieiícia e Ordens

sobre as Btillas Pontifícias ,
que se lhe pedirão

,
pelas

quaes em differentcs tempos se tinhão concedido os ca-

liidos dos benefícios vagos para às urgências do Estado
;

e ultimamente expõe o Ministro, que teíido o Governo
recebido (.la Cómmissão do Terreiro em data de 8 do

corrente sobre algumas providencias
,

que se fazem ne-

cessaiias para o melhor abastecimento da Capital, se ex-

pedirão logo aos Magistrados Tcri^itoriaes jquellas ordens

que erão da suâ competência ; Iras não cab-ndo nas at-

tribui<;õc.s do Governo outr.is qUe a mesma CommissíiO

requer , ó manda Stia Magestade remetter ao Soberano

Congresso para que haja de resolver sobre eltps.

Três ofticios do Ministro da Fazenda incluindo ou-

tro da Jtinta das Vinhas do Aito^oura sobre duvidas na

l.ei do privilegio do foro ; a copia dà Bulia da exlincção
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do> Religiosos Merceiístios do Piuá que começa r: I'ige-

nivf.i RegifiAriítii lUiittiuni =1 : e tinalmentc a ri^^nosta

de Fr. Joaquim Pac: de Sande e Castro , Prior fliot ("e

OhíiçfW. Dois ofticios Ho iMmistro da Fazenda incluindo

n 'iiiforinação sobre os o ''Cios de Juiz da Balança da pra-

ta í^-Balatiça do ouro ; e ííJíti otticio dn Coircrjedor da

Coínafít*' de ALohrça sobre o imposto de 4^ rs. sobre

cada cav.jllfy ric sella. Hum oificio pelo Ministro da Guer-

ra , serv:i;do da Marinha, incluindo a seL'ninte parte do

llegiíto tomado ás 6 horas da tarde do dia 14 de Agcs-

fa de 1822.
'' í>r^,,ilti<ii Portugliez Sertório, Capitão o i.° Tc-

nriit- Manoel José de Carvalho , do Rm ne Janeiro em
72 dias,

3 5 passageiros, e huma malla.

]>< ovídades.
" O Commandaiite responde» ás instancias que se

lhe fizerão para que desse noticias do K/í; de Janeiro

,

que não sabia cousa alouma. F.ntreç:0u hum otlicio
,
que

Se remette jujito. Os seus passageiros constáo da leiação

junta. ' (^Segiiese a assip;iiaturii. ")

O mesmo Illustre Secretario mencionou huma re-

presentação da Camará da Paraíba sobre a contirmação

de certos objectos.

A Communidade de 5. Francisco , do Porto , feli-

cita o Soberano Congresso pelos seus augustos trabalhos,

renova os seus prctestõs de adhesão , e conclue que

aquella Communidade não tendo que bfferecer, pelo seu

Instituto, ouro, cu prata, podem comtudó f.^zer o gos-

toso ofFerecimento da instituição, gratiiito, de três Au-
las para instrucção da mocidade Portuense , de Graiiima-

tica Latina, Rcthorica , e de Filosofia ra:;niial ^ e moral:

fez-se menção honrosa da i.' parte , e á 2." passou á

Commissão de Instrucção Publica.

Ouvio-se com agrado a felicitação do Juiz de Fora

de Vrelxo lís Numão ,
Eduardo António Nunrs de Sam-

paio ; e de António Cornelio Colaço , Cunsul Geral em
Tanger. Passou á Commissão das Petições liunia repre-

sentação dos Proprietários das Fabricas de tecidos ,
tor-

cimentos , e Commerciantes dos mesnio.s géneros da vai-

dade do Porto. Deo-se a consideração do costume á fe-

licitação do Vice-Almirantc , Henrique da Fonceca Prego.

Ficarão inteiradas dá pattecipacão do Tribunal da Liber-

dade da Imprensa , dos Eitipregados que honieou para o

mesmo Tribunal.

A Commissão de Le^alisaçâo dós Poderes approvou

o Diploma do Sr. Deputado pela Província do KioGrandc
deliorte, António de Albuquerque Monte-Negro ; e con-

Cedeo-se licença sem limite ao Sr. Deputado José J oa-

ijulm de Faria : passou á Cnmmissão das Petições huma
representação dos Wcrc-ecltos , Tcndeiros , e outros ven-

deiros de helcin
,
Junqueira 1 e Alcântara , sobre vexa-

mes nâ Meza do Marco.

Passou á Commissão de Agricultura huma indicação

do Sr. Pereira Ho Carmo
,
pedindo declaração ao art. 7.°

do Decrrto dos Foraes.

O Sr. Deputado pela Província ie Pernambuco , Co-
marca do Sert7io , jMíinoel Fcllx de \'ern prestando o

juramento do costume , tomou assento na Assembica.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,
e disse se acha vão presentes il8 Srs. Deputados.

O Sr, Povoas entregou hurria Memoria que offere-

ce o Coronel tiernardo António Zsgallo sobre a crcaçáò
de três Legiões.

Ordem do Dia. =: Constituição,

Capitulo 11-

T3a reunião das Cortes,

75. Antes do dia quirze dè Novembro os Deputa-
dos se apreseniaráó á Deputação Permanente, que fará

escrever seus nomes cm hutn livro de registro ccfn de-

claração das divisões eleitoraes a que pertencem.

76 No dia quinJB de Novembro se reunirão os

Deputados em primeiraj Junta Preparatória iia Sala das

Cortes
,

servindo áz Pre<-ui<rnte o da Deputação Perma-
nente , e de Escrutinadores e Secretários os que ella no-
tTicat dentre os seus Merrbros. Inimediatamente se pro-

cederá na verificação das procurações, nom?ando-se bumS
Comirrissão de cinco Deputados para as examinar, e ou-
tra de três para e;.aminar as dos ditos cinco.

77. Alé ao dia vinte de Novembro se continuará

3 reunir huma ou mais vezes a Junta Preparatória, para
verificar a legitimidade das procurações e eleições, resol-

vendo definitivamente qúaesquer duvidas, que sobre isso

se moverem.
78. No dia 2C de Nov. a mema Junta elegerá d'entre

os Deputados por escrutínio secreto á pluralidade abso-
Ima de votos ,

para servirem no primeiro niez , hutri

Presidente e hum Vice-Presidente , e á pluralidade rela-

tiva quatro Secretários. Immediatamente irão todos á

Igreja Cathedral assistir a liuma Missa solemne do tspi-
rito Santo : e no fim delia o Celebrante deferirá o ju-

ramento seguinte ao Presidente ', que pondo a mão direi-

ta no livro dos Santos Evangelhos dirá :
'' Juro nianter

" a Religião Catholica Apostólica Romana
; guardar e fa-

" zer guardar a Coiisiituição Politica da Monarquia Pcr-
''tugueza, que decretarão as Cortes Extraordinárias e
'' Constitirntes do anno de 1S21 ; e cumprir bem e fiei-

" mente as obrigações de D-^putado em Cortes na con-
" formidade da mesma Constituição. " O mesmo jura-

ÍTiento prestará o Vice-Presidente e Deputados, pondo
a mão no livro dos Evangelhos e dizendo somente : Js~
sim o juro,

79. Acabada a solemnídade religiosa, os Deputa-
dos se dirigirão á Sala das Cortes , onde o Presidente de-

clarará que estas se achão instálladas. Nomeara logo huma
Deputação coir.posta de doze Deputados , dois ilos quaes

serão Secretários, ^'aa dar parte ao Rei da referida ins-

tallaçao, c saber se ha de assistir a abertura das Cortes.

Acliando-se o P.ei fora do lugar das Cortes , esta paiti-

cipação se lhe fará por escrito , e o Rei respondera pe-

lo nesmo modo.

80. No primeiro dia do rtiez de Dezembro de cada
áuno o Presidente com os Deputatlos que se' achatem,

presentes em Lisboa, Capital do Reino-Unido , abrirá

imperterivelmente a i." Sessão de Cortes , e cessão as

funções da Deputação Permanente.

O Rei assistirá, se forv sua vontade , entrando na
Sala sem guarda , acompanhado somente das pessoas que
determinar o Regiiiíento do governo interior das Cor-
tes. Fará hum discurso adequado á solemnídade , a que
o Presidente deve responder como cUmprir. Se não' licu-

ver de assistir , irão em seu nome os Secretários de Es-
tado , e hum delles recitará o referido discurso e o en-
tregará ao Presidente. Isto mesmo se cieve observar quan-
do as Cortes se itcharem.

81. No segundo anno de cada Legislatura não haveri
Junta Preparatória nem juramento f art. 60 61 62), e
os Deputados , reunidos no dia vinte de Novembro ná
Sala das Cortes, servindo de Presidente o ultinio do
anno passado

,
procederão a eleger novo Presidente ,

Vice-Presidentè , e Secretários: e havendo assistido a
Missa do Espirilo Santo, procederão em tudo o mais co-
mo no primeiro anno.

82. As Cortes ccrii justa causa, approvada pelas
duas terças partes dos Deputados

,
poderão trasladar-sé

da Capital deste Reino para outro qualquer lugar. Se du-
rante o intervallo das Sessões de Coites sobrevier inva-
são de inimigos, peste, ou outra causa urgentíssima,
poderá a Deputação Permanente determinar a referida

ira: ladação , e dar outras qúaesquer providencias que
julgar convenientes, as quáes, ficaráõ sujeitas á approva-
ção das Coites.

8j. Cada luirna das duas Sessões dè Legislatura du-
rará três mezes consecutivos, e sóriíente poderão prcro-

far-se por mais hum : I. Se o Rei o pedir : II. Se hou-
ver justa catisa approvada peias duas terças partes cos
Deputados prísentes.

84. Quando algiim Deputado tiver impedimento
legitimo e permanente , será chaniado o seu substiintr, ,

segundo a ordem por que o seu nome se achar escrito

na procuração, que deve ser a da pluralidade dns vocor.
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Às procurações dos substitutos, e bem assim dos Depu-

tados que se não apresentarão no dia aprazado, , serão

verificadas em Cortes por liuma Cominissão , e assim a

huns como a outros o Presidenta deferirá jurainénto.

85. Com a Deputação de cada huma das divisões

eleitoraes do Ultramar vjrà logo para Liíboa O primeiro

Substituto, salvo se em Portugal residir algum; no qual

caso entrará este èm lugar do Deputado que faltar. Se

forem reeleitos alguns dos Deputados effcctivos, virão

Jogo tantos substirutos quantos forem os reeleitos, des-

contados os que residitem em Portugal,

Í6. Se os Deputados de alguma Província não po-

derem apresentar-se em Ccites , impedidos por inrasâo

tie inimÍ£;os, 011 bloqusio, continuarão a servir em seu lu-

gar o» Deputados antecedentes , até que os impedidos se

apresentem.

87. As Sessões serão publicas ; e somente poderá

Jiaver Sessão secreta
,
quando as Cortes na conformidade

cio seu Regimento interior entenderem ser necessário, o

que nunca terá lugar tratando-se de discussão de Lei:

8 8. Ao Rei não be permittido assistir ás Cortes
j

excepto na sua abertura e conclusão, Elias não poderáõ

.deliberar em sua presença. Indo porém os Secretários de

Estado em nome do Rei ou cliamados pelas Cortes, pro-

por ou explicar algum negocio, poderáõ assistir á dis-

cussão , e fallar nella na conformidade do regulamento

das Cortes ; mas nunca estaiaó presentes á votação.

89. O Secretario d'Estado da Guerra na primeira

Sessão depois de ebertas a: Cortes ,
irá intormallas do

xiumero de tropas
, que se adiarem acantonadas na Capi-

tal , e na distancia de doze léguas em redor ; e bem as-

sim das posições que occuparem, para que as Cortes de-

terminem o que convier.

90. Sobre tudo o que for relativo ao governo e

ordem interior das Cortes , se observará o seu regula-

mento , no qual se poderão fazer para o futuro as alte-

lações convenientes.

Capitulo íli.

Dos Deputados de Cortes.

91. Cada Deputado he Procurador e representante

de toda a Najão, e não o he somente da divisão, que

o elegeo.

92. Não he permittido aos Deputados protestar

contra as decisões das Cortes ; mas poderão fazer decia-

jar na acta o seu voto sem o motivar.

9J, Os Deputados são invioláveis pelas opiniões,

t]ue proferirem nas Cortes, e nunca por ellas serão res-

ponsáveis.

94. Se aljuin Deputado for pronunciado em cauaa

criminal, as Cortes sobre conta, que ao Juiz da pronun-

cia cumpre dar-lhes antes da prizão , devem decidir se

o processo haja de suspender-se , e o Deputado continuar

no exercicio de suas funcções. (^Voltou á Commissão pa-

ia llie dar huma redacção mais clara).

95. Desde o dia em que os Deputados se apresen-

tarem á Deputação Permanente, até aquelle em que aca-

harem as Sessões , vencerão hum subsidio pecuniar:o
,

taxado pelas Cortes no segundo anno da Legislatura an-

tecedente. AUm disto se lhes arbitrará huma indeninisa-

<;áo para as despezas da vinda e volta. Aos do Ultramar

(entre os quaes se não entendem os das Ilhas Adjacen-

tes) se assignará de mais de hum subsidio para o tempo

dointervallo das Sessões das Cortes ; exceptuão-se aquel-

Jles que se achão estabelecidos em Porttignt. Estes sub-

sidios e indemnisações se pagaráó pelo Tliesouio Nacio-

nal.

9S. Nenhum Deput.ido desde o dij , em que asna

eleição constar na Deputação Permanente até o fim da

Legislatura
,
poderá aceitar , ou sollicitor para si ou para

outrem pensão ou condecoração alguma. Isto mesmo se

entenderá dos empregos próvidos pelo Rei , salvo se

lhe competirem por antiguidade ou escala na carreira da

sua profissão.

97. Os Deputados , rfurante o tempo das SíSsóeS
das Cortes , ficaiaõ inhibidos do exercicio dos seu: em-
pregos ecclesiasticos , civis , e militares.

98. Se por hum caso extraordinário , de que de-
penda a segurança publica ou o bem do Estado, for in-

dispensável que algum dos Deputados saia das Cortes
para outra occupação , ellas o poderáõ determinar, con-
cordando nisso as duas terças partes dos votos.

Cnpitulo IV.

T)iis aitribuiçóís das Cortes,

99. Pertence ás Cortes : 1. Fazer as Leis , inter-

pretallas , c revogallas : II, Promover a observância da

Constituição e das leis , e em geral o bem da Mação
Portugueza.

100. Competem ás Cortes sem dependência da
s.incção Real as attribuições seguintes : 1. Tomar jura-

mento ao Rei , ao Príncipe Real , e á Regência ou Re-
gente : II. Reconhecer o Príncipe- Real como successor

da Coro», e approvar o plano de sua educação: 111.

Nomear tutor ao P.ci menor: IV. Eleger a Regência
ou o Regente (art.... e...), e marcar os limites da

sua authoridade : V. Resolver as duvidas que occorrerem
sobre a succe<;são da Coroa : VI. Approvar os tratados

de alliança ofíensiva ou defensiva, de subsídios, e de

commercio , antes de serem ratificados : VII. Fixar to-

dos os ?.nnos sobre proposta ou informação do Governo
ns forças de terra e mar ,

assim as ordinárias em tempo
de paz , como 35 extraordinárias em tempo de guerra t

VIII. Conceder ou negar a entrada de forças estrannei-

ras de terra ou mar dentro do reino, ou dos portos del-

le : IX, Fixar aniiualmente os impostos , e as despezas

publicas ; repaitir a contribuição directa pelos districtos

dos Conselhos administrativos ; fiscalisar o emprego das

rendas publicas e as contas da sua receita, e despeza

:

X. Authorisar o Governo para contrahir empréstimos
sendo-lhe presentes as condições, excepto os casos de
urgência: Xl. Estabelecer os meios adequados para o pa-

gTimento da divida publica : XII. Regular a administra-

ção dos bens nacionaes , e decretar a sua alienação em
caso de necessidade : XIII. Criar ou supprimir empregos
e officios públicos, e estabelecer os seus ordenados : XIV.
Determinar a inscripção

, pezo , valor, lei , typo , e de-
nominação das moedas : XV. Fazer verificar a responsa-

bilidade dos Secretários d Estado do Rei , e dos mais

Empregados Públicos : XVI. Regular o que toca ao re-

gimen interior das Cortes.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação da Constituição, e levantou a Sessão á 1 hora.

ÀNNUNCIOS.
Sahio á luz: "Carta ao lllm. Sr. ...... sobre o

N." 2 do folheto intitulado Voz da Verdade, provada por
Docuinciilos , escrita por Jiiiionio JSUcoláo de Moura
Stcckler , etc. etc." Vende-se na Loja do Livreiro Reii

defrontJ dos Wartyres.

—

N. S. Neste Opúsculo se acha

(a paginas jç ) hum Catalogo das Obras compostas pelo

Gsneral Francisco de Borga Garção Stockler impressas

e manuscritas. Entre as ultimas se annuncia hum Trac-
tado Elementar de Direito Social , de que nesta carta se

da hum Extracto, contendo 67 princípios sólidos, que

assaz prova a iinportancia da Obra de que são extrahidos.

O M. R. Doutor João Caetano das Neves faz pu-

blico o seguinte Attestado :

" Attesto
,
que o Reverendo Dr. o Sr. João Caeta-

no • '<:! Neves em quanto foi Provedor do Hospital de
Goís ciunpMO exactamente com as ordens, que por esta

Casa hie forão expedidas , e deo sempre boas contas

,

que por isso lhas approvei. E para constar onde lhe con-

vier
,

passei o presente por mim feito , e assignado , e

sellado cora o sello de minhas armas. — Palácio de S.m-
tns o Velho ij de Agosto de 1822.,, = Marquez de

Abrantes , Do:n José.
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SEGUNDA FEIRA 19 DE AGOSTO.

FRANÇA.

R "Paris 27 ác Julho.

espondendo na sessão de 2+ do corrente o Ministro

d'Estado Mr. de Mont-mortncy ás increpações feitas con-

tra o Ministério por vários Oradores da Camará dos De-

putados , se explicou a respeito das causas à'Hespanha

nos termos seguintes :

''Vou tratar, Senhores, de hum assumpto difficil e

dehcado , e no qual me estaráú talvez esperando os di-

versos partidos , e certa espécie de curiosidade ; porem
o meio mais simples para sahir dos lances apertados , e

o mais digno dos que teai a honra de fallar diante de

vós, he explicarem-se com bumnia franqueza j o que não

quer dizer se exclua a prudente reserva.

" Ha longo tempo que o publico tem fixa a sua

attenção nos negócios do paizvisinho. Em todos os bons

tem causado os últimos acontecimentos liuma proluiida

impressão, huma tristeza religiosa , apezar das expressões

de alegria que se tem pronunciado nesta tribuna. Não se

pôde duvidar , Senhores , correo o sangue de cidadãos

vertido por seus concidadãos; correo nos urrrbraes do Pa-

lácio , e isto não podia deixar de causar huma tristeza

religiosa nos corações dos Iranceies , em cuja memoria
estão profundamente gravados successos que dão occasião

ás mais tristes comparações. (Rumor do lado direito).
'* Se se pretendesse tomar-nos conta de nossas ope-

rações governativas relativamente ao mesmo paiz
,
pode-

rá escudar-me , Senhores , com as palavras augustas que

ouvistes na abertura desta sessão. S. M. vos disse que

só a malignidade poderia attribuir a intenções sinistras o
estabelecimento do Cordão sanitário." (O Sr. Foij : o

nome do Rei não deve soar nestas occasióes .... O Sr.

Dtipont : a responsabilidade he vossa.) "No discurso

pronunciado do Throno se accrescentou que o Cordão se

conservaria em quanto a segurança do Estado o exigisse.

Os Ministros do Rei respeitarão tíelmente as intenções

de S. M. , e eu não tenho duvida em manifestar a mi-
nha particular opinião. Penso como na ultima sessão,

que não temos feito outra cousa mais que cumprir com
hum dos nossos mais sagrados deveres , adoptando as

precauções que a prudência dictava para preservar o nos-

so território, não tanto do contagio, como de qualquer
insulto

;
pois sendo contínuos os combates na fronteira

,

poderia temer-se que de resultas delles padecesse aliiu-

ina offensa o nosso território. (Vozes ao lado direito:

Isso não admitte duvida).
" Venhamos ja á accusaçáo mais sensível , indicada

nas discussões anteriores , e expressada com mais forma-
lidade na presente pelo preopinante.

" Pvetere-se esta accusaçáo ao uso de dinheiro para

j-'tgar movimentos de sedição , e seducções madiiavclicas.

Neste ponto podéra eu contcntar-me com huma absoluta
negativa

,
porque parece indigno do Ministério humilhar-

se ate huma explicita justificação ; devo porém dizer que
este capitulo de accusação se ha tomado de periódicos
estrangeiros , assaz conhecidos pela exaltação de suas opi-

niões , e não sem fundamento se poderia estranhar que
os Membros desta Camará recebão de tal fonte es seus
argumentos , e não lação reparo em apoiar com seus dis-

cursos similhantcs calumnias, em lugar de as combaterem
por certa e';pecie de prevenção própria do patriotismo a
favor do Governo Francez. " (O Sr. Vcmarçou : e a ex-
posição das Cortes ao Rei?) " Escusando-nos pois de
responder a vãs declamações, que teremos de dizer sobre
este ponto ? Não poderíamos fallar senão de nossas dis-

posições
, que são conformes as vossas relativamente z

liuma Monarquia que ha mais de hum século a esta par-
te se acha unida ã de França pelos vínculos da estima

,
dos interesses, e de famiha. Quem haverá que deseje
mais que nós a felicidade ea paz da Uespanlia, da Ues-
pa/ilia com quem Citamos intimamente unidos , e da
qual não ha espécie de rivalidade que nos separe ? Nin-
guém certamente se interessará tanto como nós na pros-
peridade dessa Nação.

"Eu sou de Opinião, tanto a respeito delia como
de todos os povos que se achão em similhante situação

,
que não acharáõ esta ventura e prosperidade senão em
huma authoridade forte e monárquica

,
que proteja as li-

berdades publicas e a segurança commum. " ( Viva a
adhesâo á direita. )? "Sim; em todos os tempos faremos
os mais sinceros votos pela felicidade da Nação Hc-j^o-
nhula

; porém seno\as circunstancias nos imposessem no-
vos deveres , saberíamos desempenhallos. " ( Huma voz:

á esquerda : Sim ; a invasão .... não he isso ? )
*' Não

seria por certo no sentido do illustre Deputado que hon-
rem fallou , e pensou que devíamos em todas as occa-
sióes interpretar os tratados e os empenhos que houvés-
semos ccntrahido , seguindo unicamente o conselho de
nosso próprio interesse. Dezejava o mesmo Deputado
que permanecêssemos fieis e addictos alliados em tudo
quanto lizonjeasse a sua opinião pessoal , e que deixásse-

mos de o ser quando se tratasse de reclamações que nos
podem impor alguns sacrifícios. Porém não he assim

,

Senhores
,

quando ha Tratados de per meio
;
quando o

Governo Hespanhol fez huma declaração solemne a to-

da a Europa sobre as suas antigas Colónias , sobre as

novas providencias que cuidava em tomar acerca deste

negocio , bem sabeis que isto foi o que fez suspender

em outros Gabinetes toda a determinação positiva ; do

que vos podeis convencer pelo ultimo discurso que Lord

Liverpool pronunciou na Camará dos Pares.

" Confessemos j Senhores, que seria huma politica
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nuii singular a que se aproveitasse de hum tratado para

tudo o que conviesse a seus interessei;, e rejeitasse tudo

o mais : não iie esta a politica de Ltiiz XVlll ,
-sobre

tudo relativamente a similhante alliado , e iium alliado

desgraçado." (Viva sensação.}

"Os Ministros se considetáo obrigados a desempe-

nhar as intenções de S. .M, , seguindo lium comporta-

mento franco e nobre , fazendo nos momentos de crise

todos os esforços legítimos para preservar de qualquer

ataque a grande propriedade commum de todas as Mo-
narquias, que consiste na magestade c inviolabilidade dos

Réis." (Viva adhesão á direita : na esquerda se ouvirão

estas vozes: E os povos!... e os povos!..) "Sabeis

pomo eu , Senhores, qíie o Ministro do Rei de Françi
em Hespanha desempenhou este importante dever , e se

mostrou como representante e digno interprete do Ch.efe

da augusta Casa que governa os dois Reinos.

''Em todo o tempo dirigiremos ardentes supplicas

ao Ceo para que entre o Rei e o povo, que se devem
unir por seu reciproco interesse, se não interponháo cor-

tezóes tímidos e aduladores, nem facciosos atrevidos e

culpados . . . . ( Movimento de approvaçáo geral ).

"Quem poderá. Senhores, attribuir-nos liunia in-

tenção differente ? Temos tomado as convenientes me-
didas contra a torrente assoladora da febre amaiella ; sup-

púe-se porém que ainda tememos mais o contagio das

tioutrinas politicas. Relativair.ente a isto também os Go-
vernos tem maiores obrigações que cumprir ; ha doutri-

nas muito mais funestas que os males f)'sicos ; poicm
motivos da mais alta qualidade me impedem fazer aqui

applicações deste principio
,
que não temo comtudo ma-

ritestar. Maior vaidade me inspira o meu proptio paiz ;

e mais confiança tenho nas instituições que emanão da

sabedoria do Rei, e nas provas de agradecimento e fide-

lidade que zFiaiiça deo ao recebellas. lllustrada esta Na-

^ão pela sua própria experiência, não se deixará seduzir

com vás theorias. Desejaria de todo o meu coração que
os nossos vizinhos nos dessem outros muitos exemplos

<]ue invejar e imitar; e me abstenho de dizer mais.
" Porem seja o que for , devemos cumprir escrupu-

losa e fielmente todas as obrigações que a nossa mutua
alliançâ nos impõe ; e também devemos estar vigilantes

em guarda de nossos direitos, dos bens que possuímos

da nossa tranquillidade , e da nossa dignidade; este será

sempre, sem duvida alguma, o systema do Governo do

Rei ; confio nelle , e me atrevo a dizer que vós , Se-

nhores , também neile confiaes." ( Adhesão em todo o

lado direito.

)

LISBOA 18 de Agosto.

CORTES. Sessão de \-i de Agosto. 442."

Aberta a Sessão ás horas do costume, leo-se a acta

da precedente Sessão
,

que foi approvada , deo conta o

íjr. Secretario Felgueiras áo expediente , em que se

comorehendia o seguinte : — Hum officio do Governo
pela Secretaria d' Estado dos Negócios das Justiças, em
cue pede a resolução de outro que di';gíra em data de

jí de Março acerca da necessidade de se reformar a Lei

sobre os Desertores, visto que só assim são qualifica-

dos, quancki faltão á revista pelo espaço de jo dias,

que esta ampliação tem produzido a continuação dos

Salteadores no Alemtcjo , o que exige prompta resolu-

ção. Outro incluindo a resposta do Cabido da Guarda

aos quesitos
,
que lhe for^jo enviados. Outro pela Secre-

tario d' Estado dos Negócios da Fazenda, incluindo in-

formação do Administrador da Imprensa í\'acional sobre

a admmistração ou arrematação das Cartas de jogar. Ou-
tro incluindo huma Consulta do Coiiselho da Fazenda de

21 de Maio sobre o requerimento de José Ferreira Pin-

to Bastos. Outro com huma Coiíndta do Conselho da

Fazenda de 12 do corrente sobre o requerimento de An-

na Joaquina Rosa, que pede se lhe dé livre de direi-

tos liuma porçiO de an'l à' Hespaulia para a sua fabrica

de Estamparia do Campo Pequeno. Outro em que se

satisfaz á ordem das Cortes sobre a ordem com que se

queima pela Junta dos juros o papel falso. Outro pela
Secretaria d' Estado dos Negócios Estrangeiros, em que
transmitte hui-na Nota do Encarregado dos Negócios de
S. Magestade Britânica em data de 1 5 do corrente em
que insiste na suspensão do direito addicional dos 15
por cento sobre as fazendas de Lã Inglezns, em quanto
se ventilla este negocio nos dois Governos. Outro pela
Secretaria d' Estado dos Negócios da Guerra , servindo
na Marinha , incluindo huma parte do Registo do porto
tomado as 8 horas da tarde do dia 1 5 de Agosto de
1S22.

Uergantim Portuguez Espirito Snnto Especulação
Capitão Manoel da Silva ftllo , de Villa Maceyò nas
Alagoas em 64 dias , e 7 passageiros.

Kovidfldes.

" O Capitão não deo novidade alguma : disse que
a Província das Alagoas ficeu em perfeita tranquillidade.

Entregou sete sacos e hun.a carta de officio
,
que se re-

mettem juntos: os seus passageiros são; António José
Gonsalves ; José Ferreira da Costa, com hum Escravo,
e António Leite Pereira, Commissarios volantes; o Pa-

dre José António da Silva Carvalho; Francis.co Lmz de
Sousa; e Manoel Joaquim Fernandes, a estudar." (Se-
gue-se a assignatura.)

A Camará do Pará em data de % de Junho conlTr-

nia os sentimentos que animão de não reconhecer seoáo
as Cortes em Lisboa

, e a ElRei Constitucional o Sr.

D. João VI , como centro do Poder Legislativo e Exe-
ciiti\o, e envia os documentos por onde consta serem
aquelles os sentimentos rie todos os habitantes d'aquella

Província : íoi recebida com especial agrado,

Forão recebidos do mesmo modo outros dois offí-

cios da Junta Provisória do Governo das Alagoas em da-

ta de 6 de Maio , e 2 de Junho , em que partecipáo os

mesmos sentimentos, e conclue desta maneira : "A Jun-

ta Provisional congratu!ando-se a miúdo por hum tal

motivo , e depois de dar a si mesmo os mais puros e

cordiaes parabéns , tem a honra de transmittir a V. Ex-
cellencia com immenso jubilo huma noticia tão fausta,

para que se digne tazella presente ao Augusto Congres-

so Nacional , a quem ella e a Província inteira rendem
inteira fidelidade e confiança,"

Fez-se menção honrosa da' felicitação das Camarás

do Conselho de Aljubarrota e de Mangonlde : e ouvío-

se com agrado a do Parroco de Nossa Senhora a Bela

da Freguezia de Sant-lago de Cassem ; do Juiz de Fora

de Tarouca , e de Penamacor. Passou á Commissão de
Agricultura huma representação dos moradores de Mon-
forte ^ Com.arca de Casíello-Branco acerca da extincção

dos Pastos Communs,
Passou i Commissão das Petições huma representa-

ção dcs moradores de Tilaccijó , Capital das Auigoas so-

bre a desmembração d'aquclla Província de Pernambuco :

e distribuio-se pelos Srs. Deputados extractos do Balan-

ço do Cofre da Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exer-

cito do mez de Julho passado.

O Barão do Porto Covo de Bandeira em nome da

Direcção do Banco de Lisboa felicita o Soberano Con-
gresso , e annuncia que as operações d'aquel!e útil esta-

belecimento vão principiar em, o dia 21 do corrente
,

tendo recebido dos Subscriptores a importância das ac-

ções que são 5202.

Passou á Commissão das Petições huma representa-

ção da Camará de S.João das Duas Pontes , na Pro-

víncia de Goioí.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,

e disse se achaváo presentes 117 Srs. Deputados, e que
faltavão jó , dos quaes 51 tinháo licença.

Ordem do Dia.

Continuação da redacção da Constituição ; forão ap-

provados os artigos seguintes

:
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Ciipitulo V.

Pa txirclàò do Pedcr íegislnttvo,

101. Lei lie a vontarfe dos Cidadãos, declarada pe-

ia unanimidade ou pluralidade dos voios de saiis Repre-

sentantes juntes em Cortes
,
precedendo discuísão- publi-

ca.

A Lei obriga 05 Cidadãos sem dependência de acei-

tação.

102. A iniciativa directa das leis somente compete

aos representantes da Nação juntos em Cortes.

Podem comtudo os Secretários dT.stado fazer pro-

postas , as quaes , depois de examinadas por huma Com-

niissão das Cortes, poderão ser convertidas em Projecto

de lei.

105. Qualquer Projecto de lei será lido primeira

e secunda vez com intervallo de oito dias. A' segunda

leitura as Cortes decidirão, se ha de ser discutido : nes-

te caso se imprimirão e distribiiiráó pelos Deputados os

exemplares necessários , e passados oito diss se assignatá

aquellc em que lia de principiar a discussão. Esta durara

huma cu mais sessões , até ene o Projecto pareça sufti-

cientemente examinado. Immediatamente resolverão as

Cortes se tem lugar a votaç o : decidido que sim, pro-

cede-se a ella. Cada proposição se entende vencida pela

pluralidade absoluta de votos.

104. Em caso uríjente declarado tal pelas duas ter-

ças partes dos Deputados presentes
; poderá no mesmo

dia em que se apresentar o Projecto, principiar-se e mes-

mo ultiniar-se a discussão ;
porém a lei será então ha-

vida como provisória.

105. Se hum Projecto não for adniittido a disctis-

são ou a votação, cu se adniittido for rejeitado, não

poderá tornar a ser proposto , durante a mesma Sessão

da Legislatura.

106. Se o Projecte for approvado, será reduTÍdo a

Lei , a qiiai depois de ser lida nas Cortes , e assignada

pciu Presidente e dois Secretários , será apresentada ao

Rei em duplicado por huma Deputação de cinco Mem-
bros , nomeados pelo Presidente. Se o Rei estiver tVira

da Capital, a Lei lhe será apresentada pelo Secretario de

Estado da respectiva repartição.

1C7. Ao Rei pertence dar a sancção áLei, o que

fará pela seguinte formula assignada de sua mão :
'' Sanc-

'' ciono , e publique-se como Lei.''

Se o Rei, ouvido o Conselho d'Estado , entender
^ue ha razões para a Lei dever supptimir-se ou alterar-se,

poderã suspender a sancção por esta formula: ''Volte
" ás Coites ", expondo debaixo da sua assignatura as so-

breditas razões. Estas serão presentes ás Cortes ; e im-
pressas se discutliáó. Vencendo-se que sem embargo
delias passe a Lei como estava, será novamente apresen-

tada ao Rei ,
que lhe dará logo a sancção.

Se as razões expostas lorem attendidas a Lei será

suppriniida ou alterada, e não poderá tomar a tratar-se

delia na mesma Sessão da Legislatura.

iGÍi. O Rei deverá dar ou suspender a sancção

no prazo de hum mez. Quanto ás leis provisórias feitas

em casos urgentes (art. 86), as Cortes determinarão

o praso dentro do qual as deva sanccionar.

Se as Cortes se fecharem antes de expirar aquelle

prazo , este se prolongara até os primeiros oito dias da
seguinte Sessão da Legislatura.

109, Kão dependem da sancção R.eal : I, A pre-

sente Constituição, e as alterações ;-que nella se i^izerem

para o futuro (art. 28) : 11. Todas as leis ou quaesquer

outras disposições das presentes Cortes Extraordinárias e

Constituintes : III. As decisões concernentes aos objec-

tos de que trata o art. 97.

110. Sanccionada a Lei , a mandará o Rei publicar

pela formula segunte :
" Doir. F . ... por sraça de Dcos

"e pela Constituição da filonarqia , Rei do Reino-Unido
"de Portugal Brasil e Algarves , d'aquem e d'a!ém mar
*' em Africa etc. , faço saber a todos os meus súbditos ,

"que as Cortes decretarão, e eu sanccionei a Lei se-
" guinte (aqui o texto delia). Por tanto mando a to-
"das as Anthoridades a quem o coniiecimento e execu-
" ção da relerida Lei pertencer, que a cumprão e exe-
" cutem tão inteiramente como nella se contém. O Se-
'' cretario d'Estado dos Negócios de (o da respectiva re-
'' partição) a faça imprimir, publicar, e correr."

O dito Ministro referendará a Lei , e a fará sellar

com o sello i\o Estado , e guardar o seu original no ar-

quivo da 'J,"orre do Tombo. O outro original (art. 89)
depois de'íissignado polo Rei e referendado pelo Minis-
tro, se oitardará no arquivo das Ccrtes.

As Leis independentes de sancção, serão publicadas

com esta mesma lornuila
, supprimidas as palavras r: t- (:c

SíJ/lCcioiíCl.

III. Se o R^ei no prazo estabelecido nos art. 107
e 108 •, não der sancção á Lei , ficará entendido que 3.

deo , e a Lei se publicará. Se porém recusar assignalia,

as Cortes a mand.tráõ publicar em nome do Rei, deven-
do ser assignada pela pessoa em quem recahir o Poder
Executivo,

'
: , 1 .

H2. A Regência ou Regente do Reino terá so-
bre a sancção e publicação das Leis a authoridade que as

Cortes designarem , a qual não será maior que a que fica

concedida ao ilei.

iij. As disposições sobre a formação das leis, se
observarão do mesmo modo quanto á sua revolução.

Capitulo \'í.

Da Depuiaçilo Pirmancnte , e da reunião

extio3rdi/inria de Cortes,

114. As Cortes antes de fecharem cada huma
das Sessões da Legislatura elegerão cada anno sete den-
tre os seus Membros , a- saber , três das Províncias da
Europa , três das do L'ltraniar , e o sétimo sorteado en-
tre hum da Europa e outro do Ultramar. Também ele-

gerão dois substitutos ti'entre os Deputados europeus e
ultramaiiiios , cada Inim dos quaes servirá na falta de
qujlquer dos Deputados da sua respectiva naturalidade.

Destes sete Deputados se. formará huma Junta , in-

titulada DefHifiiçno Permanente dai Cortes
,

que ha ds;

residir na Capital até o momento da abetiura das Cortes
110 anno seguinte.

A Deputação elegerá em cada mezd'entre seus Mem-
bros hum Presidente , ao qual não poderá reeleger em
mezes successivos , e hum Secretario que poderá ser suc-

cessivamente reeleito.

Pertence a esta Deputação: I. Promover a reunião

das Assembléas Eleitoraes no caso de haver nisso alguma
negligencia: 11. Preparar a reunião das Cortes (art. 5^
e seguintes :) 111. Convocar as Cortes extraordinariamen-

te nos casos declarados no art. 100 pedindo ao Governo
as informações que julg.n necessaiias para esse fim: iV.
Vig'iar sobre a observância da CoQstituiçâo e das Leis

para instruir as Cortes futuras das infracções, que hou-
ver notado: V. JSo caso do ait. 66 prover como nelle-

se determina: VT. Promover a installação da' Regência
provisória nos casos do art. 12;. '

116. A Deputação Permanente convocará extraordi-

nariamenta as Cortes para hum dia determinado
, quando

accoutectfr algum dos casos seguintes ; 1. Se vagar a Co-
roa : II. Se o Rei a quizer abdicar : III. Se st impossi-

bilitar para governar (art. 126.) IV. Se occorrer alguin

neçocio árduo e urgente , ou circunstancias perigosas ao

Estado, ao juízo da Deputação Permanente, ao do Rei
que nesse caso" o coinmunicará á mesma Deputação

, para

ella expedir as ordens ncccessarias.

117. Retinidas as Cortes extraordinárias trataráõuni-

camente do objecto para que lorão convocadas, continuan-

do a Deputação Permanente as suas Sessões ; separar-se-hão

logo que o tenhão concluído ; e se antes disso chegar o

dia 15 de Novembro accrescerá ás novas Cortes o ulte-

rior conhecimento do mesmo objecto.
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TUuh iV.

Do Poder Executivo eu do Ríí.

Capitulo I,

Da aiithorldade ,
juramento, e inviolabUidode do 'Bei.

iiS. A Authotidade do Rei provem da Nação e

he indivisível e inalienável.

119. Este poder geralmente consiste em fazer exe-

cutar as Leis; expedir os Decretos, InstrucçÕes, e Regula-

mentos adequados a esse fim, e prover a tudo o que

for concernente á segurança interna e exttriia do Estado,

11a forma da Constituição.

Os ditos Decretos, Insttucçóes , e Regulamentos se-

rão passados em nome do Rei.

120. Especialmente competem ao Rei as attribui-

^óes seguintes : I. Sanccionar e promulgar as Leis (art.

90 90": II' Nomear e demittir livremente os seus Mi-

nistros : in. Nomear os Magistrados precedendo propos-

ta doConsellio de Estado, feita na conformidade da lei:

IV. Prover também conforme a lei todos os mais em-

pregos civis que não forem electivos , e bem assim os

milftares : V. Apresentar para os Bispados
,

precedendo

proposta triple do Conselho d-Estado. Apresentar pata

«s benefícios [ccclesiasticos de padroado real curados ou

rio curados
,
precedendo concurso e exame publico pe-

rante os Prelados diocesanos. VL Nomear os Commandan-

tes da força armada de terra e mar , e emptegalla coriio

entender que melhor convém ao serviço publico : Porém

ciuando perigar a liberdade da Nação e o Systema Constitu-

cional ,
poderrió as Cortes fazer estas nomeações. Em

tempo de paz não haverá Commandante em Chete do

Exercito nem da Armada. VII. Nomear os Embaixado-

les e mais Agentes diplomáticos, ouvido o Conselho

íl'Estado ; e os Cônsules sem dependência de o consul-

tar : VIII. Dirigir as negociações politicas e commer-

ciaes com as nações estrangeiras : IX. Conceder privilé-

gios exclusivos a favor de industria, e cartas de natura-

Jisaçáo , em conformidade das Uh : X. Conceder títu-

los , honras , e distincções em recompensa de serviços,

na conformidade das leis. Quando as remunerações pecu-

niárias ,
que pela mesma causa entender se devão confe-

rir somente o fará com anterior approvação das Cor-

tes'; fazendo-lhes para esse fim apresentar na primeira

Sessão década anno huma lista motivada: XI. Perdoar,

ou minorar as penas aos deliquentes na conformidade das

leis: XIL Conceder ou negar o seu beneplácito aos de-

cretos dos Concilios , letras Pontificias , e quresquer ou-

tras constituições ecclesiasticas ;
precedendo approvação

das Cortes , se contiverem disposições geraes ; e ouviiiáo

o Conselho d'Estado , se versarem sobre negócios de in-

teresse particular
,

que não forem contenciosos; pois

neste caso os remetterá ao conhecimento e decisão do

Supremo Tribunal de justiça: XIlI. Declarar a guerra,

c fazer a paz ; dando ás cortes conta dos motivos
,
que

para isso teve : XIV. Fazer tratados de alliança offensiva

ou defensiva, de subsídios, e de commercio, com depen-

dência da approvação das Cortes (art. 100 N. VI t) XV.

Decretar a applicaçáo dos rendimentos destinados pelas

Cortei aos diversos ramos de administração publica.

O Rei não pôde :

I. Impedir as eleições dos Deputados ; oppor-se á

reunião das Cortes ;
prorogallas , dissolvellas , ou protes-

tar contra as suas decisões:

]I. Impòr tributos , contribuições , os fintas :

IH. Suspender Magistrados , salvo nos termos do

art.

IV. Mand.ir prender Cidadão algum ,
excepto 1.

quando o exigir a segurança do Estado ,
devendo então

ser o prezo entregue dentro de quarenta e oito lioras ao

Juiz competente :
2° quando as Cortes houverem sus-

pendido as formalidades iiidiciaes art. 18 1 :

tes:

V. Alienar porção alguma do território portuguez :

VI. Commandar lorça armada.

122. O Rei não pôde sem consentimento das Cor»

I. Abdicar a Coroa :

II. Sahir do Reino de Portugal e Algarvei ; e

se o fizer , se entenderá que a abdica.

Isto mesmo terá Jugar, se havendo sabido com li-

cença das Cortes a exceder, e não regressar ao Reino
sendo chainado.

A presente disposição he applicavel ao successor da
Coroa , o qual contravindo-a se entenderá que ranuiicia

o direito de succeder na raesnia Coroa:
111. Tomar empréstimo em nome da Nação.

125. O Rei antes de ser acciamado prestará peran*

te as Cortes na mão do Presidente delias o seguinte ju-

ramento :
" Juro manter a Religião Catholica Apostoli-

'' ca Romana ; ser fiel á Nação Portugueza ; observar e
" fazer observar a Constituição Politica decretada pelas

"Cortes Extraordinárias e Constituintes de 1821 , e as

"leis da mesma Nação; e prover ao bem geral delia,

" quanto em mim couber.

124. A pessoa do Rei he inviolável , e não está

sujeita a responsabilidade alguma. O Rei tem o trata-

mento de IHagestede Fidelíssima.

Capitulo II>

Da Família Real e sua dotação,

125. O herdeiro presumptivo da Coroa terá o ti-

tulo de Príncipe Real ; o seu filho primogénito o de

Príncipe da Beira ; os outros filhos do Rei e os do
Príncipe Real terão o de Infantes.

Estes títulos não podem extender-se a outras pes-

soas.

126. O Príncipe Real e o da Beira , e os Infan-

tes não podem commandar força armada.

Os Infantes não servirão nenhum emprego electi-

vo e de publica administração, excepto o de Conselhei-

ro d' Estado. Quanto aos empregos providos pelo Rei
,

podem servillos , salvo os de Secretario dEstado , Em-
baixador , e Presidente ou Ministro dos Tribunaes de

Justiça.

O Sr. Moura pedio licença para ler a proclamação

para se enviar aos Brasileiros
,
que se lhe ordenou fizes-

se , a qual foi approvada,

O Sr. Pamplona , como Membro da Coromissão Di-

plomática leo o parecer em resposta aos officios do Mi-

nistro dos Negócios Estrangeiro* sobre o acto da incor-

poração da Província de Montevidto ao território Portu-

guez , e estado da Divisão alli destacada ; o qual ficou

sobre a meza para se resolver Segundafeira.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia , depois de

se ter resolvido, que não houvesse Sessões extraordiná-

rias , a continuação do Projecto da Constituição , e o

Parecer da Commissão Diplomática acima referido, e le-

vantou a Sessão ás 2 horas.

i ANNUNCIOS.
t

Sahio á luz : " Carta ao Jllm. Sr sohre o

V.° 1 do Jolheto intitulado Voz da Verdade, provada por

Documentos , escrita por António hUcoláo de Moura
Stocller, etc. etc." Vende-se na Loja do Livreiro Rej/

defronte dos Martyres.

—

N. B. Neste Opúsculo se acha

(a paginas 55 ) hum Catalogo das Obras compostas pelo

General Francisco de Borga Garção Stockler impressas

e manu5critas. Entre as ultimas se annuncia hum Trac-

tado Elementar de Direito Social , de que nesta carta se

dá hum Extracto, contendo 67 princípios sólidos, que

assaz prova a importância da Obra de que são extrahidcs.

IN A 1 M ? ii ii íN S a IN A C 1 O N A L.
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GAZETA UJVIFEMSAL.
TERÇA FEIRA 20 DE AGOSTO.

F R A N C; A.

Piiih 27 í/f J alho.

Mr. Manuel proiuinciou o seguinte discurso em res-

posta ao do flliiiistro :

|~'

j

iTi fim ,
Senhores , o nosso comportamento a res-

peito da Hcspanha deve primeiro cjue tudo chamar a vos-

sa attencão. Hum dos meus iliustres amigos faliou lioje

deste comportamento, e o fez de modo que não era fá-

cil rebatelio ; comtudo o Ministro , esforçando-se por

lhe responder , disse que o Governo Francez tinha que-

rido respeitar , e continuaria respeitando a ind;pendencia

á Híspiinha. Desejara eu que por honra da Diplomacia

Fraliceza a sua resposta se houvesse cing.Jo a estas pou-

cas palavras , e não teríamos , mais que fazer que dar-

Ihe o parabém, pedir lium testemunho destes princípios,

e desejar com todas as veras que perseverasse neiles ;

mas iiáo foi assim , antes temos notado algumas frazes

que desmentem a primeira, e que nos não permittem

dar credito áquellas palavras. He preciso que convenha-

mos que oGovern) Francez se achava em luima situação

delicada, pois via a hum lado a razão e a justiça e es-

te lado da Camará " ( Risadas á direita.— Algumas
vozes da mesma parte : Isso he tallar com modéstia I )
" Devera ter escusado accrescentar : este lado tia Camma ;

porque bem sabe a França, que sempre está pela razão

e justiça." (Huma voz à direita : Pelos revolucionários !)

" A justiça exigia do Governo que respeitasse a revolu-

ção dHfjpri/j/iíí , liuma revolução consagrada pelo sello

do próprio Rei ; mas por outra parte apresentava-se hum
estorvo sério. O Ministério he obra de hum partido, e

este partido triunfante quer dictar suas leis, as qiiaes

estão em contradicçâo com os princípios do Governo
representativo. Se este se estabelece em hum paiz vizi-

nho e poderoso, o partido teme que seus princípios pro-

duzão hum.i reacção em França ; e se para o futuro não

tivermos Governo representativo, ou o que tivermos

for hunia sombra, teme igualmente que a força das cou-

sas se abra caminho por si mesma , e que a França co-

lha por seu turno a paga do benelicio que enviou ao

outro lado dos Pyrenncos.

"Não vos admireis , Senhores , do procedimento

deste partido, porque sempre assim tem procedido, e

assim procedia Ljiiz XIV a respeito da Suécia e da In-

glaterra. Este fllonarca enviava continuamente fundos

e emissários para sustentar Carlos I ; e porque não se

fará hoje o que então se fazia ? Não se nos dizia em
i8i; e iSió como hunia cousa admirável: reparai no

que se passa em Hespanlia , e vereis quanto he mais

prudente que nós : vede hum Soberano aue se faz res-

peitar, e que soube desenvolver- se dos nianejos dos fac-

ciosos , e fazer calar a tribuna restabelecendo o poder

absoluto? Isto he o que nos dizião , Senhores; porém

C0(no nos não pudem hoje citar este exemplo, procurão

fazer todo o possive! para o poder citar de novo. (Ru-
mor á direita. )

'' Hum dos no sos iliustres amigos nos dizia hontem

que o Governo não poderia continuar a caminhar por

este caminlio , e que mudaria de comportamento. Não ,

não mudará, e seria hum erro esperallo
,

porque todas

as cousas devem guardar consequência comsigo mesmas -

e visto que se tem interesse em restabelecer o Império

dos privilégios, lie preciso que a politica tome suas me-

didas para conseguir o seu timl Para isto he necessário

buscar hum apoio d.is Nações que gozão da inapreciável

felicidade da Monarquia absoluta, e he preciso proscre-

ver as que tem hum Governo constitucional. For mais

que a razão diga que a força estaria nestas ultimas , o
espirito de partido diz o contrario : anda buscando as

Aristocracias e as Monarquias absolutas , e por isso cum-

pre attendello ; assim, não vos deveis admirar do pro-

cedimento do Ministério para com a Heipanha
,

porquês

tem sido tal qual não podia deixar de ser.

"He porém certo que o Governo Francez haja com-

mettido alguns erros de que deva reconvir-se a si pró-

prio? Tem-se-Iiie feito muitas objecções, e a muitas

tem respondido, se bem que não digo se o fez com bom
êxito ; mas ha huma sobre a qual se ha guardado prolun-

do silencio. Disse-se tudo quando se tratou desse Cor-

dão sanitário
,

que se transformou em hum exercito no

instante em que o perigo diminuía , e quando se devião

minorar as precauções? Disse-se tudo quando se fallota

desses grossos cabedaes que se tem gastado sm tomar

precauções, que já erão inúteis?" (Huma voz da direi-

ta: Paliais de Mr. Ardoiihi?^

"OuanJo fallarmos desses facciosos que tetn entra-

do no território Francez , onde tem achado armas
, di-

nheiro, e recursos para se organisarem ,
que resposta

dareis ? Que direis quando notarmos que o armamento

desses facciosos e o do nosso Cordão tem ido a par con»

o movimento de Madrid} Eu pergunto se respondestes

a isto, e se podíeis responder.
" Por outra parte esta pergunta he supérflua

, e se

se aítender ao que temos lido em hum periódico minis-

terial. Obrigado este a defender Os Ministros, de qíie

meio se vale? Acaso diz que se respeite como he jus-

to a independência á' Hespanlia'* Nada dissonantes diz

que he preciso aculir em 'occorro do Rei opprimido

que corre grandíssimo perigo." ( Huma voz do lado es-

querdo : esse periódico he a Estrella.')— ' Diz que nã"

deve perder temi)0, e que isto he huma obrigação
qu

se

de todos os Soberanos , e esp ccialmeiUe do Soberano da
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rfa^iça como ligado com o à' Hcspanfiti pelos vincnlòs

do san"ue. Com tudo, aquelle periódico convém em

que para tae<! emprezas he preciso estar seguro do bom

cxito ; assim, só pela necessidade de combinar bein os

meios com a Santa Alliança lie que disculpa o Ministé-

rio de :er suspendido ate agóva esta excepção. C Movi-

Tnento i diíeita ... longa agitaçío. )
" Eis-aqui , Senhores, o estado das cousas, e os

qiic me interrompem a cada instante sentiriáo muito

que se defendessem outros princípios. O preopinante

n.io se atreveo a tanto, e se absteve de dizer que não

<ieve;nos intrometter-nos nas cousas á' Hesp,uilic , longe

d' isso disse que alli liouve liuina rebellião e não liuma

revolução." (Grande numero de vozes a direita : Tem
razão.— Outras á esquerda: Escutai, escutai.) "Quan-

do dizeis que tem razão, mostreis que não só lia nuni-

festada o seu modo de pensar , mas também o vosso ;

pois declarais que não se hão de considerar as cousas de

Híspanlia como huma revolução consumada , inas sim

como huma rebellião, contra a qual todos os Governos

tem interesse em se armarem. Pois bem
,
tomemos tes-

temunho desta declaração, porque descobre z Cada hum

quaes são as vossas intenções." (Approvação á esquer-

da.) " Este descobrimento não he já necessário em Hfi-

vanha
,

porque não são hmis periódicos mentirosos os

que vierão dar-nos a noticia de que hum Governo visi-

iiho procurava fomentar alli a guerra civil, m.is sim fo-

ráo as Cortes quem o disse." (Grande numero de vozes

á direita: Essa não he a questão: o Orçamento, o Or-

çamento.)— Quereis guerra com Herpanha \ assun o

tendes ja resolvido Senhores, considerai as conse-

quências que podírião tra:er comsigo as razões que alle-

<;ais ;
pensai bem que teríeis que dizer se se olhasse co-

mo hum monião de mentiras huma exposição votada

por vós.

"O Sr. MinÍ5tro d' Estado concluio o seu discurso

inanifestando hum desejo que he também o n"'so. De-

seja que nunca venháo interpòr-se nem facciosos nem

cortezóes entre o Soberano e o povo. Ah! também nós

certamente o desejamos ; e se as cousas tivessem ido

sempre deste modo em Fr<j«f,i , não teriáo sido fred-

jas revoluções, nem estaríamos no caso de temer ou-

tras novas.'' (Huma voz á direita... Nunca forão preci-

sas... Tem sido espantosas... Não trateis de as reno-

var). " Huma só palavra temos a accrescentar ao voto

do Sr. Ministro; e esta palavra he indispensável para

encher a iJca de todo o homem generoso. Desejamos

que não haja entre o throno e o povo ne^m facciosos
,

i,em corttzáos ,
itcm soldados estrangeiros." (Signaes de

approvação i esquerda ; e vozes á direita : Não vos dé

cuidado). — Wr Manuel desceo da tribuna.

N. B. Cumpre advirtir que o discurso do Ministro,

além dos negócios à'Hespfínha tinha respondido sobre os

da America , e da Greda ;
que o .Ministério dos Negó-

cios Estrangeiros pedia huma somma de 7:8001^ francos,

(a qual foi concedida nesta sessão). Mr. Bignon na do

dia antecedente increpou o Ministério, i
.° da pouca in-

fluencia que a Fnuiça tem na Europa, 2.° do comporta-

mento do Governo a respeito á'Hespa,iha ; 5.° de recu-

sar reconhecer a independência da America meridional. O
General Fotj seguio o rríesmo ataque no dia 24. Tratan-

^o este do assumpto d'Hespaiiha disse, entre outras cou-

zas que não podia crer que a revolta do Prado podesse

acontecer sem se haver premettido o auxilio da França;

que a maioria da Nação Hcpanhola ,
era moderada e

forte, por que era unanime. A isto respoiídeo hum De-

putado do lado direito :
" Se a Nação Kespanhola he

unanime como «uccede estarem rebentando insurreições

de todos os lados ?
"

LISBOA 19 de J^oslo.

Recebemos hoje folhas de Londres ate 8 do cor-

rente. No dia 6 foi prorogado o Parlamento. O Rei dis-

se no seu discurso : " Continuo a receber das Potencias

estrangeiras as mais fortes seguranças das suas disposições

amigáveis para com este paiz ; e tenho a satisfação de

crer que as desavenças que infelizmente se tinhão suscita-

do entre a Corte de ò". Petersbiírzo e a Porta Ottomana.
estão em tão bem pc ce arranjamento oue ha todo o

iugar de esperar que a paz da Europa não será pertur-

bada." £m todo o discurso se não disse palavra a res-

peito da Península. — As tropas Russas vãn-se retirando

da tronteira da Turijula. O Imperador da V.ussia espera-

se em Setembro em Vienna. A Esquadra Turca foi ba-

tida e destroçada pelos Gregos com morte do Capitão
J^achá , cii|a N-O, de 1 jo peças, foi pelos ares, outras

três queimadas, e algumas Fragatas rrettidas a piques

etc.

Publicou-se em Paris pela Imprensa o Auto de ac-

cusação do General Breton e seus cúmplices, e anezar
de alguém nos querer figurar que lá se goza menos da li-

berdade da Imprensa que entre nós, não houve duvida em
publicar as proclamações e mais papeis da conspiração que
formão o dito Auto , e isto em lugar de excitar devo-
ção aos rcos e á sua causa, só excitou indignação o
que assaz prova qujl he a opinião geral da Nação. Pa-
rece que entre as pessoas com quem os rebeldes conta-
vâo se achão compromettidos os nomes dos Deputados
La Foj/elte, B. ( onítan , Foi/, Keratri/ , e Voyer de
Jrzenson , os quaes se representão como destinados a

torniar o Governo Provisório de Paris, logo que fosse

deposto o act^Jal.

Pelas folhas de Madrid recebidas hoje se vé (l/ni-
versal de i

5 ) ^^ue Qnesada contínua a organisar e re-
forçar a sua tropa

;
que diariamente lhe cheg o recrutas

do interior, e ém tão grande numero que a 6 subia a
sua devisãò a j<Ji homens de boa gente. "As guerrilhas,

emissários, e espias de Quesada recorrem o interior da
Navarra

, e mesmo parte do Aragão recrutando e ti-

rando o que podem ; mas tem ordens rigorosíssimas de
observar lunria boa disciplina. A tropa que está no Ro;j-

cal ao menos assim o faz." Assim se expressa o corres-

pondente do Universal. As partidas dos facciosos em
vez de diminuírem, crescem muito.— OCongresso, se-

gundo alguns, parece ha de abrir-se em Tlen/nr no i."

de Setembro, e dizem que a elle assistirão Lord Castte-
reagk , Wjnistro á'l:iglaterra , e Mt. de Montmorencj/
por parte da França.

CORTES • Sessá-o de \') de Agosto, 44 J,"

Aberta a Sessão ás horas do costume, leo-se a acta

da precedente Sessão
,

que foi approvada , deo conta o
Sr. Secretario Felgueiras do expediente, em que se

comprei. endia o seguinte : -- Hum ofhcio ào Governo
pela Secretaria d'Esrado dos Negócios Estrangeiros, res-

pondendo ao que se lhe perguntou sobre os ordenados,
que devem vencer o? fxtnsules no Império de Marro-
cos '. passou á respectiva Conimissão.

O Sr, Bastos pez sobre a meza huma representação

de vários Negociantes desta Capital com duzentas assij-

naturas , em que pedem algumas providencias a beneficio

publico , e credito do Thesouro
, as quaes devem ter

lugar antes do dia l.° de Outubro ; e pedindo o Illustre

Deputado que fosse mandada á Commíssâo de Fazenda

para se tomar em consideração , assim foi approvado.

O Sr. Secretario EmiUo Alberto leo as seguintes

declarações de voto : i.' Declaro que na Sessão de an-

tes de honrem votei contra o artigo 106 n.° 2 , sendo

de opinião, que em lu;;ar de Reino de Pcrtugal e Al-

garve j
se diga := Keino-Vnido de Portugal T>rasil e Al-

garves. ~ António ?.ianoel da Silva Bueno" : 2. "O
abaixo assirnado toi de voto na Sessão de 17 na revisão

de Constituição art. 104 n.'' 5 ,
qufc \^!iO se sanccionasse.

na Constituição que fosse publico o concurso e exame
,

que deve preceder o provimento dos Benefícios da Co-

roa. =/oje' Var. Corrêa de Seal>ra = "
: J." "Ni Sessão
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iiltima do dia 17 determinou o Soberano Conj;resso , que

as Cortes eMtaordinarÍj<! convocadas pata negocio árduo
,

e urgente ou circunstancias perigosas ao Estado, segun-

do o § 4." do artigo 10c da C'jnstitU!ção , se separem,

e acabem no dia 15 de Novembro
,

(caso clifgtiem a

esse tempo ) ainda que não tenliáo tiscalisado os seus

trabalhos. Foráo de voto contrario os abaixo assignados

,

« requerem que se ilies lance na Acta os seus votos na

forma do costume. = jojé Vaz. Velh<>.=: Muaoel Jné tie

Arrenga. ''

Sr. Secretario Siinres de Azevedo tez a cbamada,

« disse se acliaváo presentes Ii2 Srs. Deputados, e que

faltavão 41 , dos quaes 29 tinh o licença.

Ordem do Dia :

Continuando da redaeÇ.'io e revisno da Conilitiiição.

Art. 127. O herdeiro presumptivo da Coroa será

reconhecido como tal nas prnneiras Cortes
,
que se reu-

nirem depois do seu nascimento. Em completando 14

annos de idade prestará em Cortes nas mãos do Presi-

dente juramento de manter a RelÍ£;ião Catholica Apos-

tólica Romana ; de guardar a Constituição Politica da

Nação Portugueza , e de ser obediente as Leis , e ao Rei.

128. As Cortes no principio de cada reinado assig-

nardó ao Rei , e á Eamilia Real huma dotação annual

correspondinte ao decoro de sua alia dignidade. Esta do-

tação não poderá alterar-se em quanto durar aquclle

reinado.

129. As Cortes assignaráó alimentos, se forem

necessários , aos Príncipes e aos Infantes e Infantas des-

de os sete annos de sua idaje , e i Rauiha logo que en-

TÍuvar.

1 jo. Quando as Infantas houverem de casar , lhes

assignaráó as Cortes o seu dote , e com a entrega delle

cessaráó os alimentos. Os Inlantes que &e caçarem , con-

tinuará') a receber seus alimentos em quaiito residirem

no Reino: se forem residir tora dclle , se lhes entrega»

rj por huma só vez a quantia, que as Cortes determi-

narem.

ijl. A dotação, alimentos, e dotes, de, que tra-

táo os três artigos antecedentes , serão pagos pelo The-
souro Nacional, e entregues a hum Mordomo nomeado
pelo Rei com o qual se poderão tratar todas as ac óes

activas c passivas , concernentes aos interesses da Casa

Keal.

M-. As Cortes designarão os palácios e terrenos,

que jiilgareni convenientes p.ira habitação e recreio do

Rei e da sua família.

Capitulo III.

Da seiccessão á Coroa,

1 i j. A Successáo á Coroa do Reino-Unido de Por'

tu^fíl , Urasil , e .'Ugarves seguirá a ordem regular de

primogenitura e representação, entre os legitimes des-

cendentes do Rei actual o Senhor D. João VI : comem
saber

,
preferindo sempre a linha anterior ;is posterio-

res ; na mesma linha o gráo mais próximo ao mais re-

moto ; no mesmo gráo o sexo masculino ao femcnino
;

no mesmo sexo a pessoa mais velha a mais moça.

Donde se segue : I. Que somente succedem os fi-

lhos nascidos de legitimo matrimonio : II. Que no caso

de fallecer o Principc Real antes de haver successão na

Coroa, seu filho prefere aos tios, e succede immedia-
tamente ao avò por direito de representação : (Esta par-

te passou á Comrr.issão para o esclarecer.) III. Que hu-

ma vez radicada a successáo em huma linha , em quanto
esta durar não entra a iinmediata.

1 J4. Extinctas as linhas dos descendentes do Se-

nhor D. ]oõo VI , será chamada aqueila das linhas des-

cendentes da Casa de Bragança, que dever preferir se-

gundo a regra estabelecida no art. 118. Extinctas todas

estas linhas , as Cortes chamaráo ao Throno a pessoa
,

que entenderem convir melhor ao bem da Nação.

IJ5. Nenhum estrangeiro poderá succeder na Co-
roa do Reiíio-Unido.

ijó. Se o herdeiro da Coroa Portugueza succeder

em Coroa estrangeira, ou se o herdeiro desta succeder

naquelia , não poderá accumular huma com outra ; tnas

preferirá qual quizer, e optando o Throno estrangeiro,

se entender.! que renuncia o Throno Portuguez.

157. Se a successão da CorOa cahir em fêmea,
não poderá esta casar senão com Portuguez, precedendo
approvação das Cortes. O marido não terá parte no Go-
verno, e somente se chamará Rei depois que ti\er da
Rainiia filho ou fill.a.

158. Se o successor da Coroa tiver incapacidade

notória e perpetua para governar , as Cortes o declara-

táõ incapaz.

Capitulo IV.

Dii menoridade do successor da Coroa, e do impe-

dimento do Rei,

I jg. O successor da Coroa he menor e não pódtf

reinar antes de ter dezoito annos completos.

l-;0. íJe durante 3 menoridade vagar a Coroa, as

Cortes estunrlo reunidas elegerão huma Regência , com-
pasta de j ou 5 cidadãos naturaes deste Reino, dos
quaes será Presidente aquelle

, que as mesmas Cortes de-
signarem.

Não estando reunidas , se convocarão logo extraor-

dinariamente para elegerem a dita Regência.

141. Em quanto esta Regência se nr.o eleger, go-
vernará o Reino huma Regência Provisional , composta
de cinco Membros que serão a Rainha mãi , dois Mem-
bros da Deputação Permanente, e dois Conselheiros de
Estado, chamados assim huns corno outros pela priori-

dade da sua nomeação.

Não havendo Rainha mãi , entrará em lugar delia

o irmão mais velho do Rei detunto , e na sua falta <>

terceiro Conselheiro d Ejtado.

Esta Regência seta presidida pela Rainha : em falta

delia pelo irmão do Rei : e não o havendo
,

pelo mais
antigo Membro da Deputação Permanente. No caso de
fdllecer a Rainlia reinante , será seu marido o Presiden-

te da Regeicia.

142. A disposição dos dois artigos antecedentes

se e\tenderá ao caso em que o Rei por alguma causa

fysica ou moral se in.possibUite para governar ; devendo
Ingo a Deputação Permanente colligir as necessárias in-

formações sobre essa impossibilidade , e declarar provi-
soriamente que ella existe.

Se este impedimento do Rei durar mais de dois an-
nos , e o successor immediato for de maior idade , as

Cortes o poder.íó nomear Regente em lugar da Regên-
cia.

145. Assim a Regência permanente e provisional

como o Regente se o houver, prestarão o juramento de-
clarado no art. 108 ; accrescentando-se-!he a clausula de/í-

delidnde ao Rei. Ao juramento da R.egencia permanente-

se deve accrescentar , ijuc entregará o governo, logo que
o successor da Coroa chegue á maioridade , ou cesse o Í/;í-

pedimento (/o Rf i. Esta ultima clausula de entregar o go-
verno cessando o impedimento do Rei , se accrescenta-

ra tambein ao juramento do Pvegente.

A Regência permanente e o Regente prestarão o
juramento perante as Cortes , a Regência provisional

perante a Deputação pernianente. Volte á Commiss-ío

para lhe pór a clausula de que ao juramento da Regen-
cia Provisória se juntará

,
que entregará o Governo a

Regsncía permanente.

144. A Regência permanente exercerá a authoridade

Real conforme o Regimento dado peias Coites , desve-

l.nido-se mui especialmente |na boa educação do Príncipe

menor.
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I45' A Regência provisional somente despichará

os negócios
,
que não admittirem dilação : e nao pode-

rá nomear nem remover empregai os públicos senão inte-

rinamente.

146. Os actos de liiima e outra Regência se ex-

pedirão em nome do Rei.

147. Durante a minoridade do snccessor da Ccrôa

será seu tutor quem o pai llie tiver nomeado em testa-

mento ; na falta deste a Ramiia mãi em quanto não tor-

nar a casar ; faltando esta as Cortes o nomeáráõ. No pri-

meiro e terceiro caso deverá o tutor ser natural do rei-

no. Nunca poderá ser tutor do Rei menor o seu irame-

diato successor.

148. O successor da Cotòa durante a sua minori-

dade não pôde contraliir matrimonio sem o consentimen-

to das Cortest

Capitulo V.

'Das Secretarias d'Estedc.

149. Haverá seis Secretarias de Estado nas quaes

as Cortes futuras pòderáó fazer as alterações que julga-

rem necessárias ; a saber

:

Do Reino , da Justiça, da Fazenda , da Guerra ,

da Marinha , Estrangeiros.

As Cortes designarão por lium Regulamento os ne-

gócios pertencentes á repartição de cada hum.

150. Os estrangeiros posto que naturalisados , não

poderáó ser Secretários d'Esrado.

151. Os Secretários d'Estado serão responsáveis ás

Cortes : I. Pela falta de observância das leis : )J. Pelo

abuso do poder que llies foi c Milkdo : I!l. Pelo que obra-

rem contra a liberdade, segnrança , ou prcpriedade dos

cidadãos : IV. Por qualquer dissipação ou máo uso dos

bens públicos.

Esta responsabilidade , de que os não escusará ne-

nhuma ordem do P>.ei verbal ou escrita ^ será regulada

por huma lei particular.

152. Para se fazer effectiva a responsabilidade dos

Sec, d' Estado precederá decreto das Cortes , declarando

que tem lugar a forrriação de culpa. Com isto o Secre-

tario ficará logo suspenso ; e os documentos relativos á

culpa se remetterjó ao tribunal competente, art. . .

.

155. Todos os Decretos , ou quaesquer determi-

nações do Rei, Regente, ou Regência, de qualquer

natureza que sejáo , serão assignadas pelos respectivos

Secretários d'Estado, e sem isso não se lhe dará cumpri-

mento.
Capitulo VI.

t)j Conselho d.Estado.

254. Haverá hum Conselho d'Estado composto de

treze cidadãos , escolhidos d'entre as pesaoas mais distin-

ctas por seus conhecimentos e virtudes ; a saber : seis

das Províncias da Europa, seis das do Ultramar, e o de-

cimo terceiro da Europa ou do Ultramar ,
como dec.dir

a sorte.

155. Não podem ser Conselheiros d'Estado I. Os

qíie não tiverem trinta e cinco annos de idade: II. Os

estrangeiros posto que naturalisados : III. Os Deputjdos

de Cortes em quanto o forem , e se obtiverem sua escusa
,

não poderáó ser propostos para Conselheiros durante

aquella Legislatura. ,

156. A eleição dos Conselheiros d Estado se fará

pela forma seguinte: As Cortes elegeráõ á pluralidade

absoluta devotos dezoito cidadãos europeus, para forma-

rem huma lista de seis ternos , em que occupem o pri-

meiro lugar de cada terno os seis que tiverem maior

numero de votos ; o segundo , os stis que se lhes se-

ÇuVem ; e r.s seis restantes o terceiro. Por este mesmo

inodo se formará outra lista de dezoito cidadãos ultra-

Tnarinoí. Então se decidirá pela sorte , se o decimo ter-

ceiro Conselheiro ha de ser europeu ou ultramarino; e

se foimari ham novo terno de cidadãos europeus ou ul-
tijiTurinos, ^,ue bc a)untará a lista respectiva.

Estas duas listas serão propostas ao Rei para esco-
lher de cada terno hum Conselheiro.

157. Os Conselheiros d'Estado servirão quatro an-
nos , lindos os quaes se proporão ao Rei novas listas ,

podendo entrar nellas os que acabarão de servir.

158. Antes de tomarem posse darão nas mãos do
Rei juramento " de manter a Religião Catholica Apos-
'' tolica Romana ; observar a Constituição e as Leis ;
*' ser fieis ao Rei ; e aconselhallo segundo suas cons-
'' ciências , attendendo somente ao bem da Nação.''

159. O Rei ouvirá o Conselho d' Estado nos ne-
gócios graves , e particularmente sobre dar ou negar a

sancção das Íeis ; declarar a guerra ou a paz ; e fazer

tratados.

160. Pertence ao Conselho propor ao Rei pessoas

para os tispados e lugares da Magistratura art. 120 N.""

111. e V.

161. São responsáveis os Conselheiros d'Estado pe-
las propostas que fizerem contra as leis , e pelos conse-
lhos oppostos a ellas ou manifestamente dolosos.

162. Os Conselheiros d'Est5do só serão removidos
por sentença do Tribunal competente.

Quando pela remoção ou pnr outra qualquer causa

vagar algum lugar no Conselho d'Estado , as Cortes pro-
porão logo que se reunirem ao Rei hum termo confor-
me o art. 1 36,

Capitulo Vil.

Da Jorça militar,

i6j. Haverá huma força militar, permanente, na-

cional, e composta do numero de tropas e vasos, que as

Cortes determinarem.
O seu destino he manter a segurança interna e ex-

terna do Pveino , com sujeição ao Governo, ao mesmo
conipete empregalla como lhe parecer conveniente.'

164. Toda 3 força militar he essencialmente obe-
diente , e nunca deve reunir-se para deliberar ou tomar
resoluções.

165. Além da ref^ida força haverá em cada Pro-

víncia corpes de ISllitclai. Estes corpos não devem ser-

vir continuamente , mas só quando for necessário ; nem
podem ser empregados no Reino de Portugal e Jlgarves
em tempo de paz fora das respectivas Provincas sem
permissão das Cortes.

A instituição e organisação destes corpos será regu-

lada por huma ordenança particular.

166. Os Ofliciaes do exercito e armada somente
poderáó ser privados das suas patentes por sentença pro-

ferida em juizo competente.

Por estar mui adiantada a hor-a , entrou-se em du-
vida se devia tratar-se da 2.' parte da Ordem do Dia r:

Parecer da Commissão Diplomática sobre a evacuação de

Montevideo — adiado para a seguinte Sessão.

O Sr. Secretario Felgueiras leo a redacção do De-
creto sobre a creação da Comiriissão para examinar a

contabelidade , e outros ramos do Thesouro : dito sobre

a Impetra da Bulia para a e\tinccão da Santa Igreja Pa-

triarcal, e renovação da antiga Sé Arquiepiscopal de i«í-

bo/i : dita sobre a dotação para aCapelIa Real ; dita Im-
petra da Bulia para a Seculirizaçáo dos Regul.ires de hum
e outro Sexo; e Ordem para sahirem os noviços de hum
e ouiro Se\o

,
que tiverem entrado depois da Ordem

,

que prohibio os seus egressos.

A Commissão dos Negócios Políticos do Brasil foi

de Parecer
,

que se dessem louvores á Junta Provisória

do J'ará pela sua firmeza em resistar aos artelicios do
Governo do Rio <U Jninlro. ~ Approvado.

O Sr. Presidente dro para Ord. do A\2 Constituição^

e Parecer da Commlisilo Diplomática sobre a, evacuação

de J^lontevldeo , e levantou a Sessão á i i^ horas.

N A 1 .\i E W SA NA C I -U N A I..
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HESPANHA.

" V^ estado

antiga Catalunha , compreliejididas no

tar,

Madrid 27 de Julho.

em Cjue se encoiutão as Prõvincias da

7." Districto Wili-

o augmento que aquelle toma por causas que não

se occukão á penetração d'ElRei , e a necessidade de

cortar pela raiz os males que occasiona o desassocego

em que se aclia aquelie paiz, são causas que ainda que

mui sensíveis ao paternal coração de Sua I^lagestade

,

o obrigio a tomar medidas que possSo destruir os indi-

cados males ; e por tanto a- resolver : i." O paiz com-
prchendido no 7." Districto Militar se declara em estado

tic guerra ; e por conseguinte ser occupado militarmente

por lium exercito de operações. 2.° O General em Chefe
teia as faculdades que se assignaláo no Decreto das Cor-

tes de 6 de Janeiro de iSi j , e as que Jlie dá a Orde-
nança Geral do Exercito 3.° O Intendente Geral í\\ú\-

tar tendo presente o artigo 5.° do duo Decreto proporá

com urgência o que convier. 4.° O Estado Maior no-
meado em virtude da Real Ordem de 1 7 de Junho ul-

timo para o 7." distriLto passará a sello do Exercito de

operações , e em virtude disso o Chcte d'Estado fllaior

General proporá o que convier se se considerar necessá-

rio o seu aiigiiiento individual e de attribuiçóes. 5.". O
General em Chefe proporá o numero e qualidade dos

Gciieraes e trigadeiros que liâo de cjmmandar as Divi-

sões e IJrigadas para a approvacão de S. W. 6.° ElRei .

em consideração aos méritos e serviços do Marechal de

Campo D. Francisco Espoi e Mina, aos seus conbeci-

mentcs militares , e ao seu ardente zelo pela causa da
1'atnj, o nomeia General em Chefe do Exercito de ope-
rações do 7.° Districto Militar." (Assim se declarou a

Cituliiiiha em estado de guerra )
Sarag9Ça 2% de Julho.

Governo Politico Superior de Saragoça
" A obrigação de todos os iiabitantes de coopera-

rem com as Camarás para a conservação da ordem pu-
blica incumbe mais particularmente aos que por seus
bens, e influencia tem maior interesse, e facilidade de
o tajer. Portanto mando a todas as Camarás me remet-
táo no termo de oito dias huina lista dos sujeitos mais
abastados

, e de maior ascendente
povos.

"Todas as pessoas comprehendidas deverão auxiliar
os Alcaides (Juizes), e as Camarás, tanto com suas lu-
zes para adoptar medidas de bom geverno , como com
seus esforços para a execução , e as reunirá a Camará,
quando julgar convinieiíte.

"As mesmas, juntamente com os Membros da Ca-
mará, me serão responsáveis pela ordem publica, e pro-
cederei contra todos a exacção de multas, e do mais de
que no caso coiitrario se facão acredores.

''As Camarás dos povos a cinco léguas de distan-
cia dos facciosos

, que ou pelo numero destes , ou por
iiutras razões não possáo defender-se a todo o trance da
sUa agressão, enxiaraó com toda a segurança as armas,
e munições que se lhes tenhão entregado , á cabeça de
Comarca^ ou a r^utn nar^cr-m n n ^_a££^_c.i...,--.^.>.i^

nos seus respectivos

me darão parte para dispor delias segundo convier , na
certeza de que se algims cahirem em poder dos faceio-
SOS

,
se exigirá a responsabilidade aos que tenhão dado

lugar a isso por sua omissão, negligencia, ou malicia.
' Relat;vamente ás armas de propriedade particular

as Camarás obrigarão desde logo, debaixo de fortes mul-
tas

, a apresentarem todas as de fogo que levem bala, e
os terçados e espadas de cavallaria. Feito isto poderáó
leteilas seus domnos

; porem debaixo da sua responsabi-
lidade

, de maneira que se forem para o poder dos fac-
ciosos

,
pagarão aquelles o quádruplo do seu valor sem

escusa alguma , e sem prejuízo das penas da lei em caso
de malicia. Se os donos quizerem eximir-se desta res-
ponsabilidade , as entregarão á Camará

, e esta cuidará
debjixo da sua de que se levem ao lugar, ou povo se-
guro para que sejáo entregues a seus" donos passado o
perigo : pois assim se concilia o respeito devido á pro-
priedade particular com o que imperiosamente reclama a
segurança publica.

"Os Alcaides (Juizes) , e as Gamaras publicarão
esta ordem logo que a recebão para que chegue á noti-
cia de todos. Ueos guarde a V. m. muitos annos. Sara~
§oça 20 de Juliío de l%22. = Florêncio Garcia.,,

Estando em OU-sa , U. .António Braj/ teve noticia
que os facciosos se ai.haváo em Mastjiie/a. Imniediata-
mente sahio contra elles com duas companhias de Mili-
cianos de Barcelona, e huns 54 dos Milicianos da \'ilia

de Martortll
, e Miqueletes. Ao entrar a noite encon-

trou os bandidos á direita do dito povo : atacou os em
guerrilha com a partida de Martorell ; e não obstante o
valor, e intrepidez destes, os facciosos se sustinlijo fa-
zendo hum fogo vivíssimo

; porém tendo avançado a
passo de ataque as duas Companhias de Milícias , foráo
lançados fora da sua posição. A nossa perda foi de hunx
miliciano morto, e três feridos, todos dos ài. Barcelona ^
e outro ferido dos escopetei.'os de Martorell. Tendo re-
gressado a esta Villa o referido hroy por necessitar a
sua trop^ de descanço

, mandou que o Coronel D.Joã»
da Coita passasse com algumas tropas a reconhecer o si=
tio da acção, e atac.isse os facciosos no caso de encoii-
trallos. Assim succedeo com effeito , tendo-os desalojado
de huma forte posição 3 esquerda de Masqueja. Depois
parapeitárão-se n'hum barranco , onde sustiverão o fogo
meia hora; porém acossados pela guerrilha, e flanquea-
dos pelo resto da columna emprehendcrão a fuga , sem
ter sido possível continuar em sua perseguição por o
impedir o terreno. Os facciosos seiíáo liuns 200 , « a

sua perda de iums oito mortos.
O Sr. Chele Politico desta Província ordenou que

os feudos de que trata a parte anterior seião assistidos

e cuiados com o maior esmero
,

pagando á sua custa os

gastos que l-izerem, se no povo onde se achão n.5o iiou-

ver fundas para isso.

Igualnentc mandou que se lhe remettão os nomes
dos Milicianos mortos

,
para que apresentando-se as suas

faniiliiis , possão ser, reconimendadas ao Governo , a fim

lie obt^r o premio de que se tizerão acredoras pelo ser-
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Em Saniõ Jiijre Je PaUniiir se apreçentárSo ao in-

dulto 5 facciosos com suas arnnas , e munições.

Na marihá de 24 saliírão de S. Fclui de Codlnes

com direcção a CíiUles de jMombtiy 4C0 facciosos , dei-

xando 7 feridos que tiverão na acção de Tarraso. O (-lie-

te da mesma facção mandou aos terreiros dacjuella Vil-

ja , sob pena da multa de ico duros a cada iium
,

que

fizessem balas cc ferro.

Dos povos de Baijuerisaf , e Monnirol saliirao cou-

sa de huns 80 homens a reunir-sc coni a facção
,

que

tem seu Quartel General , st-gundo dizem , em iJ. Feliã

de Codines.

Mo dia 2; se apresentarão emCnldfs d' Mombuy jo

facciosos da guerrillia de -í. Feliii de Codims , comnian-

dados pelo cabeça Jgostlnha Superes , com ordem de

<jue lhes entregassem lOO pares de alpargatas , • de que

os ferreiros fizessem jíf» balas de ferro no termo de seis

horas debaixo da multa de 2C>o duros : as alpargatas entre-

garão se»lhes ; porem quanto ?s balas parece que a Ca-

mará respondeo ao Cabeça de hum modo que lhe não

«quadrou ; pois deo a entender que no dia 24 passaria

com toda a sua guerrilha a commetter em Calda os ex-

cessos que estes infames costumáo nos povos indefen-

5 05.

Avisa o Brigadeiro D. António 'Boien de Mnnrer.a

com data de 22 que , em virtude do bando publicado

por ordem do Senhor Chefe Politico perdoando aos que

não são cnDeÇa"; tem sahido muitos pais de facciosos a bus-

car seus filhos ; e como alguns dos primeiros lhe hzerão

presente que no termo prefixo naquelle hnndo não basta-

V3 para atrahir os que estavão longe ,
julgou necessário

prorogallo por tres dÍ2S mais, e espera produzira bom
êffeito esta medida , pois hum só de ^'nvardés se offe-

rcceo a apresefitar-lhe de jo a 40.

De Viel) com data de :o escrevem as seguintes cir-

cunstancias do bloqueio , e acções que sustiverão contra

õs facciosos. Estes mandados pelos Cabeias Mlsas, Vile-

In , I^oscn Aato 11 , Maln-vila y Telxidor ^ e PltiiidoUt
,

se tinhão reurrido em numero de mais de 6^ homens
,

incluindo os Sornatenes
,
que fizetão sahir de vários po-

vos sob pena de morte. No dia 14 intimarão á Camará,
<;ue se rendesse , dizendo que a qualquer resistência se

ciaria o mcis horrendo castigoj e ajuntando que o Rei era

já absoluto em Tiladrld , e que estava derrubado o Sys-

tema ; porém a estas sandices se lhes não respondeo

cousa alguma. Irritados pelo desprezo , cortarão a agua
,

impossibilitarão os moinhos do Ter, e atacarão no dia 15

ás 4 ài tarde em hun^a linha de meia legua de exten-

çáo
,
porém forão completamente derrotados , e batidos

em todos os pontos, deixando no campo da batallia 1:7

mortos , huma infinidade de feridos , e muitas espin-

gardas. No dia 16 entrou nesta o General Milans com a

Sua divisão, e na manhã do dia 17 atacarão as tropas á

baioneta a guerrilha de MUoS
,

que se tinha parapcita-

do nas alturas de Gurh , o que lhe hão valeo
,
pois loi

deirotada n' hum momento com perda de 60 mortos , e

muitos feridos , e perseguida até S. B.nrtolumeo de griju,

íio mesmo dia 17 foi ijrualmente batida a. suerrilha de

Jiloscn Aitton na altura de 5. Marcos, da qual foi desa-

lojada pelo Capitão Olivcr com 60 homens só , sendo

í^ue os facciosos passavão de 600. Durante esta acção

outra partida de 70 homens bateo , c derrotou as for-

tes avançadas que tinhão os facciosos em Taradcll. En-
tre os mortos deste dia se encontrarão hum frade , e luim

clérigo, ficando ainda mais destes entie as filas daquelles

malvados.

Na madrugada do dia 22 oTdenáriío as autlioridadej

de Gsrona que sahisse lii:mta descuberta pela direcção

C)ue se cria unhão tomado os facciosos ; porém ha pouco

tempo apparecéráo nas alturas d.i direita huns 9CO del-

íes , baixando até Surrià e Ponte nwior , a meia hora

daquslla cidjde. Imincdiatamente se reforçou a descu-

berta , e fnrn).ida luima columna de 2jO intantes , e 20

cavallo; , marciíou ás ordens do valente conimandante

D. Joaquim jJjcrhe
,

que em breve alcançou os rebel-

des , e depois de liuni vivo fogo os desalojou dos seus

primeiros pontos: continuou o ataque i nossa vista, e

com vantagens conhecidas das armas nacionaes. A milí-

cia cobria a praça, e parte estava disposta a sahir, se

fosse necessário
,
para reforçar a columna.

letamente destrocados os facciosos

de se terem entregado a huma vergonliosa fuga , e na
maior desordem. Tiverão quatro mortos , e sete feri-

dos, não tendo occorrido maior desgraça pela nossa par-

te que a de três leridos , e entre elles ligeiramente o
Capitão de Arc^iio , D. Justo Garclit Cônsul,

Na tarde de 22 chegou a Gerona huma partida de

25 voluntários da Eiihnl ^ a qual encontrou na Ermida
de los Angeles I5 ladrões dos que incommodavâo os po-

vos daquellas visinhanças , apanbdrão-lhe os cavallos,

hum roubado na noite anterior, com huma grande som-
ma a hum patriota de Cursa , e comerão o rancho que
havia na meza dos malfeitores

,
perdendo estes lium ho-

mem , e tendo outros feridos.

Tendo noticia o Commandante militar da Provín-

cia de Tíirrogona o General Haro de que havia huns

2^ Ijcciosos em la Selva , Soo em Maspujol , e ou-
tros ?co em Rindoms

,
povos todos distantes a huma ou

meia légua da villa de Réus , ordenou sahissem duas

columnas de 4&0 homens cada huma is três da manhã
do dia 19, huma commandada pelo Tenente Coronel

D. Agostinho Call, e a outra pelo Capitão d' EIRei de
Infanteria D. lúantiel Sesé. A pritTieira columna ao raiar

do dia encontrou os inimigos em Maspujol ^ e travou

hum combate longo e obstinado com hum numero de

2 a ji^ facciosos, que durou até ás dez e meia da ma»
nhã , desalojando-os de todas as posições , e causando-

Jhes huma grande perda: durante a acção, que foi á

vista da dita villa. enviou o citado General huma com-
panhia de miqueletes para que sustivesse as nossas tro-

pas.

A segunda columna se achou na planície junto de

la Selva, e surprendeo a avançada dos contrários, á

qual fez rotroceder, apanliando-lhe três homens, que
forão fiisilados : depois a divisão entrou em Selva, cujo

povo aiiandonárão es rebeldes , vindo reunir-se com os

que atacarão a primeira columna : apresentárão-se novas

hordas pela parte de Cuíi , ás quaes teve que bater an-

tes de continuar a perseguir os mais ; e quando este

Official chegou á vista da primeira columna, jd tinha

esta concluído o fogo, e afugentado os facciosos , e nes-

te estado se retirarão a B-ens. Nestas acções perderão

os rebeldes iiuns jC homens. As novas companhias de

miqueletes conhecem a debilidade dos inimigos, por te-

rem rechaçado forças cinco ou seis vezes maiores que as

suas.

A segunda comp.inhia de voluntários da Comarca

de Barcelona commandada por D. Francisco Vidal, jun-

ta com huma partida de Canárias, outra do esquadrão

de artilheria, e outra de Couraceiros, surprendcráo jl/»-

sen Anton em Granollers : se a este e vários outros não

tivessem favorecido aquelles moradores, terião ficado

prisioneiros ; porém não se pôde fazer mais que obrigai-

los a sahir a campo , onde forão cortados , e dispersos :

o numero dos mortos ignorase ; porém he considerá-

vel ; apanhátáo-se-lhe 12 espingardas, algumas carabi-

nas , hum cavallo , quatro multas , 20 homens , e varias

outras bagatellas.

Noticias ofpciaes t]'ie receheo o Senhor Chefe politico

desta Província,

''No dia 24 se apresentarão )CO facciosos no povo

de Vnrbará , e derribarão a lapida, ditigindo-se depois

até Sitbadcll,

"No rresiro dia os facciosos se achavão em Cas-

ielltir esperando rrais forças para tornar a Tarrasa e Sa-

hadcU , não passando a que tinhão de 700 homens. Na
entrada anterior que fizerão em Sahadell derribarão a

lapida; síqueárão algimias ca^as dos milicianos, e a do

segundo Vereador: leváião prezos o primeiro Vereador,

o secretario da Camará, e cinco particulares, marchan-

do cnm CS facciosos Fr. Vonifacio de Guerrij , Religio-

so Capuchinho. A companhia de rolimtarios de Tarrcsa

sahio a píiscguillos , e d',pn's de hum vivo fogo teve

que retroceder pela superioridade de forças dos rebel-

des."

LlStOA 20 de Agosto.

Sr. Redactor.

Tendo eu algumas duvidas acerca da decisão do So-

berano Congresso sobre o pagamento da Divida Publica

contrahida depois de 24 de Agosto de 1820, desejo fa-

zer publicas essas duvidas a fim de poder achar solução

a elias, e por isso lhe rogo as queira publicar no se"
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Se a Divida mais sagraJa da Nação lis a que data

do feliz dia da nossa Regeneração Politica, pois sem
que houvesse quein prestasse seus fundos e géneros ao

novo Governo, não poderia este proseguir em sua mar-

•clia nem a Nação gozar dos bens que a sua regeneração

Jlie trouxe ; — se antes do Projecto do Empréstimo o

Soberano Congresso havia determinado que se devia pa-

gar a cada hum o que se l!ie deve desde a data de 24

iie Agosto ; (') pergunto : Qn.il he a qualidade de paga-

Tiiento que segundo o novo projecto de Empréstimo jã

sanccionado se appiica para a Divida contrahida desde

34 de Agosto? — Nenhum : apenas se assegura hum ju-

to de cinco por cento violentado ás partes interessadas

a prestarem o seu dinheiro, perdendo os Credores o ju-

ro ds dois annos , e seguintlo-se-H.es prejuízos enormes,

«ntre os quaes tem o primeiro lugar em muitos o sus-

pender a continuação de seu commercio a retenção que

se lhes faz dos seus Capitães fornecidos para serviço da

Nação no seu mais urgente estado, para sahir do abys-

mo de desgraças em que se hia despenhando.

Os Empregados puBlicos
,
quando esperavão receber

algum pagamento, achão-^e reduzidos a esperar que pas-

se o mez de Setembro para poderem receber hum mez

de Ordenado , e apenas o juro dos que tinhão já venci-

do ? E porque razão se ha de sobre-carregar o Erário

com este juro, augmentando com elle a despeza da Na-

ção ? Pois não seria mellior pagar aos Empregados em
Agosto ou Setembro o mez mais antigo que se lhes de-

ve (visto não se llie poder pagar o quartel) , e cm Ou-
tubro outro mez antigo, e assim cada mez seguinte, e

esse dinheiro do juro , com mais algum , não daria para

no fim de 4 ou 6 ou 8 mezes , em lugar de hum
, pa-

gar-liies dois mezes, e ir assim amortizando pouco a

pouco o atrazameiito dos Ordenados , sem sobre-carregar

o Thesouro com aquelle juro ?

Traz-se á lembrança os Rebatedores , e assenta-se

que nas mãos destes estão todus os titulos dos Ordena-

dos vencidos. Em i.° lugar, os Rebatedcres , sim, são

hum mal ; mas este mal he produzido pela impossibili-

dade que o Thesouro tem de pagar correntemente os

Ordenados , Soldos , etc. E acaso não seria muito maior

mal querer hum homem dinheiro para remir e sustentar

sua familia e a si , e não ter senão papeis, pelos quaes

ihe não vendem viveres , vestuário , e o mais de que

precisa ? Tem por ventura todos os Empregados dinhei-

ro sobresclsnte para poderem esperar seus pagamen-
tos ? E onde esta a certeza íixa do prazo em que es-

tes se hão de fazer ? E como pódc deixar quem lhes

rebata os seus tiruins de considerar a demora do rece-

bimento, e a incerteza do tempo em que ha de cobrar ?

Em 2." lugar : O Tiiisonro logo que se constituio de-

vedor de huma quontia , pão pôde entrar em iiscalisação

sobre o n.odo porque o Credor dispõe do seu titulo : a

transacção entre este Credor , e outro particular que lhe

toma o seu titulo com qualquer rebate livremente ajusta-

do entre ambns , he inteiramente hum acto livre entre

dois ilidi, iducs eni que nada tem que intervir a Autho-
ridade ; se alguma das duas partes contratantes tor leza-

da enormemente , ha o recurso das leis , e a questão he

entre ellas só , e nãO tem nisso o Governo cousa algu-

ma. Ora , o Sr. Deput.do Ferreira Eorges disse no So-

berano Congresso que quasi toAnt os Quartéis dos Em-
pregados Públicos se achavão descontados pelos Rebate-
dores. Por onde isto consta a esse iiluscre Deputado he

que eu não sci ; o que de certo eu posso assegurar , e

provaria muito mais lacilmente do que elle a sua asser-

ção , he que apenas estará descontada huma q\iarta par-

te dos Ordenados vencidos. Mas embora estivessem to-

dos, pergunto : E os rebaiedores não adquirirão o mei-

ino direito que tinhão os possuidores dcs titulos antes

de os rcbaterern ? Onde se vio, em que paiz se praticou

jamais o absurdo de julgar menos valioso hum crédido,

huma obrigação , huma letra , huma apólice por haver

passado da mão ào seu primeiro dono para a de cutro,

ainda que fosse dado esse titulo gratuitamente, quanto

mais sendo mutuado por maior ou menor parte do-stu

("") A Divida contrahida desde Janeiro de 1809
até iSió foi para salvar a Pátria da escravidão do ini-

migo, e salvar a sua independência: e por tanto he

,

pelo menos , tão sajrada como a de 24 de Agosto para

valor ? O Soberano Congresso tem a ver o modo como
se poderá pagar a divida que a Nação deve , e não s
contemplar mais estes ou aquelles Credores. O Credor
verdadeiro pela somma de qualquer titulo he aquelle que
possue legalmente esse titulo : isto he huma verdade
tão palpável

,
que loucura seria querer polia em dúvida,

ou gastar palavras em a demonstrar.

Em fim , Sr. Redactor , sobre Finanças não vejo
por ora senão andar ús apalpadellas. Em quanto não hou-
ver hum homem que , com pleno conhecimento deste
ramo , trace hum plano geral e exequível

,
que abranj»

toda a despeza annu.il económica indispensável , e descu-
bra o modo de elevar a receita ao nível daquella , ten-
do em vista a maneira de diminuir e não de augmentar
a Divida da Nação; em quanto, digo, se não fizer, e
quanto antes , hum plano desta natureza , nem a Nação
pode gozar dos bens príncipaes da regeneração , nem ha-

verá contentamento geral, nem teremos estabelecido,
credito , nem as nossas instituições merecerão toda x

attenção e o louvor das Nações civilisadas.

Seu Venerador ' * *

CORTES. • Seiíiío de 20 de Agosto. 444.

Aberta a Sessão ás horas do costume, leo o Sr. Se-

cretario Barroso Pereira a acta da precedente
,

que foi

approvada.

O Sr, Secretario Feígueiras deo conta do expedien-

te, em que se comprehendia o seguinte: — Hum offi-

cio do Governo pela Secretaria d' Estado dos Negócios

da Marinha, incluindo outro do Capitão de Mar e Guer-
ra José Maria Monteiro , Commandante da fragata Prin-

cipc D. Pedro surta na lahia de Gibraltar com o extra-

cto das noticias ai li recebidas da 'Bahia de Todos os San'
tos. Accrescenta o Ministro, que destas noticias se co-

nhecem os receios que existião naquella Província sobre

retirarem-se as tropas da Eitropa , os quaes devem ter

hoje cessado com a chegada do Batalhão expedicionário

de Infanteria n° 1 , e ncabaráó de todo com a Esijuadra

tjiie em jio cos dias se /ará de vela para aquelle dcsíi-

no; e que o Governo
,

por consideração á ultima parte

destas noticias ,
julgou ciiiivenieute fa-íer partir em toda

a sua integridade.

Extracto do officio do Capitão de Mar e Guerra Jo-
sé Maria Monteiro : dá parte de ter chegado áquella Ea-

hia o Lugre .Veloz, precedente da Bahia em 55 dias; e

sendo lhe presentes algumas Cartas diiigidas a Negocian-

tes Portuguezes da praça de Cibraltar ^ das quaes se ex-

trahirãn as noticias seguintes :

" As noticias da Bihia são de que o partido Brasi-

leiro , ou seja da independência, com a noticia dos pre-

20S da Bahia nessa, e das discussões do Soberano Con-

gresso , em que alguns Deputados manitestárão os dese-

jos de se não enviar mais tropas ao Brasil, e se devião

retirar as que lá existião , dando a cousa já por feita
^

tomarão folgo, e tirarão a máscara inteiramente, e ma-
nífestavão claramente suas intenções de as enviar , e

maltratar todos os Europeos : hum tal VolcSo , Senhor

de Engenho
,

principiou a seduzir os Soldados do Paiz
,

que se achão desarmados
,

para que solapadamente fos-

sem para a Cachoeira , e formar com outros d'aquelle

districto aonde já estavão organisando hum tlatalhão

Ligeiro á imitação do de Pernamlmco , hum corpo com
objecto de proteger alli a declaração da independência ,

e vir por terra atacar a Bahia : descobrio-se a trama ,

gnarnecendo-se por ordem de Madeira a praia com tro-

pa , deo-se busca aos barcos , e se acharão já a bordo

Cento e tantos Soldados, que forJo conduzidos prezos

,

e estes me.smos descobrirão o plano, e promessas que

se liie tinhão feito : também da Cachoeira já dos taes

org.inisadores do Batalliáo Ligeiro tinhão chegado alguns

prezos : todas estas circunstancias tinhão os Europeos em
sobresaiío e su^to , e a maior parte dispostos a abando-

nar o Paiz, para o que, quem tinha embarcações, tra-

tava de as demorar para caso de que se verificasse a or-

dem de sahir d'alli a Tropa Europca ;
porém o Capitão

do Lugre aftirma
,

que logo que alli se soube que
,

ao

contrario de sahir aquella , vai outra para a reforçar, fi-

carão perfeitamente tranquillos os Europeos , e quietos
,
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que temer d'íqus!le ponto ; elogiáo muito a actividade

df Mjdiíra , sua prudência , e promptas providencias

,

com que teni atttrrado os mal intencionados : dizia-se

também alli
,

que se estava esperando liuma Fragata do

Kií. de J,vií-iro com Eniiásarios •, para que á imitação do

praticado naqueila Província , se proclamasse o Principe

Protector perpetuo do Bmiil; porem Madeira já pov

prevenção mandava todos os dias para a porta da Cama-

rá nos dias em que esta se reunia , lium piquete de

Cavaieria, com o que cstavão os do Partido mui incom-

irodados. = liordi da Fragata Prhuipe D. Fedro Surta na

líaiiia de Gibraltar em 9 de Agosto de 1 5^22. =: José

Iraria Monteiro , Capitão de Mar e Guerra ,
Comman-

dante."

Ouvio-se com agrado a felicitação do Vigário de

Salvaterra do Extremo , Comarca de Casiello Branco,

José Fernandes Sanclies , e o discurso que fez a seus

Fre;;ue2es : com a mesma contemplação se ouvio a do

Corregedor de Santarém , João Lopes Cordeiro Lobo

Jlendes ; do Jtjiz de Fora do Redondo , João Diogo Pe-

niz Parreira.

A' Secretaria para informar o requerimento do Sr.

Deputado Nicoláo Pereira de Caitii>oi Vergueiro , em que

pede 25 dias de licença para ir á Provincia de Traz-os-

J\Io:ites.

Distribuio-se pelos Srs. Deputados hum reque.imen-

to de vários Credores da divida pretérita.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,

e disse se achavão presentes 116 Srs. Deputados, e que

faltavão 57 , dos quaes 27 tinhjo licença.

Ordem do Dia :

Coiitiiiuaçiío da revisão da Constituição , ctijos artigos

forão apjirovados na forma seguinte :

Titulo V.

Do Poder Judicial.

Capitulo I.

Dos Juizes e Tnhunaes de Justiça.

^6-. o poder judicijl pertence exclusivamente aos

juizes. Nem as Cortes nem o Rei o poderáõ exercitar

em caso algum.

Ná5 podem portanto avocar causas pendentes , man-

dar abrir as findas : nem dispensar nas formas do proces-

so presctiptas pela lei.

168. Haveri JoúíJ de Facto assim nas causas cri-

mes como nas eiveis , nos casos e pelo modo ,
que os

Códigos determinarem.

'Os delictos de abuso da Imprensa pertencerão des-

de já ao conhecimento destes Juizes.

169. Os Juizes de Facto serão eleitos directamen-

te pelos povos ,
formando-se em cada districto lista de

hum determinado numero de pessoas
,
que tenhão as qua-

Jidades determinadas pela lei.

170. Haverá em cada hum dos districtos
,
que de-

signar a lei da divisão do território , hum Juiz Letrada

Jc primeira instancia, oqual julgará do direito nas cau-

sas em que houver Juizes de Facto, e do facto e dneito

naquellas em que os não houver.

F.m Liiboa e noutras cidades populosas haverá quan-

tos Juizes letrados de primeira instancia forem necessá-

rios.

171. Os referidos ilistrictos serão subdivididos em

outros , e em todos elles haverá Juizes electivos que

serão eleitos pelos cidadãos directamente no mesmo tem-

po e forma ,
por que se elegem os Vereadores das Ca-

jnaras.

As attribuiçóes destes Juizes são: 1. Julgar sem re-

curso as causas eiveis de pequena importância ,
designa-

do na lei , e as ciiminaes em que se tratar de delictos

Jevc-s
,

que também serão declarados pela lei. Em todas

estas causas procederão verbalmente , ouvindo as parles
,

e mandando redu7Ír o resultado a auto publico: 1!. Exer-

citar os juizos de conciliação, de que trata o art. 1S5 :

HL Cuidar da segurança dos moradores do districto , e

da conservação da ordem publica, conforme o Regimen-

to que se lhes der.

172. Para poder occup.ir o cargo de Juiz letrado,

alem dos outros requisitos determinados pela lei, se re-

quer: L Ser cidadão portuguez : IL Ter vinte e cinco

annos completos : IIL Ser formado em direito.

I7i. Todos os Juizes letrados serão perpétuos,

lo<»o que tenliáo sido publicados os Códigos e estabele-

cidos os Juizes de Facto,

174. Ninsuem será privado de<;te cargo senão por

se.Ttença proferida em razão de delicto, nu por ser apo-

sentado com causa provada e conforme a lei.

175. Os Juizes letrados de primeira instancia serão

cada três annos transferidos pron.iscuamente de huns a

outros lugares . secundo a lei determinar.

176. A promoção da magistratura seguira a re-

gra da antiguidade no serviço, com as restriccóes e pe-

la maneira que a lei determinar.

177. Os Juizes letrados de primeira instancia ío-

nheceráó nos seus districtos : l. Das causas contenciosas
,

que não forem exceptuadas : IL Dos negócios de juris-

dicção voluntária , de que até agora conhecião quaesquer

authoridades nos casos e pela tórma
,

que a Lei deter-

minar.

178. Os Juizes letrados de primeira instancia de-

cidirão sem recurso as causas eiveis , até a quantia que

a Lei determinar. Nas que excederem esta quantia , se

recorrera das suas sentenças e mais decisões para a Re-
lação competente, que decidirá em ultima instancia. Nas

causas crimes também se admittirá recurso dos mesmos
Juizes, nos casos e pela forma que a Lei determinar.

179. Das decisões dos Juizes de Facto se poderá re-

correr á competente Relação , só para o effeito de se

tomar novo conhecimento e decisão no mesmo ou em
diverso Conselho de Juizes de Facto, nos casos e pela

forma que a Lei expressamente declarar ; porém nos de-

lictos da Liberdade da Imprensa pertencerá o recurso ao

Tribunal Especial para o mesmo effeito.

iBo. Para julgar as causas em segunda e ultima

instancia haverá ito Reino-Unido as Relações necessárias

para coinmodidade dos Povos, e boa administração da Jus-

tiça.

iSl. Haverá em Lisboa hum Supremo Tribunal de

Justiça , composto de Juizes letrados, nomeados pelo

Rei em conlormidade do sit

As suas attribuições são as seguintes : I. Conhecer

dos erros de otíicio , de que torem arguidos os seus Mi-

nistros , os das Relações provinciaes , os Secretários e

Conselheiros ^'Estado , os Ministros diplomáticos , e os

Regentes do Reino : devendo quanto a estas quatro ul-

timas classes declarar primeiro ás Cortes haver lugar a

formação de culpa, conforme o art. 152: II. Conhecer

das duvidas sobíe competência de jurisdicção, que recres-

cerem entre as Pv-.laçóes provinciaes de l'orfugal : As

que se moverem nas Relações do Ultramar serão decidi-

cias pelo Tribunal Supremo de Justiça a que ellas fica-

rem pertencendo. ( N. t. Decidio-se que os artigos í'o

acto addicinnal fossem refundidos nos seus respectivos

luçjares no Corpo da Constituição): Jll. Propor ao Rei

com o síu parecer as duvidas, que tiver ou lhe forem

representadas por outras 'quicsquer authoririades , sobre

a intellisencia de alguma Lei
,

para se seguir a conve-

niente declaração das Cortes : IV. Conceder ou negar a

revista : O Supremo Tribunal de Justiça não julgará a

revista ; mas sim a Relação competente : porem, tendo

sido declarada a nullidade ou injustiça da sentença de que

Concedeo revista, fará eíTectiva a responsabilidade dos

Juize; n^^s casos em que pela Lei ella deva ter lugar.

O Sr. Secretario Barroso leo o Parecer da Commis-

são Diplomática sobre o estado da Província de Monte-

video , e evacuação da Divisão de Voluntários Reaes de

EIRei , destacada na mesma Provincia. Logo o Sr. Bas-

tos tomou a palavra , e depois de ter fallado contra a

tenacidade do Ministro dos Negócios Estrangeiros em
exigir a resolução de huma questão, que ha quatro me-
zes foi decidida , e que elle suppunha acabada , tez al-

gumas lellexõcs contra o Parecer da Comiiiissão. Por ser

chegada a hora ficou adiado.

O Sr. Borges Carneiro observou que os trabalhos

que restavão da Constituição erão grandes, e que o Pa-

recer que se acabava de adiar era urgente
,
por isso não

podia deixar de haver algumas Sessões extraordinárias :

depois de breves refle:;ões decidio-se que Sextafeira hou-

vesse Sessão de tarde extraordinária.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia =a conii-

nuaçr.o da revisão da Constituição , e levantou a Sessão

depois da 1 hora.

ii
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G.áZET^ UJVIFERS^L.
QUINTA FEIRA 22 DE AGOSTO.

LISBOA 21 de Agosto.

^~X Sr. Reiiacter.

^ áo me dirá a razão de ser o seu Periódico mais per-

seguido Qiie todos os outros ? . . . Por ter o antigo titulo

de Gmffa. . . . não ;
porque a nova de Portugnl ^ assim

mesmo como lie , vai passando ãem igual tratamento :

in odium aucioris • por ser do Redactor da Gazeta ve-

lha , denominada de papel pardo .... também não ; por-

que hum dos ant'í,i)í G.i.v-íí^í - , seu antecessor goza

actualmente com geral estimação o .merecido conceito de

ornamento , e lustre da Pátria no ciracter de seu Re-
presentante ,

que mui dignamente desempenha. A não

ser influxo metecSrico inscrutavel , só pos5o attribuir hum
tal fenumeno ao defeito de não ser redigida segundo o

gosto do tempo. Parecia-nie
,

que se nelia de dias a

dias enxovalhasse com atrozes calumnias alguns homens

sizudos , e respeitáveis , em quanto sem pudor fosse

prodijalisando servil incenso aos mimosos da estação,

correria mui diversa fortuna.

O célebre artigo communicado
, C 1"^ P°'' principio

<)e averiguação
,

graças ao abuso da Lei da liberdade da

Imprensa , o deteve em ferros o curto espaço de cin-

coenta dias) se tivesse apparecido v. g. no luminoso As-

tro , não «intivaria sem duvida por hum momento o
eclipse do menor dos seus raios : era na verdade hum
artigo atrevido , digno de retutação , mas de nenhuma
sorte para reputarse crimiiioso em hum paiz livre.

E que diremos da comparação dos Liberaes com os

Pedreiros?.,. Ninguém ignora
,

que as palavras de sig-

nificação indefinida, exprimindo virtude dentro da natu-

ral medida , e vicio no excesso , tomão sua força da

qualidade do discurso em que se empregão , e do lugar

que nelle occupão : ninguém ignora
,

que os Liberaes,

que se compararão com os Pedreiros , isto he , com os

membros de huma seita tenebrosa , condenada pelas Leis

Civis, e Religiosas, e que (Insensatos! Entre

Portu^uezes ! ! I . . . . ) aspirão ao titulo para elles glorio-

so, de destruidores do Tlirono , e do Altar, são os

mesmos por a!cun!ia Liberaes
,
que r.o tempo dos frene-

sis anárquicos da França se identiticavão com os Jacobi-

nos ; aquelles , de quem hum Autor Francez , em falia

que finsia dirigida por Bo;i(i;)<jríe aos .A.iilicos do seu Pa-
lácio, dizia : "'Quand Je voudrai detrtiirc la reU^ion, vous

me proelamerez le héros des idécs libéraUs. " Quando eu

tentar a mina da Keligião , serei por vós decantado com
ô titulo de licróe das idèas liberaes. As palavras por mais
nobres i]ue pareçáo, facilmente se dobrão ao estilo chulo

;

revestem caracter grotesco , e logo , como as pessoas
,

offerecem á imaginação em vex, de luima tysionomia re-

gular, e liza , huma caricatura sarabulhenta , de tal ma-
neira

,
que não he necessário o raro talento de conhecer

pela cara todos os aíFectos e sentimentos da alma
,

para

distinguir-lhe o sentido , como ellas caricato , e sara-

bulhento : da mesm.a sorte
, que em pintura qualquer

sugeito de medriocre esfrra distingue á primeira vista o

monstruoso Charonte dos Communs barqueiros do Minho
;

Mondego , e Guadiana. Entretanto a tal comparação dos

Liberaes tom os Pedreiros occasionou , não só liuma de-

nuncia perante o Jury , e a Quixotada de três célebres

Cartas de desafio , dirigidas ao Reverendo José Agosti-
nho :, mas até o interdito de humapenna, que acreditava

a Litteratuta Portiigueza. Ah meu Padre ! meu Padre !

não escapastes ao tributo dos loquazes : se não fosses tão
pusillanime , recordando o apólogo da Lagartixa com o
Naturalista , responderias ao ridículo doesto dos sevandi-

jas epistulantes : adeos , senhoras cartas y passem por
li muito bem ; e affoitô continuaria na honrosa empreza
de propugnar em favor da Religião , e da moral Cristã,

que tão distinctamcnte tinhas começado.
Mas voltando ao nosso assumpto : jamais se encon-

trarão no seu Periódico artigos descomedidos , anárqui-

cos , ou indecentes
,
que ofFendessem amoral, a santida-

de da Religião, ou o decoro devido ás publicas authori-

dades : apezar díssu a Gazeta Universal he chamada íh-

fame , e infame o seu author I em quanto o Diário d»
Gtverno ( IJiario bem digno ^e ser desgovernado) diri-

gido por princípios e máximas desorganisadoras , ousa

louvar os tumultuarios áoTIicatro de S. Carlos ; e até na
occasião em que o lllustre e immortal Borges Cameir»
mui denodado arguio o Conselho de Estado , e o Minis-

tério
,

pela irregularidade do despacho do Corregedor de
Lamego , chegou a tanto o seu atrevimento

,
que accu-

sou de anti-constitucional o procedimento das l^ottes *

com o dasacordo , de antever nelle hum impulso dado

ao Poder Executivo, para haver de reagir sobre o Le-
gislativo, ou sobre o Judicial. O defunto Independente

louvou impune a resistência feita pelos Povos de Anda~
liííia ás ordens do Governo Hesponhol. O Português

Constitucional , de detestável memoria , tomou por seir

particular empenho a apologia das sociedades tentbrosas
,

apezar de proliibidas por Leis vivas ; apezar de abomina-

das pela parte sá , isto he pela massa geral da Nação;

e de condenadas com o terrível anáthema da Igreja. Eem
sei

,
que os panegiristes dos Irmãos , e dos Primos mo-

fão insolentemente das Letras Apostólicas ; mas recom-

mende-lhes, que examinem, se acaso a escandalosa zom-
baria, com que esses espíritos malignos atacáo a Santi-

dade delias, tem conseguido desacreditallas ? Para

consolação , e gloria de huma Nação, que por seu maioc

galardão e timbre preza o titulo de Catholica
,

posso

assegurar-lhes que na publicação deste ultimo anno x

Bulia da Santa Cruzada teve maior consumo, do que nos

annos antecedentes. l'ort£ inferi non pr^valebunt . . . .

Todos os Periódicos tem segtndo em huma ou ou-

tra parte caminhos desvairados , até o papagaio io Astro

com sua néscia parlenda provocava á rebellião. E que

diremos dos últimos numerns do Fulminante ? Em hum
delles denuncia por corcundas duas terças partes do«

Deputados do Congresso Nacional (*) : em outro denun-

(*) A causa deste desaforo provém da falta de pre-

visão legislativa. Quando em 1808 e 1809 a plebe in-

sultava a torto e a direito áe Jacobinos até os homens

mais amantes da Pátria, sendo aquelle injurioso nome
hum labéo que hum inimigo assacava a algum indixiduo

que aborrecia» o Governo prohibÍQ_ejra..dejioiriuTar2a-Íi
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cia -o Mir)isletio de corrompido e incapaz: em muitos

denuncia em gíral os Juizes de prevaricadores Se

fosse acreditado, que recurso restaria á Nação?... Não
tra^o isto como denunciante ou promotor dos abusos da

Imprensa , nem pertendo que a taes papeis se de a im-

portância de conduzillos a presença do Jury : soti pelo

contrario de opinião, que a liberdade da Imprensa, hu-

tna vez estabelecida , deve ser eífectiva , e não armadi-

lha para pretextar vinganças, ou privilégios de tacção.

O meu intuito he s(S tornar 'mais sensível a desigualda-

de com que se tem executado a providente Lei , de

cuja imparcial observância pende em grande parte a jus-

ta liberdade da ^fação.

Accrescentarei
,
que em todas as arguições fulmina-

das contra a Gazeta Universal não ha huma
,
que recaia

sobre ponto, em que ella attentasse contra a ordem pu-

blica ; em quante os presumidos L,ibeiaes , com os seus

continues e indiscretos ataques is decisões das Cortes

,

e aos procedimentos do Ministério, vão minando a força

moral da Nação, de tal maneira, que a não ser a insi-

çne sizudeza do povo JPorJíig^uíZ , e o bom senso , com
que, mais attento aos benefícios, que já goza, e aos

que espera do novo Systeina , do que ás palavras nés-

cias , e por ventura calumniosas , de taes Penodiqueiros
,

em vez de dedicar como tem feito ao merecido desprezo

todo esse bando de anarquistas sediciosos
; já teria repro-

duzido entre nós as desgraçadas scenas ,' que por taes

meios tem infamado em outras Nações as mais bem con-

cebidas reformas.

Se acaso são verdadeiros Patriotas ; se estão since-

ramente possuídos do espirito do bem publico que apre-

goSo , .e desejão evitar i censura
,

quando favorável
,

de que armão aos vinténs ; srgão diíferente rumo : con-

testem com boas raiões as opiniões das Cortes ; denun-

ciem a EIRei com factos verificados a incapacidade dos

iVlinistros ; e embora exponhão ao juizo publico os des-

pachos
,

que possão qualiricar a prevaricação dos Juizes :

porém despejar fel a esmo, e àllucin,rr a Nação com
declamações vagas, que excluem huma defeza oppnrtu-

iia , não he modo de dirigir o espirito publico , e de

conciliallo: he sim pelo contrario hum meio de allienal-

]o , e dividillo. •

A tanto chega em taes folicularios a ignorância e a

ousadia, que até censurão o Governo por motivos, que

o tornão digno do mais singular elogio. Entre as varias

arguições do N. i§4 do Astro, tomo por exemplo aquel-

la, que em si envolve maior importância e transcen-

dência: fallo do descuido, que notou ao Ministério, a

respeito de huma mal desejada Alliança offensiva , e de-

fensiva com a Hespaiiha.

Alliança de Portugal com Hcspúnho ! ! ! E aconse-

lha se este erro politico I He necessário não possuir hum
átomo de coramum senso

,
para inculcjr por útil hum

tão insano sonho. E, se ao inculcador ainda resta algu-

ma partícula de raciocínio, só o mais absoluto desampa»

jo do Espirito Nacional podia franquear- lhe a passagem

a tão desastrosa idéa. Que fortuna estaria reservada a

Portugal nessa preciosa Alliança ? O território Fertii-

giiez he situado entre o mar e terras de Hespanliu : por

jiiar nada receia o nosso Portugal ; e quando receasse
,

não era a Marinha Hcspauliola quem havia deteiidello:

por terra não haveria lugar á igualdade e á reciprocida-

de
,

que justificáo taes tratados. Sirva-nos de lição e

escarmento a memoria da Campanha do Rossilhn. O
auxilio que nella prestámos aos nossos visinhos , e que

i/l linúne tão Caro pagámos , foi-nos por elles bem de-

pressa gratilicado com a invasão de 1801 ; com o roubo

de Olivença; e em 1807 com a sua cooperação, riial

interessada , na invasão de Jiniot. Deixemos o mais que

se seguio dcpjís. . .

.

juriosa , e acabou este estriliilho insultuoso. As Cortes,

e o Governo querem a união da Nação
, que os Cida-

dãos se não injuriem , e vivao todos em boa harmonia
;

e porque não tem cohibído sob graves penas o ínsulta-

rem-sp! os mesmos Cidadão; com o injurioso nome de

Corciintlíj a que se deo hum significado novo vil
, que

jamais teve? Assim se vê injuriar muitas vezes hum bil-

tre Varões da maior probidade, sciencia , e patriotisnio.

Chega o desaforo a insultar assim representantes da Na-

JVl.inistrps d' Estado , etc. etc. ! ! Falta esta medida

Partiigúl tem por natnr.íl Alllada a Grã-Brttanla :

he a Nação , cm quem deve confiar, eaquella, que cos-

tuma muiístrar-lhe efficaz soccorro. Se o Sr. Asteruo
excitasse o Governo, ainda que desnecessariamente , a

estreitar os. vinciilos que lijão as dtias Nações, merece-
ria o louvor , devido

,
qujndo menos , á sua boa inten-

ção ; mas nova Alliança com a Hí-ipantia, quando aquel-
la Nação se acha dividida cm partidos , com Províncias
declaradas rciíeides

; ameaçada de huma invasão Estran-
geira , sem exércitos, que lhe opponhão huma defeza
regular; sem Fazendj ; sem Confiança nos que gover-
não , começando pelo próprio Rei!... Poderia reputar-

se \ erdadeira traição ; ou ao menOs absoluto desconhe-
cimento do nosso mui diverso estado ; em união Nacio-
nal ; em disciplina militar ; em finanças ; e na perfeita

confiança , e harmonia , com que todos os Portuguei.cs
contempião o Sr. D. Jor.o VI, o melhor dos Reis. Mui
ditosos serião os Portuguízes se lhes fosse possível le-

vantar em toda a Raia seca huma muralha impenetrável!
Nadd de confundir-nos com os nossos antigos e na-

turaes inimigos : já huma vez nos foi precisa a commum
deteza, e para tumallj não recorremos ao meio de huma
Alliança alias ruinosa.

Ultimamente : outro affirmar que ainda pendo de
parte as razões ponderadas , o nosso Ministério por hum
principio politico

, e de delicadeza para com a Nação

,

obraria com a mais consumada prudência em resistir ao
empenho

, com que o Ministério Hespanhol solicitasse

qualquer nova extraordinária negociação. He bem sabido,

que poroccasião da eioegmatica Saminartiiiliada se propa-
gou 3 falsa noticia , de haver entre os nossos beneméri-
tos Regeneradores

,
quem intentasse entregar Portugal

á Hcspivi/ià
; calumnia manifesta, que só podia caber em

espíritos superficiaes , e insensatos , assim como não po-
dia haver homem cordato

,
que conhecendo o pondunor

dos Poriugiiei.cs
, e a politica das Nações concebesse a

possibilidade da execução de hum tal plano. Com tudo
o Coiiipeão Portuguíz. em Lo.-idrei tinha discorrido nesse

sentido; e houve quem o acreditasse. Não seria difficil

a renovação do mesmo rumor, quando tivesse em que
apoiar-se : e nenhuma arma melhor, do qua esta, se mi-
nistraria aos inimigos da reforma, para se ajudarem em
seus malvados intentos

; porque nenhuma outra ser/a ca-

paz de excitar no espirito publico huma reacção mais
prompta.

Louvores pois , e multiplicados elogios sejão vota-

dos ao Governo pela circunspecrão
,
que tem observado

no importantíssimo ponto das relações Estrangeiras.

A' similhança deste poderiáo produzir-se outros exem-
plos da irreverência, e fácil injustiça, com que todos

os Periódicos
, menos a Gazeta Universal, tem procura-

do abater , e menoscabar a tão necessária consideração

das Cortes, e do Ministério: e a Gazeta Universal he
i.ijame, e perseguida ! ! Vicissitudes das cousas humanas,
que desgostão

; mas não devem desviar o Varão constante

do caminho da virtude , e da honra, na certeza de que
O premio da virtude he a virtude :

^ Castigo de vicio o próprio vicio-

O Constitucional Catbolico.

CORTES. Sessáo de 21 de ÀgoSto. 445.»

Aberta a Sessão ás horas do costume, e lida, a acta

da precedente , que foi approvada , deo conta o Sr. Se-
cretario Felgueiras ào expediente em que se comprehen-
dia o seguinte : — Hum officio do Governo pela Secre-

taria d' Estado dos Negócios do Reino, em que diz, que
sendo uso entre as duas Cortes de Portugal , e Hespri-

niui coiidecorar-se reciprocamente Suas Magestades Fide-

líssima e Catholica com as respectivas Ordens Militares ,

e desejando Sua Magestade O Sr. Dom João VI. manter
as relações de Amizade, e boa intellígencía , . que feliz-

mente subsistem entre esta , e aquella Nação , e tendo

determinado enviar agora a Sua Magestade Catholica
,

aos Príncipes de Hespanlm , e ao Marquez de Caballcro ,

Mordomo de Semana , as Insígnias das Ordens Militares

da Torre e Espada, e Conceição, as quaes devem cus-

tar a quantia de hum conto, trezentos , setenta e deis

mil e oitocentos reis , de ordem de Sua Magestade o
communica para conhecimento do Soberano Congresso.

ra
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sobre diividjs na reforma do ex-Depiitado Cirurgião Mór
do Exercito , !\laiioel José d.i Rocha.

Coucedeo-sc: o tempo necessário para tratarem da
sua sjude aos Srs. Deputados Feijó , e JoJo Vicciíte da
Sil-jii,

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a cliamada,

e disse se acliavão presentes 107 Srs, Deputados, e que
faltaván 45 , dos quats jO tinlijo licença motivada,

O Sr. Presidente mandou ler o Parecer da Commis-
sjj de Asricultiira pot ser urgente.

" A Coinmiss,ío de Agricultura examinou o offício

do Ministro dos Negócios do Reino , incluindo outro da

Commissáo do Terreiro Publico , em que pedia prnmptas

pr.->viderrcias para abastecimento desta Capital , e aponta-

váo as medidas que se devião tomar, a iim de que não

Jiouvesse falta de géneros cereaes. Estas medidas são:

I." mandar saber pelos Corregedores das Comarcas em
que estes géneros abundão , e de que se pode surtir 3

Capital, qual ha a quantidade que se pódé tirar, ficando

nas niesrnas o trigo preciso para seu consumo , e semen-
tes : 2.' qúe se auxiliem os Lavradores de boa fc com
subsídios pecuniários

,
para qúe de bom grado o tragão

ao Terreiro: j." qiis em vez do terço do valor de suas

entradas
,

que ate agora se lhe dava em dinheiro , se

lhe dê d' aqui em diartte tfjetaJe. — A CommJssão do

Terreiro diz
,
que talvsz se consiga com estas providen-

cias abastècc-r esta Capit.d , sem ser preciso importar

grãos estrangeiros , e visualmente se descobre o grande

beneficio que vai receber a Agricultura nacional com os

soccorros prestados pêlo Cí-re do mesmo Terreiro Pu-

blico , cujo beneficio devé suavisar aos Lavradores a es-

cacez da colheita.

"O Governo já tomou a primeira providencia aci-

ma indicada , e pede ao Soberano Congresso que o au-

thorise para as duas restantes, o que parece niuito jus-

to e acertado á Commissáo de Agricultura , e por issO

opina que nesta conformidade se lhe deve expedir huma
Ordem com a maior urgência , e que depois de feito o
orçamento do trigo, que for necessário para fornecimen-

to da Capital, volte ás Cortes." Approvado , acrcscen-

tando-seilhe
,
que as informações que se mandão ás Ga-

maras se estendão ás Ilhas dos Açora.
Ordem do Via :

Contiiuiiiçiio da revisto da Co.islitiiiçtío , atjoS artigos

forão apyrovíidos na forma segiúitte :

Artigo 1S2. Só tem lugar as revistas quando con-

tenhão nullidade , ou injustiça notória : nas causas ei-

veis quando o seu valur exceder a quantia determinada

"a Lei ; iias crimin.ies nos casos de maior gravidade

lho distado, À informação será logo remetlida ao Tui-
70 competente para se liie formar o processo; e dar a
ditinitiva decisão.

que se

8. A Relsção a que subirem alguns autos, em
crniieça haver o Juiz inferior commettido infrac-

ção das leis sobre a ordem do processo, o condemnará
em custas ou em outras penas pecuniárias, ate a quantia
que a lei determinar; ou mandara reprehendello dentro
ou tora da Relação. Quanto aos delictos e erros mais
graves de que trata c art. 164, lhe mandará formar cul-
pa no Tribunal competente.

1S9. Nos dehcíos, que nSo pertencerem ao of.icio
de Juiz, somente resultará suspensão

,
quando elle for

pronunciado por crime que mereça pena capital ou a
immediata

,
Ou quando estiver prezo mesmo debaixo de

Ç3

:iaes de Jus-

Se o réo

será por isso

P^
. .

.

que a Lei também designar.

Só das Sentenças dos Juizes de Direito "se pode pe-

dir revista , e nunca das decisões dos Juizes de Facto.

Qualquer dos litigantes , e mesmo o Promotor das

Justiças, podem psdir a revista dentto do tempo que a

Lei designar.

iSj. Quanto ao Ultramar, tratar-se-ha do recurso

da revista nas Relações
,
que a lei designar. A responsa-

bilidade dos Juizes neste caso se f.ira eíFíCtiva no mes-
mo Ultramar, no Juizo e pelo que alei determinar. (Vol-
tou á Commissáo para dar o seu parecer sobre as Pro-
víncias d'.-(frica

,
por estar previnido em quanto ao

Brasil em o ait. i2 1 ).

184. Nas causas eiveis e nas penaes civilmente

intentadas he permittido ás partes nomear Jíiízi,-» Arai-
iros

,
para as decidirem.

13$. Haverá Juízos de concilmçóo nas causas e

peio medo que a lei determinar , exercitados pelos Jui-
2es electivos arr, . . .

Capitulo II.

Da administração (/a Justiça,

l8â. Todos os Magistrados e Ofíiciaes de Justiça

serão responsáveis pelos abusos de poder, e pelos erros

que commetterem no exercido de seus emprei;os.

Qualquer Cidad.lo , ainda que não seja particular-

tnente nisso interessado, poderá acciísallos por Síborno,
peita, ou colluio: se for interessado, poderá accusallos

por qualquer pre\aricação a que na lei esteja imposta -

alguma pena.

187. ' > Rei, apresentando-se-llíe queixa contra al-

gum Magistrado, poderá suspendello, precedendo audiên-
cia dslle, informação necessária, e consulta do Conse-

hança.

190. A todos os Magistrados e Offic
tiça Se assignaráó ordenados sufticientes.

191. .'\ inquirição das testemunhas e todos es mais
actos do processo eivei, serão públicos: os do processo
criaiinal o serão depois da prununcia.

192. Os Cidadãos, arguidos de crime a que peia
lei esteja imposta pena

,
que não exceda a pnzão por

seis mezes , ou a destierro para fora da Província onde
tiverem domicilio, não serão prezos , e se livraráÕ sol-
tos.

I9j. Sendo arguidos de crime que mereça maior
pena que as do anigo antecedente, não poderá verihcar-
se a prirão sem preceder culpa formada, isto lie, infor-
maçãosummaria sobre a existência do delicto , e sobre
a verificação do delinquente.

Deverá também preceder mandado assignado pela
AuthoridQde legitima, e revestido das formas legaes .
que será mostrado ao réo no acto de prizão
desobedecer a este mandado, ou resistir

castigado conforme a lei.

194. Somente poderão ser prezos sem preceder
culpa formada : 1. Os que foreir, achados em flagrante
delicto: neste c;!So qualquer pessoa poderá prendellos ,
e s^^rão conJujídos immediatamente á presença do Juiz:
n. Os indiciados de lurto feito com violência' a qualquer
pessoa, ou com arrombamento: HL Os liidiciadcs eni
furto domestico : IV. Os indiciados em assassínios : V.
Os indiciados em crimes relativos á segurança do Esta-
do nos casos declarados nos artigos 12J N.° IV e 20f.

195. O que fica disposto sobre a prizão antes de
culpa formada, não exclue as excepções, que as orde-
nanças militares csiabelecereni como necessárias á disci-
plina e recrutamento do exercito.

Isto mesmo se extende aos casos
, que não são pu-

ramente criminaes, e em que a lei determinar todavia
a prizão de alguma pessoa, por desobedecer aos manda-
dos da Justiça, cu não cumprir alguma obrigação den-
tro de determinado prazo.

196. Em todos os casos o Juiz dentro de vinte e
quatro horas

,
contadas da entrada na prizão , mandara

entregar ao réo huma nota por elle assignada
, em que

declare O motivo da prizão, os nomes do accusador ou
testemunhas da culpa , havendo-as.

197- Se o rco antes de ser conduzido á cadeia
011 depois de estar nella , der fiança perante o Juiz di
culpa, será logo solto, não sendo crime em que a lei

prohiba a fiança.

19S. As cadeias serão seguras, limpas, aceadas , e
bem arejadas ; de sorte que sirvão para segurança e
não para tormento dos prezos.

Nellas haverá diversas casas, em que os prezos es-
tejáo separados, contorme as suas qualidades e a natu-
reza de Seus crimes : devendo haver especial contempla-
ção com os que estiverem em simples custodia , e ainda
não sentenceados. Fica comtudo permittido ao Juiz
quando assim for necessário para a indagação da verda-
de , ler o prezo incummunicavel em lugar idóneo e
commodo

,
pelo tempo que a lei determinar.

199. As cadeias serão impreterivelmente visitada";

nos tempos determinados pelas leis. Neniium prezo dei-

jíará de ser apresentado nestas visitas.

2CO. O Juiz e o Carcereiro, que infringi.-em as

dispSijçõs do presente capitulo relativas á prizão dos de-
linquentes j serão castigados com as penas, que as leis

declararèrnv
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' aoi. Nos CD3CS de relielliío declarada ou invasão

de iniiTii'">s, se a segurança do tstado exigir que se dis-

pensem por ilcuriiiniado tempo algumas das sobreditas

formalidades ,
relativas i prizáo dos delinquentes só po-

derá f.izer-se por especial Decreto das Cortes. Neste ca-

so, findo cjiie seja o referido tempo, o Governo remet-

tera is Cortei huma relação das prtzóes a que tiver man-

dado proceder , expondo os motivos que as justificáo ; e

assim os Ministros como quaisquer outras Authotidades,

serão responsáveis pelo abuso que tiverem ieito do po-

cef alc.n do que exigir a segurança publica.

Titulo Vk

Do Governo Administrativo e económico das Provlncios,

Capitulo I.

Do Administrador Geral , c do Conselho S,: Administração,

252. Haverá em cada distiicto hum administrador

Geral nomeado pelo Rei ouvido o Conselho dEstado :

a Lei designara os districtos, e marcará a duração das

suas funcções , e será nomeado pelo Rei ouvido o Con-

sellio d'Estado.

20j. O Administrador Geral será auxiliado no exer-

cido de suas funcções por hum Conselho administrativo.

Este Conselho será composto de tantos Membros
,
quan-

tas forem as Camarás do districto ; porém as cidades po-

pulosas que tiverem huma só Camará coriesponderáõ

tantos Membros quantos a Lei designar. Esta eleição se

fará todos os annos no tempo e pelo modo por que se

elegem os officiaes das Camarás,

204. O Conselho se reunir.í todos os annos em
os mczes de Março e Setembro , no lugar mais centrai

do districto que para a reunião tiver capacidade. Em ca-

sos extraordinários poderá o Governo mandar que se

reúna m.)is vezes. Cada huina das reuniões durará só

iquinze dijs.

205. O Conselho tem voto decisivo nas matérias

da sua competência. A execução destas decisões
, bem

como a das ordens do Governo, pertence exclusivamen-

te ao Administrador Geral. Nos casos urgentes que exi-

ião prompta resolução
,

poderá o Administrador decidir

e executar, dando depois conta ao Conselho.

206. São da competência do Administrador Gerai

e do Conselho todos os objectos de publica Administra-

ção. Delles conhecerão por via de recurso , inspecção

própria, consulta ou informação, como as Leis deter-

minarem. Por via de recurso conhecerão de todos os

objectos que são da competência das Camarás
; por ins-

pecção própria ,
da execução de todas as Leis adminis-

trativas ; por consulta ao Governo , ou informação ás

Direcções geraes, de todos os outros negócios de admi-

nistração.

Por Direcções geraes se entendem as que forem

creadas pelas Leis para tratarem de objectos privativos

áe administração , c bem assim quaesquer Direcções

administrativas de interesse geral, ordenadas pelo Go-
verno, ainda que o seu objecto ou plano seja limitado a

luim só districto.

Também pertence ao A.dministrador Geral e ao

Conselho destribuir pelos Conselhos do districto a con-

tribuição directa ( art. 207), e os contingentes oas re-

crutas.

207. A Lei designará explicitamente as attribuiçõe»

<ios Administradores geraes e Conselhos de administração
;

as formulas dos seus actos ; o numero, obrigações e or-

denados de seus ofliciaes, e tudo o que convier ao me-
lhor desempenho desta instituição.

Capitulo II.

Das Camarás.

20S. O Governo económico e municipal dos Con-

selhos residirá nas Camarás, que o exercerão na confur-

jnidade das Leis.

209. Haverá Camarás em todos os povos , onde

assim convier ao bem publico: e seus districtos serão es-

tabelecidos pela Lei
,
que marcar a divisão do território.

210. As Camaias serão compoçtas do numero de

Vereadores
,
que a Lei designar , de hum Procurador , e

de hum Escrivão. Os Vereadores e Procurador seráe

eleitos annualmente pela fórms directa, á pluralidade

relativa de votos em escrutínio secreto, e assembléa pu-
blica de todos os moradores do Conselho cue tiverem
voto na eleição dos Deputados de Cortes. Podem votar
os filhos familios, e os que não souberem ler escrever :

não tem direito a votar a tropa da 1." Linha , nem os
da 2." fora dos seus districtos, excepto os reformados.

Será Presidente da Camará o Vereador que obtiver
mais votos, devendo em c^so de empate decidir a sorte.

Os Vereadores e Procurador terão substitutos elei-

tos no mesmo acto e pela mesma forma.

311. O Escrivão será nomeado peia Camará: terá

hum ordenado sufficiente , e servirá em quanto não se

ihe provar erro de officio ou incapacidade assim morai
como física.

212. Para os cargos de Vereador e Procurador so-

mente poderio ser escolhidos os Cidadãos, que estiverem

no exercício de seus direitos ; sendo maiores de vinte e

cinco annos ; tendo residido dois annos pelo menos no
districto do Conselho; não lhe faltando meios de hones-

ta subsistência ; e estando desoccupados de emprego in-

compativei com os ditos cargos.

Os que servirem em hum anno , não serão reelei-

tos sem ter passado outro anno de intervalio.

iij. A's Camarás pertencem as attribuiçóes seguin-

ies : I. Fazer posturas ou líis municipaes : II. Promover
a agricultura, o commercio , a industria, a saúde publi-

ca , e geralmente todas as commodidades do Conselho :

III. Estabelecer feiras e mercados nos lugares mais con-

venientes com approvação do Coseiho de administração

do districto : IV. Cuidar das escolas de primeiras letras

,

e de outros estabelecimentos de educação que forem pa-

gos pelos rendimentos públicos ; e bem assim dos hospi-

taes , casas de expostos, e outros estabelecimentos de be-

neficência, com as excepções e pela forma que as leis de-

terminarem : V. Tratar das obras particulares dos Con-
selhos e do reparo das publicas, e promover a plantução

de arvores nos baldios , e nas terras dos Conseiiios : VI.
Repartir a contribuição directa pelos moradores do Con-
selho (art...), e ftscalisar a cobrança e remessa dos ren-

dimentos nacionaes : VII. Cobrar e despender os rendi-

mentos do Conselho , e bem assim as fintas
,

que na

falta delles poderão impor aos moradores na forma que

as leis determinarem : em todos estes casos haverá le-

curso para a Authoridade competente,

Cipitiilú III.

Da Fazenda Aacional.

214. Cumpre ás Cortes estabelecer ou confirmar

annualmente as contribuições directas , á vista dos or-

çamentos e saldos que lhe apresentar o Secretario dos

Negócios da Fazenda (art. 218). Faltando à confirmação

das Cortes cessa a obrigação de as pagar.

215. As contribuições serão proporcionadas ás

despezas publicas.

216. O Secretario dos Negócios da Fazenda, lia-

vendo recebido dos outros Secretários os orçamentos re-

lativos ás despezas de suas repartições , apiesentari to-

dos os annos ás Cortes, ingo que estiverem reunidas,

iium orçamento geral de todas as depezas publicas do an-

no futuro ; outro da importância de todas as rendas

publicas e contribuições, e a conta da Receita, e Dêi-
peza do Thcsouro Nacional do anno antecedente.

O Sr. Presidente levantou a Sessão dando para Or-
dem do Dia a continuação da Revisão,

ANNUNCIOS.

A Demonstração da Existência de Díos (Ji priori)

pelo P. Josc Agostinho de ftlacedo, Vende-sc por 240
na Loja de João HenriíjuíS ^ R. Augusta N. 1.

A Religião provada pela Revolução ; obra traduzida

do Franccz por Joiujiíun José Pcdr» Lopes. Vende-se
por 4X0 réis na n.esina Loja d.i R. Augusta N, i.

Vendem-se humis casas sitas na rua de S. Marçal

,

Freguezia de S. Mamede. Constão de vários quartos , e

lojas, com poço, etc. Quem delias precisar falle com
seu dono residente nas mesmas N.° 20.

lÉiÉi M
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G.áZET^ UJVIFERS^L.
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J\^

ÁUSTRIA.

Vienna I 5 de Julho,

^s conferencias com Mr. de Tatlschcf continuSo. A
resposM da Porta ás propostas feitas pela nossa Corte em
nome di Riisstn e^peráose por todo este mez. Passará

certamente hum mez até á chegada dos Correios que via-

jão entre esta Cíddde , S. J^etersburgo , e Constantinopla,

Affirma-se que o Imperador Alexandre chegará em Agos-
to ou Setembro. Fazem-se preparativos em Verona para

receber as distinctas person.igens que hão de alli chegar

ao mesmo tempo.

Idem I 7.

O Príncipe Luiz de Kauniti-Rittíerg , sobrinho

do primeiro Ministro deste nome no reinado da Impera-
triz Maria Thereza , ioi prezo SabbaÓD passado pela Po-

licia ás onze horas da noite, e condnzido perante a Re-
lação Criminal pela accusação de ter forçado algumas

nioças , iiuma das quaes morreo em coiísequencia do mao
tratamento que recebeo. Este Príncipe , em razão do stu

rudo procedimento, e do total desarranjo dos negócios

de sua Casa , lu muito que se eíquivão delle em socie-

dade. Este acto de authoridade praticado com hum Prínci-

pe
,

que he o Chefe de hunia das mais illustres tamílías

do nosso paiz, Grá-Cruz de \'arias Ordens estrangeiras,

e que tem representado a augusta pessoa de S. W. o Im-

perador em varias niições , em Cepenhogiíe , Madrid, e

~Ro<;irf , he hunia notável prova do espirito de justiça do

nosso Governo.
iMr. de Tiitischeff acaba de alliigar por trcs mezes

o bello Palácio de 'Lubomirshi ^ no Arrabalde Escocez.

O Príncipe Lecpvldo de Saxe-Coburgo checou a

Veneza no dia 9, viajando debaixo do titulo de Conde
Heiíncbcr^,

Idem 18.

Relativamente ao Congresso que se ha de celebrar

em Verona no mez de Setembro, consta-nos que os Im-
peradores da Russiíi e Áustria se hão de achar alli em
pessoa; mas que as Cortes de Berlin, Paris ^ e Londres^

iião de enviir Ministros. Parece que a Poita se escusou

de tomar parte :,este Congresso , com o ja allegado fun-

damento de não ter relações algumas politicas com as

Potencias Christns que possáo fazer necessário concluir

jiovcs Tratados. Parece que a viagem do Imperador Ale-

r:nnitrc se estenderá além de Verona , e que S. M. I.

visitará T\oi:ia , e o Sul da Itália. He certo, ao menos,
que o Conde Ifo/i/íJtey, Embaixador da Rují/u em Roma

^

recebeo ordens para ter preparado alojamento para aquel-

Je Soberano.

grã-eretanha.

Londres 19 deJuJho- '

(Noticia de htima Sereia, até agora tida p»r

animal Jabuloso.^

Ao Editor do Courier se remetteo da parte da So-
ciedade de Missionários estabelecida em Londres a se-

guinte carta datada a 18 de Julho:
" Senhor meu : — Inclusa vos remetto huma copia

de lium e\traí:to de hun)a carta que recebemos do Re-
presentante da nossa Sociedade no Cabo da Boa Espe-
rança

,
para se inserir na vossa tolha. —Sou vosso etc.

= G. Hcdson, segundo Assessor."

Extracto de liuma carta do Rev. Dr. Philip, Re-
presentante da Sociedade l\Iis.sionaiia de Londres em Ca-
pe Town , no Cabo da Boa Esperança, datada a 26 d«
Abril de 1 S22 :

" Vi hoje huma Sereia
,

que se está mostrando na
cidade. Eu sempre tratei a existência desta creatura co-
mo fabulosa (') ; porém está dissipado agora o meu sce-

pticismo. Como he provável não tenha ainda chegado a
Inglaterra descripção alguma deste extraordinário ani-

mal , as seguintes particularidades a seu respeito podem
satisfazer a vossa curiosidade , e entreter-vos :

" A cabeça he quasi do tamanho da de hum mono.
He coberta de cabello preto raro, corredio, e sem "ei-

to de encaracolar-se. Ko beiço -de cima e na barba ha
alguns cabellos

,
parecidos com os da cabeça. Os ossog

das faces são prominentes. A testa he baixa, mas, ex-
cepto nisto, as feições são muito mais bem proporcio-

jiadjs , e tem mais decisi\a similhança ao rosto huma-
no do que as de qualquer das tribus dos macacos. A ca-

beça está voltada para traz, e o ar da cara mostra ex-
pressão de terror, o ^ue lhe dá a apparencia de huma
caricatura do rosto humano : porém inclino-me a pensar
que ambas estas circunstancias são accidcntaes , c pro-
cederão do modo como o animal morreo : dá ares de ter

morrido em grande agonia.

"As orelhas, nariz, beiços, barba, peitos e te-

tas, dedos e u.nhas , assemellião-se aos de huma fíoura

humana.
" Os fios espinhaes das vértebras são mui promi-

nentes, e parecem arranjados como os do corpo humano.

() Assim o tem julgado todos os Naturalistas mo-
dernos , desmentindo P/inio , o qual agora riria delles se

resuscitasse, e viíse este facto mais em apoio dos que

el)e reíeie.
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"V)i pc-si-ía doí braços, e rroJo como estão pos-

ios , e do exame tal qual se podia fazer nas circunstan-

cias em cjiie eu me achava quando os vi , não posso ter

duvida de que tem davicuLis , addição peitencente ao

corpo humano, a qual os macacos não tem.
^

" A apparcncia dos dente! ministra sufficiente evi-

dencia de qiie o mimai tinha chegado ao seu pleno Cres-

tiinento, estando usados os hicisorcs na superhcie supe-

rior. Tem oito dentes incisores
,
quatro laniares-, e oi-

to molares: os huiijres , ou caninos, parecemse aos às

hum cão já !;rande ; todos os outros se assemelhão aos

da ^ente.

'"O comprin^ento deste anima! he de três pés-;

nias náo tendo sido bem conservado tem consideravel-

mente minguado, e, vivo, devia de ser mais comprido

e niais grosso do que actualmente. A sua similhança

com a espécie humana cessa immediatamente abaixo dos

peitos. Na linha de separação , e dictamente abaixo dos

peitos ha duas barbatanas. Desde o ponto imde cessa a

ficura humana, que he obra de do?e pollegadas abaixo

do alto da cabeça , assemelha-se a hum grande peixe da

espécie de salmão. Esti toda coberta de escaiiias. Na

parte inferior do animal parecem-se as escamas ás de

peixe; mas na parte que se assemelha á figura himiana
,

são muito menos, e apenas perceptíveis, excepto apro-

ximando a vista. Na ^jarte inferior do corno tem seis

barbatanas, buma nas costas, duas no ventre, duas no

peito, e o rabo.

" As barbatanas do peito são mui notáveis ; são ho-

risontaes, e evidentemente formadas como hum appare-

llio para sustentar o animal quando está em postura le-

vantada co.TiO a em que se tem ás vezes representado

as Sereias pet.teando o seu cabello.

" A fi$;ura do rabo he exactamente como a que se

vc nas Usuaes pinturas da Sereia.

"O dono deste extraordinário anifnal he o Capitão

Euiles dè 'Boston , nos EUmlofVitidos da Jinírim. I>e-

pois de eu ttr escrito a descripção acima, elle me veio

fallar , e soube dclle as seguintes circunstancias:

" A Sereia foi apanhada em paragem do mar ao

Tíorte da Cliinâ por hum pescador, que a vendeo j-K)r

íiuma bagatella; depois foi levada a B,itavia , onde ' o

Capitão E.ulei a comprou por 5(à patacas Hespanholas
,

e depois ofFereccrão-lhe lO^ patacas (20^ cruzados) por

cila, mas não a quer largar por esta quantia. O Capi-

tão Eadcs vai <Je passageiro no Navio Americano Leão,

aoora em Túblc Bay ; sahirá deste porto dentro de huns

J5 dias , e o Navio faz escala pelo Tamisa na sua via-

gem para a America, de modo que provavelmente em

breve se amostrara em Londres a Sereia ao publico,"

(l^he Coiirler.^

H È S P A N H A.

M,,dr de Àsrosto.

A situação de Cctaliinlia continua sendo ainda a

mesma , apezar de qiie os facciosos são dispersados on-

de quer que se apreseíuáo; porem como entre os sedu-

zidos lia muitissimos que hum dia manejâo a arma
, e

no seguinte a enxada : como a facilidade de disper-

sar-se lhes evita o risco de soffrerem o deA'ido castigo
;

e como já muitos tem tomado a sublevação, ainda que

momentaOí-a , como hum meio de saciar a sua vingan-

ça , ou de enriquecer-se, daqui vem que centenares se

apresentáo hum dia e desapparecem no outro ; e em

quanto «ão acabarem de por se em execução as provi-

dencias acordadas pelo Governo , não poderá restabcle-

cer-sé a tranquillidade na Cataluiilia.

Hum periódico de B:ircehiia publica a seguinte de;-

tribuicão das tropas leacs.

Ó Brigadeiro Llovera', Commandante militar da

Provinda de Grro/m terii em CastcUoii deAmptirlas huns

r.oo Jiomcns do regimento de 1'CÓo ; o de Afag^-o guar-

nece o Casíellc de S, Fernando , e com o de Navarra,

e Biirbnstro formou liuma coluinna
,
que deve operar to-

mando por base de seus movimentos Olat.

O Brigadeiro Carrilho com o regimento de Cordo'

w/i , 200 , ou jOc; homens de resguardo, e huns 40 ca-

vallos da Constituição guarnece Vich.

O General MlUns commanda huma columna de huns

1200 homens, encarregada de perseguir a 2\loseii Atitou,

e de pfoteger a Vtcli se ior atacado, cobrindo ao mesnip
tempo o litoral.

O General Eratj commanda huma columna de huns

2oo homens, cuja base de operações he Martore'l , en-

carregada de cobrir ambas z~, estradas de Madrid , e Va-

lença , e de perseguir os facciosos que se apresent.-irão

"varias vezes sobre Plera , Mnsqueja , etc.

O, Brigadeiro Rúiírt tem sm Manresa 500 Soldados,

que reunidos á milícia daqUelU Cidade, e de outros po-

vos , e Í.S companhias de mequiletes , formão huma co-

lumna respeitável, encarregada de defendella, de soc-

correr Cardona, e de destruir os iacciosos de todos aque!-

les arredores.

Em Igualada se acha o batalhão de iMarinha
,

que

nnido áquella valente milícia cobre iiuma extensão con-

siderável do paiz.

A columna de Torrljos se achava sobre Lérlda , e

em disposição de acodir sobre Cervcra , e de por-se em
comnuinicaçáo com as demais.

Outra columna marchou de Valls com direcção a

Cervera ; e de todo o dito se infere que a disposição

das tropas he tal, que a linha de Cervera
,

por Iguala-

da , Maiiresa, Vic/i , e Olot a Figueiras está sufticien-

temente coberta, e protegida ; e que se nella Se tomas-

sem certas medidas por certa espécie de gentes para que

náò pervertessem o espirito publico se consiguiria tran-

quilizar em poucos dias 3 parte mais importante da Ca-
ta/iiiilm

^
podendo depois, á medida que cheguem refor-

ços , ou se levantem novas tropas , adiantar progressiva-

mente ate cahir sobre la Seo de Urgel.

Em quanto aos facciosos, a sua teima constante he

Vlcli , e esta operação está encarregada a Mlsas
,

que
tem huns 1200 homens sobre Roda, a Targarona que

a;unta outros tantos até ao mesmo ponto, e a Mosen
Anton que tem huns Soo sobre Vliadraii: ao qual deve
ajuntar-se a gente armada de vários povos que espetar»

ter parte no saque. Alem disso ha algumas partidas sol-

tas que se destacão a roubar petes povos.

O Jejtdeis Esianjjs ajunta hunS 800 facciosos
,

que

ohrão entre Bcrga , e Cardona , e chegão até bloquear

a alguma distancia esta praça.

O Trapense tem 8c.O homens , e diz-se virá tam-

bém sobre V^icli. — Roniogoia com Soo homens bloquea

a Cervera, e Santa Colónia de Qiieralt , tendo por base

de seus movimentos í7n/rt/'. .— Komanl/lius tem igual for-

ça sobre Bnlaguer , sem contar huma multidão de ban-

didos que ha 110 dito povo. Mlralhs conta j(^ facciosos

sobre as alturas immediatas a Ketis; ignota-st quantos

ha i^o Priorado , e quantos tem Rambla.

A!cm destas grandes guerrilhas ha hum enxame de

outras pequenas
,
que formigão por toda a parte ; ao que

tieve a)untar-se que tirando huma linha de Balagner por

Solsoiia , Berga , e Rlpoll a S. Lourenço de la T^Iuga
,

os facciosos são possuidores tranqiiillos de todo o terre-

no que medeia entre ella , e o Plreneo. Tal he pouco

mais ou menos a situação da Catalunha.

(tí. de Madrid.')

Jdem 14.

A Catalunha deve chamar e chama eíTectivamente

toda a nossa attenção por se achar naquelle paiz o foci>

da insurreição , e porque o será também das esperanças

dos que aspirão a escravisar todos os povos da Europa
,

destruindo inteiramente a liberdade na Periinsula. H.i

muitos máos Hcsf aninhes que , contando com o apoio
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dos estrangeiros
,

ptociir.to arr.incar esta planta beiícfica

conhtrcendo que o seu friicto he mui prejudiciji aos <1cs

potas , e aos que em seu nome exercem lium pode-
absoluto. r

A p.icificaçío da C.ttati:ii!iii será pois hum dos prin-

cipaes objectos do nosso Governo, porque extiiicta a in-

surreição naquelle paiz pervlerdó inteiramente as suas vãs

esperanças todos esses iiomens iinmoraes que por outros

pontos da Peniusuia se tem dedicado ao oíticio de faci-

norosos , debaixo da denominação de defensores da fc
,

e aos quaes se não deve cliamar facciosos , mas sim sal-

teadores d'estrada Ou de povoações, segundo o seu maior

ou mener numero e ousadia.

CORTr.S.

LISBOA 22 de Asosto.

• Sessão de 22 de Jgosto. 446

Lida pelo Sr. Secretario BasJio Alberto a acta da
precedente Sessão

,
que foi approvada , deo conta o Sr.

Secretario Felgueiras do expediente , em que se conripre-

liendia o se<;uinte : — Hum ofíicio do Governo pela Se-
cretaria d' Estado dos Negócios das Justiças , incluindo

huma Consulta da ftleza do Desembargo do Paço sobre

o requerimento do llacliarcl Estevão Ferreira da Cruz
nomeado Corregedor da Villa da Hortn , em que pede
se regule a sua lotação

,
e dos ofíícios respectivos. Ou-

tro incluindo a resposta do Reverendo líispo de Elvãs
do Collcgio Patriarcal , e da Insigne Collegiada de Santa
Maria dis Alcáçova da Villa de Sartnreiu. Outro pela

Secretaria d'Estado dos Negócios da Guerra, acompanhan-
do hum officio do Brigadeiro Encarregado do Governo
das Armas da Corte e Província da Estremadura com o
requerimento dos Ofliciaes do líataUião de Caçadores de
Lisboa Occidental , em que pedem a restituição do pri-

vilegio, que pela Lei de 11 de Julho lhe foi tirado.

Outro pela Secretaria d" Estado dos Negocius Estrano-ei-

TOS , enviando a correspondência que lhe foi pedida so-
bre 3s negociações de Monte-oideo, Outro incluindo luim
memorial de João ftlarch Suett

,
que lhe foi reuiettido

pila legação Portugueza em Loitdres , em que pede os

prejuízos quc lhe resultarão da tomadia da sua embarca-
ção pelo lírigue Temerário na Costa ú'A/rica em Teve-
íeiro de 1 S i 6.

Fez-se menção honrosa pela felicitação de vários
Cidadãos da Villa de Algodres , Comarca de hinl,,,,,,,

pela descoberta da Conspiração ; ouvio-se com agrado a
do Juiz de Fora das Vilias da Vidigueira e Frades : e

concedérão-se 1 5 dias ao Sr. Deputado Borges de Bar-
ros para tratar da sua saúde.

O Sr Ferreira Borges fez O seguinte requerimen-
to: "Requeiro que o Ministro Secretario d' Estado dos
JN'egocios Estrangeiros Silvestre Pinheiro Ferreira declare
qual foi a ordem das Cortes

,
pela qual, servindo ds Pre-

sidente do Thesouto Publico Nacional em 22 de Setem-
bro de 1821, expedio cm nome d'F,lRei a Portaria d'es-
sa data Ordenando

,
qUe os Encarregados da Fazenda em

Londres entregassem ao Ministro de Sua Magestade jun-
to da referida Cone de Londríf o saldo existeiíte pro-
veniente da administração, que diz lhe fora commettida
pelo dito Ministro. E outrosim de que Thesouro Publi-
co entende fallar na segunda parte da mesma Portaria."
Approvado.

Outro do Sr. Alves do Rio :
" R^equeiro que se

pergunte ao Governo qual he actualmente o preço re-
gulador no Terreiro ; e a quantidade do trigo

, milho
•e sevada

,
que nestes últimos 6 annos tem dado entrada

no Terreiro Publico, vindo das Ilhas dos Açores, com
distíncção dos géneros em cada liuni dos ditos ó annos."
ApprOvado.

Outro do Sr. Buala d'Almeida
,
que pede se exci-

íe a aítenção da Commissáo de Guerra sobre o reque-

rimento dos Cirurgiões Militares sobre niedalhas de Cam-
panha

; passou á Commissão Militar com urgência.
O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada

e disse se achavão presentes \\6 Srs. Deputados, e quí
taltavão 57 , dos quaes 29 tinh.,o licença motivada,

"

Ordem do Via :

Continnaçlio da revisas da Constituição ^ cujos artigos
forão api>rovados na forma seguinte :

217. As Cortes rep.irtiráõ as contribuições directas
pelos districtos dos Conscllios de administração, confor-
me os rendimentos de cada hum. O Administrador em
Conselhi. repartirá pelos Conselhos do seu districto a quo-
ta que lhe tocou; e a Camará repartirá a que coube ao
Conselho por todos os moradores , na proporção dos ren-
dimentos que elles e as pessoas que r'esídirem fora rlli
tiverem. '

Nenhuma pessoa ou corporação poderá ser isenta
destas contribuições. ( Passou á Commissáo pata o accla-
rar jiielhor

, e d.ir a sua opinião sobre contribuições di-
rectas

, declarando o que elias são).
118. Em cada districto que a lei designar haverá

hum Contador de Fazenda
, nomeado pelo Rei sobre pro-

posta do Consellio d'Estado, que teri a seu cargo pro-
mover e hscalizar 3 arrecadação de todas as rendas pu-
blicas ,e seiá directamente responsável por ellas ao The-
souro Nacional.

219. As Camarás deverão remetter annualmente ao
Contador Ccitidões dos lançamentos de todos os impos-
tos directos:

f articipar-lhe a escolha que fizeráo de Fxa-
ctores e Thesoureiros

; e dar-lhe quaesquer explicações
que elle pedir, ou seja para conhecer a importância das
rendas publicas do Conselho , ou para saber o estado da
sua arrecadação. Esta mesma obrigação se txtende a to-
dos os que administrai ejn alfandegas ou outras casas de
arrecadação íiscaes.

220; Todos os rendimentos Nacionaes entraráó no
Thesouro Nacional, excepto os que por sua ordem ou
por Lei

,
se mandarem pagar em outras thesourírias. A»

'I hesoureiro se não levará cm conta pagamento aloum
que não for feito por Portaria assignada pelo Secretario
dos Negócios da Fazenda, na qual se declare o objecto
da despeza, e a lei que a antorisa. '(Voltou á Commis-
sáo para acciarar malhor. )

221. A conta da entrada e sabida do Thesouro Na-
cional, bemctiirio a da receita e despeza de todos e cada
hum dos rendimentos públicos , se tomará e fiscalizará
nas Contadorias do Thesouro, que serão reguladas por hum
legiir.ento especial.

222. A conta geral da receita e despeza de cada
anno

,
logo que tiver sido approvada pelas Cortes se

publicará pela Imprensa. Isto mesmo se fará com as con-
tas

, que os Secretários dEstado derem das despezas fei-
tas nas suas rep.u tições.

22 j.^ Ao Governo compete fiscalisar a cobranci
das contribuições na conformidade das leis.

224. A Lei designará as Autoridades a quem fica
pertencendo o poder de julgar e executar em mater^ia
de fazenda nacional; a formando Processo; e o numero
ordenados, e obrigações dos empregados na repartição'
fiscaiisação, e cobrança das rendas publicas.

'

225. A Consíituiçio reconhece a Divida Publica.
As Cortes designarão os fundos necessários para o seu
pagamento ao passo que ella se for liquidando. Estes
lundos serão administrados separadamente de quaesquer
outios lendiíi.er.tos públicos.

Capitulo IV.

Vos estabelecimentos de imtrucçiio publica e de caridade,

Z26. Em todos os lugares do reino onde convier,,
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iiíverá escolis siifíícientemente dotadas, em que se eh-

sine a mocidade poríutjueza de ambos os sexos a ler, es-

crever e contar , e o calhecismo das obrigações religio-

sas e civis.

227. Os actuaes estabelecimentos de instrucção

publica serSo iiovameme rcgubdos, e se criarão outros

onde convier
,

para o ensino das sciencias e artes.

238. .A todo o Cidadão lie livre abrir aulas para

o ensino publico , comtanto que haja de responder peio

abuso que fizer -desta libcraade , nos casos e pela lórma

que a lei determinar.

22'9. As Cortes e o Governo terso particular cui-

dado da fundação , conservação , e augmento das casas

de misericórdia , e dos hospitaes civis c niilitates , espe-

cialmente dacjuelles que são destinados para Os soldados

e marinheiros inválidos: e bem assim das rodas de ex-
postos

^ montes pios, civilisação dos índios, e de quaes-

quer outros estabelecimentos àa caridade.

Fizerão-se algumas observações a respeito dos art.

61 , 64 , e 68 sobre as eleições, de que se encarregou

a Conimissáo acclarar.

Entrou em discussão a indicação do Sr. Xúvler

Monteiro j em que propunha que a doutrina do art. 9S ,

ím que se estabelece que a Deputação Permenente seja

composta de igual numero de Deputados de Portugal, e

do Ultramar , bem como o Conselho d' Estado , só se

«ntenda — "em quanto as Provincias Ultramarinas se

conservarem na sua totalidade fazendo parte do Reino
,

« voluntária e pacificamervíe obedecerem ás Leis."

Fizerao-si algumas observações, sobre o que fizerão

jlcumas eiDendas os Srs. Guíneiío , Castelio Bmnco
yúaiioel , e Kiidíro de Andrade; e julgando-se suiricien-

temente discuiido , foi regeitado o additamento ; e as

«mendas que se offereccráo , Rcáráo adiadas.

Entrou em discussão huma indicação do Sr. Vas-

•conccUos , em que propunha que o Governo não pode-

íia empregar fiWa do Reiiio no intervallo das Sessões de

Cortes, os Deputados que neste tempo riassumireni os

seus empregos, r; Approvada.

Passou se a outra do Sr. Guerreiro^ em que pro-

punha, que sej declarasse na Constituição = que hão de

haver Legiões Nacionaes, cujas Olticiacs sejáo electivos.

::; Approvada.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia o Parecer

(,'•» Commissáo Diplomática sobre Montevideo ,
e Parece-

les de Commissáo-, e levantou a Sessão á \ \ horjs.

PEÇAS OFFICIAES.

Portarias.

•' Sendo presente a S. M. que pela Inspecção das Obras

Publicas tem sido admittidos alguns Proprietários de terre-

nos dentro desta Cidade , a fazer arrematação dos drfsen-

tulhos , e muralhas , para ser o preço encontrado 110 pa-

gamento das decimas da renda dos Prédios que perten-

íiem edificar nos njesnios terrenos ; e que estes contrac-

tos não tem sido sustentados no Thesuuto Publico,

aonde só tem admlttido o encontro com o preço dos

desentulhos , conforme ao Decreto de 2 de NovembtX)

de iSoi, n.ão se praticando ò mesmo a respeito do pre-

ço dos paredões ,
por .-láo liaver Lei

,
que admitta este

encontro, o qual drminuiria o rendimento da decina tão

necessário para as despelas correntes, e seria veidadei-

raTiiente hum aiigmentò de consignação da Intendência

das Obra-i Publicas: E querendo Sua Magestjde que este

objecto se regule por huma vez, tanto para pVevenir os

referidos inconvenientes, como pata que não haja ccca-

siâo de ser fraudada a Íz de qualquer contracto publico
,

sendo como neste illrrdjdos os donos dos terrenos com

promessas que ao depois se lhe n.ío cui-nprem : ftlanda o

mesmo Senhíír pela Secretaria d'Estado dos Negócios dâ

Fazenda , que o Ministro e Secretario dFstado dos Ne-
gócios do Reino, e.\pessa as necessárias ordens, a (im

de que tenhão o devido efF»ito todos os contractos da
sobredita natureza que até agora tiverem sido contrahi-

dos
,

a cujas obrigações são essenciah-nente reciprocas ; e

que para o futuro se não possa conceder aos donos dos
Terrenos o arrematarem as obras dos paredões

,
para lhe

ser descontado o preço na decií-na drjs Prédios edificados.

Palácio de Çhí/ííi em 16 de Agosto de iÍíz.zz Selioítuíi

Jori itc Car-uiiU.o.
"

"Sendo presente a Sua Magestadc oofficio N.°426,
que dirigia o Brigadeiro Encarregado interinam.ente do
Governo das Armas da Corte e Província da Extrema-
dura

, incluindo a correspondência do Coronel Comman-
dante do Regimento de Cavallaria N." 7 com o Juiz de
Fura de Ourem , acerca da requisição que faz o mesmo
Juiz do Soldado do mesmo Corpo, Agostinho Pereira,
para ser entregue ao Foro Civil, e julgado por elle

,
por

se achar comprehcndido no furto de huma Junta de íois
,

que totibou antes de assentar praça : Manda o mesmo
Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guer-
ra, declarar ao mesmo Brigadeiro, que o sobredito rco

Soldado não deve ser entregue á disposição do Juiz de
Fora de Orem, que o reclama, mas sim o processo da
culpa do mesmo réo se ji existe no Regimento , para

que seja os termos do seu li\rairiento
,

perante o mes-
mo Juiz , conservando-se o dito réo na prizão militar ate

sentença final na tórma do Aviso de 31 de Maio de 1777.
Falácia de Qncfuz. em 18 de Agosto de 1Í22.~ Cândida

José Xavier, "

«' ftlanda EIRei
, pela Secretaria de Estado dos Negó-

cios de justiça, que o Intendente Geral da Policia, re-

commende a todos os Ministros, que facão publicar cm
seus districtos, que os Hespanhoes refugiados neste Rei-

no por crimes políticos , não podem nelle ser consenti-

dos , devendo logo sahir os que cá se acharem, no ter-

mo mais curto possível
,
pena de se proceder contra el-

jes ; na conformidade da ordem das Cortes Geraes, Ex-
traordinárias da Nação Portugueza de 9 de Fevereiro do
corrente anno

,
que mandou praticar o mesmo com ou-

tros que se achavão em iguae^ circunstancias. Palácio de

QíieíaT. em 19 de Agosto de 1%2Z.'=- José da Silva Car^

valho. ,,

lllustrissimo e Excellentissimo Senhor: —Tenho a

honra de levar á presença de V. Ex." a lista de todos

os prezos
,
que tem sido sentenceados na Casa da Suppli-

cação , comprehendendo os das vizitas desde o mez de

Waio do anno próximo passado até o fim de Julho do

corrente
,

que vem a ser do tempo que sirvo de Chan-

celler da iiwsma Casa, o que V- Ex. se dignará levar ao

conhecimento de Sua Magestade, para se inteirar do quan-

to se tem trabalhado.

No resumo das listas se declara os que foráo julga-

dos em processos summarios , e que no numero dos

contados não cntr.io os segtiros , e sffiançados , nem o-,

qire forão julgados nos bairros. Deos guarde a V. Ex/
Lisboa ij de Agosto de 1 822. = lllustrissimo e Excel-

lentissimo Senhor Jíji,' da Silva Carvalho. = O CUanCil-

let servindo de Regedor, Fernando íuiz Pereirír deSoa-

ta Sarradas.

ANNUNCrO.

A Historia Secreta da Corte e Gabinete deS.Cloiii

em 7 5 cartas , nas quaes re descrevem os caracteres da

Corte de frauÇa no principio do Império de Buanapar-

te , seus Generacs , intrigas , e outras muitas particiil.^-

ridades curiosas , 2 vol. cm S.° grande ; preço 1:4:^0 rs.

\'ende-se na Loja de João He/niijues ^ Rua Augusta

N. 1.
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G^áZET^ UJVIFERS^L
S A BBA DO 24 DE AGOSTO.

LISBOA 2j de Âgosio.

X^elos últimos 2 Navios vindos do Rio de Janeira se

receberão vários periódicos , e impressos avulsos ,
que

assaz nicstrão que alli se prosegue na marcha começada,

em opposi-çã- ao determinado pelo Soberano Congresso.

Publicaremos alguns destes Documentos como assaz es-

senciaes ao conhecimento do publico , a quem se não

deve occultar o estado das relações interiores da Monar-
(]uia.

R/o de Janeiro 2% de Maio.

Cicios do Deputado pela Província Cisplntir.a^ residente

no Rio de Janeiro ^ no Ministro d'Estiida

José Bonijacio d'Androda.
\.^ "Illm. e Exc. Sr.—A Província Cisplatina me

ordena que felicite a S. A. R. o Priiicipe Regente pela

magnânima resolução de permanecer entre estes seus

amados Povos do Brasil, c preservallos dos males que
sem duvida ílies haveria reservado a politica Eutopéa pa-

ra completar a segunda década de huma guerra desolado-

ra Julgue V. Exc. qual será a minha satisfação em des-

empenhar hum dever tão honroso, pelos testemunhos já

notórios do meu profundo respeito e sincera adhesáo ao ftlui

Augusto Principe Regente, Defensor do Brasil ; e quan-

to aos sentimentos do Estado Cisplatino , não duvide V.

Exc. assegitrar, quando S. A. R. assim o requeira que
são os de hum povo agradecido

,
generoso, consequen-

\te , e resoluto a pagar com o mais estnnavel da sua

exislencia o que nunca teve preço para os filhos da Ame-
rica Meridional : Liberdade , e Independência.

" Deos guarde a V. Exc. imiitos annos. Kio de Ja-
neiro , Maio 22 de 1822.

" Illm. e Exc. Sr. José Bonifácio d'A:tcrada e Sil-

va , Ministro d' Estado, etc. etc. = Liícuj José Obes."
2° " Illm. e Exc. Sr. —Tontemunha do enthusias-

mo que arrebata os Povos do Brasil pata com o seu Au-
gusto LibeitaHoT, e f>enetrado dos mesmos sentimentos

,

que elles desenvolverão no fausto dia i j do actual , não
está em mim privar-me por mais tempo de saudar a S.

A. R. com o glorioso titulo de Regente Constitucio-
nal

, e Defensor perpetuo, que tem merecido suas raras

virtudes, rogando-o com o mais sublime respeito que
-se digne acceitallo tanit)em , e fazello extensivo ao Es-
tado Cisplatino , como o qlie mais necessita de huma
protecção resoluta, constante, e vigorosa contra seus

cruéis inimigos , a Tyrannia , e o Anarquismo.
" Deos guarde a V. Exc. muitos annos. Maio 22

ds 1822. =l'llm. e Exc. Sv.Josi Bonrfacio d'Andrada c

Silva, etc. etc, z: Lucas Jesé Obes."

R/tf de Janeira 4 de Junho.

CoJlecçáo dos Diplomas liontem publicados , relativoi d

ccitvocafão de liuina Assembléa Legislativa

Brasiliense»

Brasileiros e Amidos.

" A no?s3 P.ittia está ameaçada por facções : prepa-

ráo-se ao longe ferros para lhe serem suas mãos agrilhoa-

das , ( e no tempo da Liberdade!! Que desgraça!) E
no meio destes apparatos próprios dos fracos , e dos fac-

ciosos , fazem-se introduzir no seu seio Jiomens
,

que a
estão atraiçoando todos os dias , e a todas as horas , a
pezar de pela sua impostura parecerem adherentes 3 Cau-
sa Santa da Liberdade do Braiit , e á sua Independên-
cia mederada pela União iNacioiíal, que tão cordialmen-
te dezejamos. Conliecei os terri^eis monstros, que por
todas as vossas Provindas estão semeados — o Brasil o
sabe , e lhes perdoa, — e conhecei-os não para os te-
mer, mas para os viciar. Aconselhai aos que este systema
Hão íeguem, que se retirem, porque o Brasil não abraça
senão a honra, único alvo a que atira , e único distinc-

tivo, que distingue os seus filhos. Quem diz — brasilei-

ro— diz — Portuguez— e provera a Deos que quem dis-

sesse —Portuguez— dissera —brasileiro.'— Firmeza, cons-
tância , intrepidez na Grande Obra começada. Contai
com o vosso Defensor perpetuo, que Ha de em desem-
penho da Sua palavra, honra e amor do Brasil, dar a

Sua vida
,

para que o Brasil nunca mais torne a set

nem Colónia , nem Escravo , e nelle exista hum syste-

ma liberal dictado pel-a prudência, que tanto caracteriza 2

nossa amável Pátria. Viva ElRei Constitucional o Senhor
D. João VI , e Viva a Assembléa Geral Brasiliense e
Viva a União Luso-Erasileira.

PRIN Cl PE REGENTE.

Decretos.

1.* Urgindo a Salvaçío do Estado que se instale

qtianto antes o Conselho de Procuradores Geraes das

Províncias do Brasil, que Mandei Crear pelo Meu Real
Decreto de deseseis de Fevereiro do anno

,
que corre

Hei por bem i\I»ndar Convocar para o dia de amanhã
os já eleitos e aqui residentes , não obstante t"altarem

ainda os de huma Província para a literal execução do
citado Decreto. José Bonifácio de Andrade e Silva , do
Meu Conselho de Estado, e do Conselho de Sua Msges-
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íade Fidelissima EIRei o Senhor D. Joio Vi , e Meu
iVliiiistro de Estndo dos Negócios do Reino do Brasil , e

F,5trangeiros, o tenlu assim entendido , c taça executar4

Fjço I de Juiilio de 18 32.

Com o Rubrica daPRIUCIPE REGENTE,

José Bonifaeso de Andrade c Silva.

2° Haveiido-Me representado os Procuradores Ge-
raes Je algumas Províncias do Brasil já reunidos nesta

Corte, e differentes Gamaras, e Povo de outras, o quan-

to era necessário , e urgente para a malítença da Inte-

gridade da Monarquia Porlugueza , e justo decoro do
Brasil, a convocação de hunia Assembiéa Luso-Brasilien-

se ,
que investida daquclla porção de Soberania, que es-

sencialmente reside no Povo deste grande , e nquissinio

Continente, constitua as bases sobre que se devão erigir

a sua Independência ; que a Natureza marcara , e de que

já estava de posse , e a sua iJnião com todas as outras

partes integrantes da Grande Familia Portugueza, qUe
cordialmente deseja : E Reconhecendo Eu a verdade e

a força das razões
,
que Me forão ponderadas , nem ven-

do outro modo de assegurar a felicidade deste Reino,
hianter huma jQsta igualdade de direitos entre elle , e

O de Portugal, Serti perturbar a Paz, que tanto convém
a ambos , e tão própria he de Povos Irmãos : Hei por

bem» e cOm o parecer do Meu Conselho de Estado Man-
dar convocar huma Assembiéa Geral Constituinte e Le-»

gislativa , composta de Deputados das Províncias do Bra-
jil novamente eleitos Tia fórrría das instrucções, que ení

Conselho se accórdarem , e que serão publicadas com a

maior brevidade. José Bonifácio de Andrade e Silva , do

Meu Conselho de Estado, e do Conselho de Sua Wa-
gestâde Eídelissima EIRei o Senhor D. João VI, e Meu
Mirtistrt) e Secretario de Estado dos Negócios do Reino
do Brasil é EstrarlgeiroS o tenha assim entendido , e o
faça exácutâr èrtni oj despachos necessários. Paço j de

Junho de 1822.

Com ã Ktthica de S. A. R. o PRÍNCIPE REGENTE.

Joié Bonifácio de Andrade e Silva,

IHaitres e í>!gndi PrótáratUriéi.

''As Representações dé S. Pátilài R/d de janeiro,

e Minas Geraes, em que Me pedião quê ficasse nO Bra-

sil , lambem Me deprecavâo a CrBação de liUm Conselho

de Estado. Determinei-Me a Creallo iia fóritlâ ordenada

110 Meu Real Decreto de 16 de Fevereiro deste arino
^

e ciija forma era exigida pelas três ProVitleias legaimeinti

representadas.

"Foi inexplicável o prazer quê hlinha alma sílltiòj

quando estas representações chegarão â Minha Presença
,

porque então Conheci que a vontade doS t^ovos era liãtí

só útil, mas necessária para sustentar a rntegiid.ide da

Monarquia em geral, e mui principalmente do Gralidé

Brasil, de quem Sou Filho. Redobrou ainda íriuito mais

o Meu prazer , por ver que as idcas dos Povos co-inci-

diáo com as Minhas puras, sinceras, e cordiaes ínteri-

çóes : e não querendo Eu retardar-lhes os bens que hu-

ma tal medida lhes promettia, Determinei no citado De-
creto

,
que irnmediatamente

,
que se acharem reunidos

os Procuradores das três Províncias o Conselho entraria

a exercitar suas funccões : csía execução porem não pô-

de ter lugar literalmente visto ter-se manifestado so-

fra maneira a vontade dos Povos , de que haja huma
Assembliia Geral Constituinte , e Legislativa , como M-
foi communicado pelas Camarás. Náo qtietCndo portan*

to demorar nem hum só instante , nem lao pouco Fal-

tar em coisa alguma ao que os povos desejao, e niuito

mais quando são vontades tão razoáveis, e de tanto in-

teresse , não só zo Braiii, como a toda a Monarquia,
Coiivenci-Me de que hoje mesmo devia instalar este

Hku Conselho de Estado , apezar de não estarem ainda
reunidos os Procuradores de três Províncias, para que
Eu junto de ião illustres , dignos, e liberaes Represen-
tantes Soubesse qual era O seu pensar relativo á Nossa
situação politica, por ser hum negocio, que lhes per-
tence como inteiramente popular ; e nelle interessar tan-

to a Salvação da Nossa Pátria ameaçada por facções. Se-
ria para Mim muito indecoroso, assim como para os illus-

tres Procuradores muito injurioso, recornmendar-lhes suas

obrigações
; mas se sem offeiidcr (nem levemente) a

nenhum, Me he permittido fazer huma única recommend*-
ção

, Eu lhes peço que advoguem a Causa do Brasil da

forma ha pouco jurada, ainda que contra Mim seja, (o
que espero nunca acontecerá) porque Eu pela Minha Na-
ção estou prompto até a sacrificar á piopria vida

,
que

a par da Salvação da hosssa Pátria he nada.
'' Pelas razões expostas acabaes de ver a necessida-

de
, que houve desta instalação repentina, e Sabei que

delia depende a Honra, a Gloria, a Salvação da noss.i

Pátria
, que está em stimmo perigo.

'' Illustres Procuradores , estes os sentimentos que

tegeiTi a Minha Alina , e também es que hão de reger a

vossa ; Contai comigo náo só corno intrépido guerreiro

que pela Pátria arrostrará todos e quaesquer perigos, mas
também como Amigo vosso , Amigo da Liberdade dos

Povos, e do Grande, Fértil, e Riquíssimo Bresil
,
que

tanto Me tem honrado, e Me Ama.
"Não assenteis, illustres Procuradores, que tudo

o que tenho dito he nascido de grandes cogitações , es-

uadriíihando palavras estudadas, e enganadoras : não : he

lho do Meu Amor da Pátria , expressado com a vn?

do cotação. Atredilai-flle. A 2 de Junho de i8í2.

príncipe REGENTÉi

1

Juramento dos Procuradores Gerais.

Juro aos Santos Evangelhos dé defender a Religiáci

Catholica Romana , a Dynastia da Real Casa de fragan-

ça i a Regência de S. A. R. , Defensor Perpetuo do Ern-

)il , de manter a Soberania do Brasil , a sua integrida-

de , é a da Província de quem sotj Procurador , teque-

rertdo tcdos os Seus direitos, foros, e regalias berti co-

ino todas as Providencias que necessárias forem para a

conservação e mantença da Paz , e da bem entendida

União dê toda a Monarquia , aconselhando com verdade ,

consciência , e franqueza a Sua Alteza Real ein todos

os negócios , e todas as vezes
,

que para isso for con^

vocado. Assim Deos me salve.

Dflj Ministros t SicreiafióS di Èstàdá.

Juro aos Santos Evangelhos de Setjiptè toiri ver-

tlade , còbsciencia , é franqUeza ãÉbnselhár a S. A. R.
etii todos bs hegócios , e todas as vêzeS tjué pata isso

fõf eònvocádoi

Pata íScUfeéífTietita dd Publico Se féiiiètteo ao Re-
dactof a seguitite têflexãb •

"O triodô Stltcitifa eetíi tjUe se tehi pôrtendidd ot'-

fuscar de todô â gltítiá laò riòbtetnenie adquirida pelo

M.ijor tefõrítiàda Jhitinid Oíiártt Pimenta , na Corte óo
Rio de Janeiro ; â §ttá pi izãO no Porto , obra dos A . . . ;

a sun innocehciâ justjficad;! ho Augusto Congresso Na-
cional ; as Listas t^Ue dep&ij se es^alhár.áo para Ihe-eir-
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pccerem , e ser reiíioviJo ilísta Cidade para MaiiicMór

o ífovo , o motivo do seu itfgresso para a Capital , a

sua prizáo de 67 dia^ em hum Segredo escuro, o modo
doloso, e aviltante com que foi tratado ... e agora a sua

decisão finai , não devem escapar á vigilância dos bons

Amigos Constitucionaes
,

por que em todos os tempos

os Cjdiídáos que mais se tem extremado na Causa ísa-

'grad^ da Pátria , sãO quasi sempre a final satnficados aOs

ódios , e vinganças dos inimigos dessa mesma Causa por

•meio da intriga , e sórdida inveja.
"

CORTES, • Sesstio de 21 de Agoila. 447.

Aberta a Sessão ás horas do costume, e lida pelo

Sr. 'Barroto a act.i da precedente
,

que foi approVada

,

deo conta o Sr. Secretario Felgueinis do expediente,

em Q'ie se compreliendia o seguinte : — Hum ótficio do

Governo pela Secret.iria d" Estado dos Negócios das Jus-

tiças incluindo hurtia representação do Juiz de Fora de

M:ssej,ii>a sobre a impossibilidade de subsistência nO

lugar. Outro incluindo huma representação do Reve-

reíido Eispo de Càho Verde johre a necessidade da crea-

çáo de lium Seminário na Cidade di Ribeira Grande,

Ou'tro pela Secretaria d' Estado dos Negócios da Fazen-

da , exigindo prompla deliberação sobre o que propõe a

respeito do destino dos poldros e bestas muares de Al-

ter do Chr.0 e Azamliiija. Outro pela Secretaria d'Esta-

do dos Negócios da Guerra, servindo na Marinha, in-

cluindo dujs partes do Registo do potto.

1.° Registo tomado ás 2 horas da tarde do dia 21

de -agosto de 1822.

"Galera PortugOera T'ajai>o , Capitão José .Mves

Martha , do R/o de Janeiro em 72 dias, 26 passagei-

ros , è 1 malla.

Novidades,

O Capitão , a quem com instai^cia se pedio desse

as nbvidades que soubesse , disse o seguinte : " Do Ria

nada poiso adiantar, do que outros Navios anteriores;

somente que ficava a sahir , a 18 de Junho, o Correio

Mdvitimo Infante D. Seliasti.lú (assignado) José Alves

Wartha." Perçuntou-se-lhe pela Familia Real, e disse,

que toda ficava Oo Rio de Janeiro de perfrita saúde.

Não entregou officirts , e os seus passageiros constão da

relação juiita. (Segue a assignatura.)

2i° Registo tomado ás 5 e I horas da tarde do dia

21 de Agosto de iSaz.
" bergantim Portuguez Pensamento Feliz , Capitão

Elias Vicente d'Almeida, do Pará em 55 dias, S passa-

geiros , e i malla.

"Escuna PòrtugUeza Conceição , Capitão Manoel dé

Almeida e Silva, do Funchal em 61 dias, i passagei-

ro , e 1 malla.

"Escuna Pottugileíâ Santo Anionio Vigilante, Ca-

pitão José Antoilio Chaves, de J. Miguel em I2 dias
j

3 passageiros , e i riialla.

N^hiidadei:

O Capitão do KèígáritliTi Peitsath^iifó Felit disse :

" Quando sahimos do Pará tudo ficava etti socego ; e as

únicas novidades qué se podem dar pôr libtávtis ião :

1." Que chegou aiii humá Escuna do B/ó dejanciro com
brdem para a Província niandar Procuradores ao Rio;
mas o Governo não assiiltindo a isso j fez regressar a

Escuna etti j 011 4 dias ; e O voto geral he obedecer ao

Congresso, e a EIRei , como se tern proclamado: 2.

O Governo goza da melhor opinião, bem conirt ao cbh-

irario o Governador das -Armas, qué sempre esta a cho-

car-se com a Junta, querendo elle só mandar tudo- é

fazer da .lunta huma Estatua sem alma, e sem movi-
mento. Entre os seus passageiros

,
que constão da tela-

çáo junta, vem hum Deputado ás Cortes Geraes pelí

Província do Rio Negro ; o qual entregou dois sacos , e

vinte e três caitas de officio
,

que se ret.aettem juntas,

"Nas Ilhas da Madeira c S. Miguel estava tudo
em socego , conforme expozerSo os Capitães das predi-

tas Escunas , os quaes não entregarão officios , nem de-

rão novidades." (Segue a assignaíura.)

O mesmo Ulustre Secretario deO conta de hum of-

ficio do Governador daS Armas da Provincia do Pará
acompanhando as protestações de firme adhesáo ao Sys-

tema Constitucional, que lazem os Officiaes , < adr-tes,

e mais praças da 1.'' e 2.' linlia da mesma Ptovincia

pela occasião da entrada da Escuna Maria da Gloria ;

que se tomou em costumada consideração. Hum officio

da Junta da mesma Provincia ^ com huma representação

dos habitantes da C apitai , em que pedem a graça de
Se lhes permittir que o largo do Palácio fique de ora

em diante denominado z: Praça da Constituição.

Ouvio-se com especial agrado a felicitação de pro-

testo de só reconhecerem como centro dos Poderes r: Lf=
gislativo e Executivo o que está estabelecido na antiga

Sede da Monarquia Portugiiera
,
que em nome do Clero

dirige o Governador do Eispado do Pará , Romuatdo An-
ionio de Seixas.

Concedeo se o tempo necessário para tratarem da

sua saúde aos Srs. Deputados Rodrigues Bandeira , Ma-
noel Tjefírihò , e Manitia,

Passou á Commissão dos Poderes a Copia da Acta
,

e Diploma do Sr. /o<7<> Lopes da Cunha , Deputado Su-
bstituto pela Provincia do Rio Negro.

Distiibuic-se pelos Srs. Deputados exemplares do
Sermão que o Prior d:; Alhús-vedros , c actual Encomen-
dado da Frcguezia da Peno , Marcos Pinto Vaz. Preto ,

pregou na Sé desta Cidade.

Passou á Commissão das Petições huma representa-

ção dos Officiaes da Camará da Vllla das Alagoas.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo tez a cliamada,

e disse se aciíavão presentes i 20 Srs. Deputados , e que
faltavâo 3 j , dos quacs 27 tinhjo licença motivada. ,

Ordem do Dia. — Constituifão.

As indicações adiuddS da precedente Sessão , como
emenda a outra do Sr. Xavier Monteiro sobre a forma,

que deve regular a Deputação Permanente
,

qUando al-

gumas das Províncias do Brasil sejão dissidentes : i.* dò
Sr. Guerreiro , em que estabelece por base desta regu-

lação a = população.

O Sr. Borges Carneiro tomando a palavra rnostrOu ,

qiie não se podia admittir tal fraze
,

por isso que na sua

origem não foi assim tomada em consideração : que a

sua opinião era que não limitando a hypnthese só ás

Provincias do Ultramar se dissesse =: quando algumas Pro-

vindas do Reino-Unido dissidirem , as Cortes proverão,

como acharem mais conforme.

O Sr. Ribeiro d'Andrade disse que nos rtiesmos ter-

rnos era a emenda que elle tinha offerecido, e o mesmo
asseverou o Sr. Custelto Branco Aíanoet ; e julgando-se

sufficiínteniente discutido, e posto a votos o additamen-

tO do Sr. Guerreiro foi regeitado , e em seu lugar a

emenda do Sr. Borges Carneira.

Entrarão em discussão os aríigOS , que forâo man-
dados á Commissão da Constituição para Serem acclara-

dos , o que tez nos seguintes termos :

"Os num. II. e 111. do art. 68—B sobre o Domin-
go da reunido dos portadores dos Autos das respectivas

dependências : parece á Commissão que estes dois num.
Se podem reduzir a hilili , conformando-o com o n." I.

pela fi'irma seguinte :

" II. Na Província da Ilha da Madeira, e em to-

das as do Ultrán>arj as reuniões das Assembléas da Ca-

Béç.^ da divisão eleitoral (art. 65), e no 2." escrutínio

as de Fréguezia , de Conselho , da Cabeça da divisão

ie farão no Domingo que designar a Authoridde civi!

Superior da Província^ è seta a mais próxima possível.
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Parece também á Comniissão que será conveniente

acrescentar o seguinte art.

Art. 68. — C. No caso de segundo escrutínio os

Mezarios que houverem levado os autos de eleição de

Bjngaella a Angola *, de Sissào e Cachcu a Cabo-Verde
;

das dependencijs remotas áe MoÇambicjue a esta Cidade,

e de Solor e Timor iMacáo^ vctaráõ em qualquer das

Assen-rbléas da freguezia
,

que se liâo de reunir nas Ca-

beças destas divisões para o segundo escrutínio, ficando

este assim suprido nas ditas <iependencias.

Passou-se á rêviíSo dos art. addicionaes para o Bra»

sil para serem inseridos nos seus respectivos lugares da

Constituição. = Approvados.

O Sr. Presidente levantou a Sessão ordinária ao

meio dia, dando para Ordem do Dia de Segundáfeita : as

leituras das leis
,
que estiverem promptas ,

e de outros

objectos , de que estão encarregadas as differentes Com-
^'ni'ss5es.

Na Sessão de 2 de Jgtit^ se tèe o seguinte

Projecto.
A Commissão encarregada dos arligos addicionaes

á Consiituição para o BrazU , tendo apresentado era

15 de Junho desle anno o seu parecer sobre a íbrtiia

do governo, qne jul^oa mais conforme com a vonta-

de daqiieHes 'povos , foi mandada propor outro, por

ter sido reprovado aqueile, devendo neste cingir-»e ás

duas bases vencidas na sessão de € de Jullio ; e se-

gundo oJlas otTerece o projecto seguinte:

l." Haverá no- reino do Brazil huma delegação do

poder cxtculivo, á qual ficarão sujeitas todas as pro-

víncias daqiieile reino: será intitulada Regência 'do

Jtcino do Brazil , terá o tratamento de niagestade ;

residirá na paite mais convenienlo do Lrazil
,
que a

lei designar.

2.° A regência será composta de sele membros,

os quaes serão escolhidos pelo Rei, bem como Ires

substitutos, que serão chamados a siipprir a falia 'da-

queiles, seguTiuo a ordem em que forem designados

por El liei.

3.° Para ter lugar aquetla escolha, -cada huma das

províncias, quando proceder à eleição dos membros

das juntas provinciaes, nomeará, alem daquelles que

Ião de coiíipolas, mais hum para a regência, deci-

£ dindo a sorte no caso de empate , e podendo ser ree-

leito.

-uíS 4.° Os nomes dos eleilos para a regência serão

, .-remettidos a EIRei, e a «scoiha dofles será feila de

modo que a regência não venha a conipor-se toda de

membros das províncias do iSorte, ou do Sul , ttias

* --sim de hims , e outros-.

• '• O presidente , e vice presidente da regtncia se-

' 'lâo eleitos pelos mesmos membros, de enlre elles.

6.° Terá a rejí-cncia três secretários ile Estado,

um dos negócios do reino e fazencla, outro dos de

. inarinha e gnerra , outro dos de ju>tiça e ecclcsiast:-

cos ; e por cada um delies serão referendados os ne-

gócios., que lhe compelirem , e expedidos -em nome do

ít*i..|iei.
, ^ ,

,--.. 7." Os secretários de tslatJo serão propostos a

JilRei pela regência, em lista tripla, da qual elle es-

colheiá hum.
-'-• • 8.° Serão suspensos (no caso de prevaricação) pe-

----' la regência , a qual nomeará interinamente outros,

dando parle a ElRoi; e luoLo a regência, como os

'^-''scus secretários, serão responsav.-is a EIRei.
'^T'^ — .

9.° Haverá no reino do Brazil bum tribunal su-

premo de justiça ; terá us ^)e^ulus atIrlbl!içòe^ que o

Oo nino cJe l'í'rtugal e Algarve; exercerá as suas

funções no iroiiio lugar, cm que residir a regência.

IO." A regência do reino do Brazil não poderá

i.° Apresentar para os arcebispados, e bispados,

para cnjo provimenlo porém deverá mandar listas tri-

plas ,^r(terfndíit!as pelo Secretario de Estado da repar-

tição, úoí. qiiu foífui mais idóneos, para EIRei esco-

lher luiin.

á.° Prover os lugares do tribimal supremo de jus-

tiça.

3.' Prover "os postos de tenente general, e Os su-

perioTf-s a estes.

4." Momear embaixadores, cpnsules , e mais agen-

tes diplomáticos, e fazer tratados políticos o conimer-

ciaes com os estrangeiros, declarar guorra offensiva.

e fazer a paz.

&.° Conceder tiUdos., nem ainda em recompensa

de serviços, bem como alguma outra iiiorcê, cuja ap-

piicaçào não esteja determinada por lei. Paço das

Cdiles 30 de Jullio de líi-22. — Lmz Martiiis Bas-

to J Joílo Fortunato Ramos dos >'Ía>i/os j Joaquim

jjntonio Vieira Btlford j Francisoo Villcla Barbo-

sa.

N. B. Satisfazendo o desejo e patriotismo do A,

publicamos ot seguintes Sonetos.

A' y^oção Portagucíe.

S o N E T o.

Quão risonha nasceo a madrugada

,

Os Pyrocs outras sombras vem rasgando
,

A vasta natureza está rjntando

A brava Gloria Lusa restaurada :

A torpe tyrannia em ferros brada
,

O Império Portuguez já ri folgando

,

O .Mundo \'eja Júpiter coroando
" Esta Nação sob'rana ao heroísmo dada.

Já duas Vezes Phebo tem corrido

A celeste barreira mui contente,

Depois que os ferros temos já partido ;

Lusa Constituição
,
que hum Deos potente

Aos Lusos fez baixar
, já tem vencido

A dura escravidão eternamente.

Por Francisco José Pereira Pena fortuna,
Alferes do i.° Regimento de V. de W.

jlo llltisttissimo e Excellentissimo Senhor General

Sepúlveda.

Soneto.
"' Quando o Grão Sepúlveda em férrea scena

,

Sem os p'rigos temer encara a morte
Retalha os viz tyranos, <]ual Mflvorte

,

Aos Lusos traz prazer , e a paz amena \

'* Mas s'<iinda chusma estulta orror ordena

O bravo Heróe a esmaga d'huni só corte

Cantar o seu saber, seu braço forte

Só pôde o Grão Camões com áurea penna. ''

Pedestal mudo ao Heróe
,

preclaro , e augusto
,

Nem d'ouro, nem de bronze se levante.

Nos Lusos corações tem firme busto :

Lusa Constituição, que o povo encante
,

" Que o Herós tem começado a tãnco custo

Além da Eternidade a Fama cante.

Pelo mesmc.

r>í A IMPRENSA N A C 1 O íi A I..
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Numero 186. Anno dk 185'2.

G.áZET^ -UJVIFERS^L.

SEGUNDA FKIRA 2G DE AGOSTO.

LISBOA </<. AZoslõ,

jrlontem se celebrou nesta Cidade o segundo anniver-

sario do famoso Dia 24 de Agosto ^ em qua , no iDemo-

ravel anno de 1S20, os Heroes Regeneradores da Pátria

levantarão no Douro os Pendões da Lusa Liberdade , res-

tituindo a esta Njção magnânima aquelies direitos que

cm outros tempos gozara , e elevando a á cathegoria das

Isaçóes governadas pelo Systema Representativo , o úni-

co que se mostra capaz de estabelecer e consolidar a fe-

licidade dos Povos. Houve salvas reaes ás horas do cos-

tume , de manhã grande parada das tropas , a que assis-

tio S, M. , e depois beijamão no Palácio da Semposla :,

á noite houve divertimentos theatraes , e illuminacão ge-

ral.

Chegarão nos folhas de Londres até 14 do corrente.

No dia 10 tinha embarcado o Rei em vrjiitcall para a

Escócia^ No dia 12 aconteceo a fatal morte de Lord

Castlereagh , Marquez àe Loadonderrj/^ O qual havia tem-

po padecia hum grande ataque de gota
,

que a final lhe

atacou o estômago, e talvez o cérebro, pois havia di.is

se lhe notava delírio: achando-se mais atacado no dia 13

pela manhã , e indo-se chamar o seu Medico que ficara

nessa noite em lium quarto próximo
,
quando chegou vio

o Lord em pé ; mas em breves momentos cahio morto,
e se conheceo então que tinha cortado a artéria caróti-

de com hum canivete. Tinha
5 j annos de idade : foi

hum dos grandes Ministros d' Estado da Grá-^rítanlia ,

se bem que inferior a Piít , ou Fox : porem a politica,

e 3 arte do Governo , e Administração publica em In-

glaterra não depende deste ou daquelle Ministro ; está

no todo, e não em huma parte do Ministério Britannico.

Ptfiij officUes publicadas no R;í> de Janeiro.

Cjjicío que dirigia a Junta Provisória do Governo da

Provinda da Bnhia ao llliístris limo e Excetlentii-

simo Sr. José Bêaifacio de Andrada c Silva , Mi-
nistro c Secretario d' Estado dos Negócios do Reino,

" lllnstris":imo e Excellentissimo Senhor :^ A Jun-
ta Provisória do Governo da Província da Bahia leva ao
conhecimento de V. Fx.*

,
para ser presente a S. A.

R. , a inclusa copia, sob N.' 1., do ultimo officio que
a mesma Junta ha dirigido ao Governo do Reino. Os
nossos Deputados em Lisboa

, por huma Carta diricida

a esta Junta em data de 18 de Março próximo, solici-

tão o voto da Província ennunciado pelas Gamaras so-

hie certos quesitos relativos á grande quejtáo que ora

se agita no Soberano Congresso Nacional, e a eíse fim
tem a Junta feito expedir a Circular constante da copia
N.° 2. A Junta

,
pela observação que pôde fazer do es-

pirito publico, está persuadida que a declaração explicita

da maioria dus Camarás não deixará de confirmar a opi-
nião annunciada pela Junta no sobredito officio N.° 1 ;
entretanto ella faz votos para que qualquer que seja o
resultado concorra para se estabelecer a desejada unidade
deste Reino, a fim de que, gravitando todas as Proxin-
cias para hum unico centro de attracção , tende o mesmo
Reino com as muij partes da Monarquia Constitucional
para o centro commum da confraternidade.

" Deos guarde a V. Ex."'' Palácio do Governo da Ba-
hia 10 de Maio de 1S22.

" Illust'issimo e Excellentissimo Senhor /ojc' Bani-
Jacio de Andrada c Silva. —Francisco Vicente Vianna
Presidente. Francisco Carneiro de Campos , Secretario.

Manoel Ignfício da Cunha e Menezes. José Cardoso Pe-
reira de Mellot António da Silva Telles,

N.° ). — " lllnstrissimo e Excellentissimo Senhor.— Ajunta Provisória do Governo da Província da Bahia
envia a V. Ex." para subir á augusta Presença de S. M.
EIRei o Senhor D. João VI 1 e das Soberanas Cortes da
Nação , a devassa originai a que a Junta mandou proce-
der pelos desastrosos acontecimentos dos dias 19 e :o
de Fevereiro do corrente anno. Delia se patenteião os
horrores a que esteve entregue esta populosa Cidade na-
qiielles infaustos dias, que marcarão no futuro huma épo-
ca de luto e pranto, tanto mais dolorosa quanto ella man-
cha grandemente abrilhante gloria das armas Portuoucjas
que jamais se poderáõ honrar dos louros com que discor-

rerão as nossas ruas salpicadas do sangue de seus Irmãos.
O espirito publico da Província , sempre agitado pelas
suggestões de alguns desorganisadores que obrão já de
viva voz, já cobertos com a amplitude da Lei da Liber-
dade da Imprensa , e , contando por ventura mal a pro-
pósito com a protecção da força

,
procurão deprimir a

Authoridade desta Junta , e espalhar a zízania e descon-
fiança, parece ter adquirido agora alguma tranquillidade e
consistência na expectativa das providencias que se esperão
da sabedoria do Soberano Congresso , e do Paternal Go-
verno de S. Magestade , havendo os negócios deste Rei-
no merecido aquella grande attenção , franqueza , e leal

consideração que altamente reclamão os interesses bem
entendidos de nossa confiaternidade politica. A Junta li-

gada á Determidação das Soberanas Cortes communicada
pela Secretaria d' Estado dos Negócios da Marinha e Ul-
tramarinos de 21 de Julho do anno passado, não tem
até aqui cumprido as Ordens de S. A. o Príncipe Rea)

;

mas ella não pode dissimular que, afora huma facção,

só iiuinerova na classe mercantil desta Cidade, 3 waiotia
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cia Província "em duvida deseja reunír-se áquelle Augus-

to Centro d.i Família Brasiliana, c que^ conservarias as

caras relações da IVlãi Pátria , a catliegotia deste Reino

outorgada pela Wr.giianirr.idade d'EIBei, e as Bases da

Constituição solemnetnente juradas, se tomeni quanto an-

tes medidas conciliadoras da nossa mutua prosperidade.

— Deos guarde a V. Ex," Palácio do Governo da Bnhla

27 de Alinl de 1822. = Ulustrissimo e Exceilentissimo

Senhor 'FiUppí ferreira d' Araiije e Caitre. — (^Aisigna-

dos os mesmos do ofjicto acima.')

Eitá confornie. ^ António de Paiva Pereira da Sil-

N. 7.—'' Convindo muito aos interesses d'esta Pro-

"vincia
,

que seus illustres Deputados em Cortes sejão

esclarecidos da vontade geral dos Povos sobre alguns ar-

tlsos ,
que devem entrar no regulamento do sj^stema

Governativo do Reino do Brasil, a qual tiles procurão

saber para bem desempenharem a merecida confiança

dos seus Constituintes, consultando-a pelo intermédio

da Junta Provisória do Governo d'esta Província, em
Carta que lhe ditisírão datada de Lisboa em 18 de Mar-

ço do presente anno : A Junta determina que a Camará

da Viila de .... chame a conselho as pessoas mais illu-

minadas do seu districto para que deliberem , e decla-

rem francamente a sua vontade sobre os artigos seguin-

tes :

••' i.° Se julgáo conveniente a esta Província que

haja no Brasil huma Delegação do Poder Executivo pa-

ra facilitar os necessários recursos dos Povos d'este Rei-

no ?

" 2," Se julgão conveniente que haja duas Dele-

gações em differentes pontos do Brasil para o mesmo

fim?
'' j." Se julgão conveniente que o Poder Executi-

vo se conserve só em EIRei , delegando este na Junta

Governativa de cada huma Província a parte do mesmo
Poder, que necessária for, para piompta execução das

Leis e recurso dos seus habitantes , como em outro

tempo acontecia com os Capitães Generaes ?

"4.° riáo convindo os três precedentes arbítrios,

<]uai seja aquelle que mais útil e conveniente julgão á

Província para o seu bom regimen, e administração,

jnantida a união dos dois Reinos?

"E ordena outrosim que a sobredita Camará remet-

ta com a maior brevidade possível , á Secretaria da

•mesma Junta huma Authentica em fornia legal da deli-

beraçSo que no Livro dos Accordãos se tomar acerca dos

artigos mencionados. Palácio do Governo da Bahia 8 de

Maio de 1822. —Viajma, Presidente. Campos , Secreta-

iiò. Cunha. Mello. Telles."

Antónia de Paiva Pereirt e Silva,

Senado de Camará do Ri» de Janeiro.

Vereação extraordinária , de 2j de Maio de 1822,

"Aos vinte e três dias do mez de Waio de mil oi-

tocentos e vinte e dois , nesta Cidade e Corte do Ri»

íie Janeiro , e Paços do Conselho , se ajuntou o Juiz de

Fora Vereadores , e Procurador do Senado da Camará

em Vereação extraordinária , e os Homens bons que no

mesmo Senado tem servido, e sendo presente a todos a

Representação que o Povo desta Cidade dirige ri Presen-

ça de S. Á. R. o Príncipe Regente Constitucional, e

Defensor Perpetuo do Brasil , em que pretende e requer

que o Mesmo Senhor Mande convocar nesta Corte huma

Assembléa Geral das Províncias do Brasil; depois de se

ver e examinar se acordou que devia ser apresentada

jmmediataniente a S. A. R.
,

por conter a vontade do

Povo desta Cidade , a qi'al se tem manifestado confot-

ine á vontade dominante das Províncias collígadas do

"Brasil , c por ser este o único meio que se offerecia de

consolidar a União do Reino do Brasil ,
e de o salvar

dos males evidentes de que estava ameaçado, e para

evitar que se não rompa a sua união com Porir(gal, co-

mo faz temer o estado exaltado a que se tem elevado

ultimamente 3 opinião publica.

*'í!m virttide desta delerminíçao , saliio dos Paços
do Conselho ao meio dia o Senado da Camará , e Ho-
mens bons que nelle tem servido, e muitos Cidadãos

de todas as classes que concorrerão, e os Mesteres, le-

vando o Estandarte o Ex-AInnotacé Manoel José Kibeic/>

de Oliveira
, em direitura ao Paço de S. A. R. ; indo

encorporada huma Deputação do Governo da Província

do Rio Grande , composta de hum Deputado do mesmo
Governo Prancisco Xavier ferreira, por parte deste, e

das Camarás de Porto-Alegre , Rio Grande, e Rio Par-
do , e o Major do Estado Maior Jesé Joaquim Machado
de Oliveira por parte da Tropa da sobredita Província.

" A' huma hora foi o mesmo Senado da Cairara

Deputação , e Cidadãos que acompanhavão introduzido

na Grande Sala das Audiências, onde já se achava S. A.
R. ; e sendo-lhe apresentada pelo Senado da Camará a

Representação sobredita do Povo desta Cidade , acom-
panhada de huma falia que, em nome do Senado da Ca-
inara , lhe dirigio o Juiz de Fora Presidente ; Se Di-

gnou S. A. R. dar a seguinte resposta :
" Fico scicnte

"da vontade do Povo do Ri»; e tão depressa saiba 3

"das mais Províncias, ou pelas (Gamaras , ou pelos Pro-
" curadores Geraes , então immediatamente Me confor-
" marei com o voto dos Povos deste grande, fértil, e

" riquíssimo Reino.''

E logo o sobredito Deputado da Provincia do Rio
Grande, Francisco Xavier ferreira, dirigio a falia a S.

A. R. ,
significando-lhe çue a sua Província enviava ao

Mesmo Senhor os seus cordíaes agradecimentos pela he-

róica Resolução que tomou de ficar no Brasil ; que ra-

tificava os sentimentos que em nome da mesma Provín-

cia tinha apresentado a S. A. R. o Cidadão Manoel Car-

neiro ; e que esta sempre seria fiel ás Suas Determina-

ções. S. A. R. respondeo :
" Agradeça em Meu nome

"á sua Provincia; porque antes do Cidadão Monoel Car-
'^ neiro ter significado os seus sentimentos, estava per-

*'suadido da sua lealdade."

" Seguio-se a fallar o Deputado pelo Corpo Militar

da primeira e segunda Linha, o ^\í\ot Josi Joaquim Ma-
chado de Oliveira , e em nome desta , expressou a S. A.

R. íguaes sentimentos ; accrescentando que os Militares

do Rio Grande tomavão a peito a Resolução que S. A.
R. tinha tomado de ficar no Brasil , e que a defende-

rião até os últimos esforços. S. A. R. respondeo: ''Agra-
" deça em Meu Nome á Tropa do Ria Grande^ e Fico
'* certo dos seus nobres sentimentos."

" Falloii depois o Deputado de Cortes pela Provín-

cia do Ceará, o Sargento Mór Pedro José da Costa Bor-

ras , agradecendo em nome da sua Provincia a S. A. R.
o glorioso Titulo que o Mesmo Senhor Havia acceitado

de ser o Defensor Perpetuo do Reino do Brasil', a que

S. A. R. respondeo: "Agradeço os sentimentos da Pro-

"víncia do Ceará Grande , e estou certo da sua constan-

"te fidolidade."

" Foi annunciada ao Povo
,

que enchia todo o largo

do Paço, de liuina das Varandas deste, pelo Presidente

do Senado da Camará , a resposta que S. A. R. Dco ú

representação do Povo desta Cidade , e foi a mesma res-

posta applaudida com os seguintes Vivas:—Viva a Nos-
sa Santa Religião! —Viva a Constituição! —Viva EIRei
Constitucional! —Viva o Príncipe Regente Constitucio-

nal , e Defensor Perpetuo do Reino do Brasil'. —Viva

a Prínceza Real! —Viva a Assembléa Geral do Brasil í

—Vivão as Cortes de Lish.oal —Viva a União do Brasil

com Portugal !

*' E de tudo, para constar, se mandou fazer o pre-

sente termo, que astignarão ; e eu ,/osc Martins Ro-
cha, Escrivão do Senado da Gamara , o escrevi. (^Seguem-

te 49 assignatiiras )

P..ecebendo a seguinte carta , e vendo a nimia be-

nignidade com que o seu A. nella me trata , hesitei se

a publicaria sem a despojar de alguns encómios ijue co-
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nlieço não merecer ; itiís por não me mostrar nisto me-

nos srato , e |)0r não querer de modo algum offeiider

quem tanto me lionra
,

(e estes mesmos motivos iniiitão

a respeito de outras pessoas que me tem feito igual la-

vor) não ouso alterar o seu contexto, e o publii;o com
o mais viw) rccouliecitnento.

Sr. Rii/i?cíi)r </fl Gazeta Universal.

No principio de liuma nova ordem de acontecimen-

tos políticos cada hum desenvolve as suas idcas conforme

kie aprai , e o egoísmo ( que he de todos os tempos )

quasi sempre as diiige conforme os seus particulares in-

teresses. Ha muitos
,

que profanão Os respeitáveis no-

jncj dos Catões^ dos Btas , e dos Aristidi,s. He neces-

sário pois que o homem observador entre no verdadeiro

conhecimento , do caracter t virtudes, sociaes de todos

aquelles , que em similliantes occasiócs uinundáo a Pá-

tria com a enxurrada de tantos periódicos. Todo o bom
Portuguez dive sentir

,
que a posteridade olhe para al-

guns escritos, que se ten) publicado como para lium ver-

gonhoso , e descarado insulto feito á razáo , e á justiça,

confundindo-se o vicio com a virtude, e a mentira com
a verdade; e que pelos seus contextos desligados sem
«pnnexão , sem ordem , e ate pela linguagem estropiada

em que estáo concebidos mostrão a mais crassa ignorân-

cia , e aflfrontão o século das Luzes. Ainda bem , Sr.

Redactor da Gazeta Universal, que o seu periódico

não he deste cunho. EJle tem quebrado a lorça desses

espíritos turbulentos cuja penna venal , e corrompida

não correra de boa viintade se lhe taltar o interesse
,

que a move. Estou altamente persuadido
,
que nem to-

dos aquelles
,

que tem «mbocado a troii.beta para des-

pertarem a Nação fazendo-llic conhecer a vantagem di
!)ova ordem de cousas , e o doce tructo de liuma liber-

dade que sempre deve ser bem entendida , nem todos

obrão de boa fé ;
pois assim como ha fanáticos , e liy-

poctítas na Religião , < que Jesus Chnsio não poupa
no Evangelho , assim os ha tarrjbeni na ordem politica.

E senáo, diga-mc , Sr. Redactor, no principio da nos-

sa feliz regeneração tudo era bom, tudo óptimo, estava

lançado por tetra o infame ídolo do despotismo; tinlião-

se despedaçado os ferros da nossa escravidão ; nossas

mãos cançadas, e opprimidas se erguião aos Ceos bem-
dizendo o aic^re dia cm que fomos regenerados , e em
que junto as margens do Douro lesoou o doce S;rito

da Jiberddde. Os Libertadores da Pátria forão recebidcs

na Capitai como em triunfo : Coroas de verde louro

e ste de pacifica oliveira ornarão suas frentes; seu pa-

triotismo ardente pelo bem geral, sua sabedoria em
seus princípios , sua moderação e prudência em suas de-

liberações, suas virtudes patrióticas os elevarão a serem
os dignos Representantes de huma Nação grande e ge-
nerosa. Porém, Sr. Redactor, não tem ]i visto, que
estas Coroas de louro se tem para alguns tornado em
Coroas de fúnebre sipreste deprimíndo-se-lhe a honra

c reputação? Não tem notado a linguagem desvairada de

muitos periódicos ? Nío tem notado as diatribes do Se-

nhor Astro , Astro errante , escrevinhador inconse-

quente , e arranhador em líttcratura ? Que credito po-
derá merecer este escritor quando em ivum de seus

números desculpa Ciiii a maior imprudência hum cri-

me atrocíssimo , crime horrível , aleivoso
,
que fez

irritar huma nação inteira
,
quando o rco para o com-

nietter mais a seu salvo ate atraiçoou o seu mesmo
ministério. O Sr. Astro o escusa dizendo que não era

(rime catregar-se á mais doce das palxfes ! Ora Ica nu-

tro Numero, e verá a lógica, e a cnherencia deste ho-

mem quando carrega djs maiores injurias a hum guerrei-

ro, que pelo seu valor e assignalados serviços feitos á Pá-

tria , e que a morte parece ter respeitado em tantos, e

tão porfiados combates , merecia ao menos ser tratado

com mais cortezia peio Achilles dos per iodiqueitos impu-
íando-liie crimes que nunca poder.i provar. Ter o Sr.

Astro tanta indulgenciaípara desculpar fraquízjs (porque

não ti3 humanidade sem falhas) em Iiun;, e não as des-

culpe em outros ? O que ha pouco , em sua opinião

,

não era crime no Aledíco
, já he crime no Guerreiro ? E

isto sendo o do primeiro patente de lium modo s; lemne,

e o do segundo sem apparecer prova legal. He este o

caracter do homem justo , e imparcial de que o Sr.

Astro tanto se pavonCa em seus escritos? Seja pois ad-

vogado do crime, e desculpe o pérfido, e aleivoso Ag-
gcessor , mas adevirta o Sr. Astro que todo aquelle

que não ama os seus similhantcs, não ama a sua Pátria ;

e quem não he bom amigo , bom filho , e bom esposo
,

não pride ser bom Cidadão.

Estou convencido que estes Escritores não honrão

o Systema fctual ^ e não o sustentão, e para elle se fi-

xar solidamente, só o podem fazer homens de probida-

de , experimentados por sua fidelidade no desempenho

de suas obrigações, c que se distingão por seus talen»

tos e \irtudes. As mudanças, que por hum transtorno

geral e repentino mudãn as relações politicas e civis dos

Povos podemos chamar-lhes actas , e não hábitos , e a

verdadeira liberdade
,
que huma nação acaba de conquis-

tar, a d«vemos., considerar como b.uma planta mirr.osa e

delicada, cuja guarda, e cultura deve estar confiada não

a declamações vagas , mas sim á sombra das leis , e leis

sabias, justas,, e protectoras. Eis<-aqui o que nos pódé

fazer felizes , e levant,ir a Nação ao mais subido gráo

de prosperidade, e não a confiança, e engroladas reíle-

xóes de tantos esciil;ps frívolos, merecendo alguns del-

les o desprezo, « não sei se diga a indignação do Cida-

dão honesto e virtuoso. Continue pois, Sr. Redactor,

no niesmo plano em que tem concebido o seu periódi-

co. Elle tem metecido os louvores , não d'essa chusma

de espíritos aturdidos, cheios de ligeireza, e de igno-

rância; mas sim, .de muitos sábios da Nação, e de al-

guns que honrão o Episcopado, e o Augusto Congresso
,

de que são membro": , chamando-lhe exicllente. No sem

periódico brilha q verdadeiro patriotismo ; elle não des-

doira o entendi.m«nto , nem corrompe o coração e a

moral; mas desu.ascara-se o vicio, combate-se o crime,

e niostra-se o caminho do bem e da virtude ; e por tãp

dignas qua!id.ides merecerá sempre a leitura deste

Seu venetador e affeiçoado.

1. D. r. s.

COR.TES. Sessão txiraonlinaria de 25 d'^gosto.

Aberta a Sessão ás horas determinadas, o Sr. Pre-

sidente declarou aberta a discussão sobre o Parecer adia-

do da Commissão Diplomática a respeito da evacuação

de Montevideo , e acto de incorporação da mesma Pro-

víncia às possessões Poituguezas, accrescentando que não

obstante as matérias serem diffeientes, comtudo não pc-

dião deixar de ser envolvidas na discussão as duas ques-

tões , e que nesta confor.midadc convidava os flleirbros

do Augusto Congresso para expenderem as suas opiniões.

Ò Sr. Paniploiia tomou a palavra , e disse que era

impossível tirar-se resultado da discussão todas as \ezes

que se confundão as questões
;

que destas confusões re-

sultarão os princípios em que se fundou o ultimo Preo-

pinante na precedente Sessão
,

querendo misturar a au-

thoridade que o Governo tem em dispor da força
,

por

isso que he responsável , com huma questão Diplomáti-

ca sobre a conservação da incorporação daquella parte

das margens do Rio da Prata, Que esta ultima questão

só he tocada pela Commissão accídentalmente
; porém

que o grande objecto he permittir ao Governo a attri-

biiição
,

que llie he própria, qual he o dispor da força

armada, como lhe approuver, por isso que he respon-

sável pela boa ordem cm todos os ramos de administra-

ção publica : que por tanto pedio ao Sr. Presidente po-

zesse esta questão em ordem , lembrsndo sf
,
que todo»
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os que são Militares conhecem quanto lie difficil renovar

a disciplina em liuma tropa, que atem perdido, no mes-

mo local, e com os mesmos Ofúciaes.

O Sr. ROíeiro de Aidrnilc disse que o Illustre De-

putado com o titulo de oídem tinha tocado em todos

os pontos da qUestáo ;
portanto requeria que o Sr. Pre-

sidente pozesse a matéria em ordem a fim de que se náo

fallasse maÍ5 sobre O objecto em questão.

O Sr. Presidente disse que não obstante o que aca-

bava de ouvir , não podia deixar de confundir as ques-

tões pela ligação dos objectos.

O Sr. harreto Feio tomou a palavra , e disse que

se limitava a fazer algumas reflexõeí, olhando a questão

unicamente pelo lado Militar. A divisão de Voluntários

Pveaes , apenas te espalhou em Montevideo a noticia de

que seus companheiros d'armas havião quebrado os ferros

da sua Pátria, cheia de huma nobre emulação de virtu-

de e saudosa do seu paiz natal , determinou jurar a

Constituição que fizessem as Cortes , e ao mesmo tem-

po requerer a sua incorporação ao Exercito de Portugal

»Je que fora desmembrada; e para deliberar sobre o mo-

do porque isto se poderia fazer sem compromettimento

do seu General , nomeou hum Conselho Militar. Até

aqui eu não só approvaria o comportamenno da Divisão^

mas ate o julgaria digno de louvores, se este Conselho

apenas preenchido o objecto da sua installação, fosse dis-

solvido. Porém nãosuccedeo assim; este monstro inteira-

mente novo nos fastos militares , he mais extravagante qi>e

esse que nos descreve Hurncia, não só continua a existir,

rnas a exercer altribuiçóes
,

que de nenhum modo lhe

podem competir ; attribuições que destroem pela base a

disciplina militar. Este facto nos prova que a tropa tem

perdido a subordinação, e o Commandante a sua autlio-

lidade. Alguns males tem já d'aqui resultado, mas elles

nada são comparativamente áquelles
,

que podem e ne-

cessariamente devem resultar. Nestas circunstancias deve-

rá permanecer isolada em hum paiz tão remoto huma

tropa que não quer obedecer , e hum General que não

pôde commandar ? Ninguém me dirá que sim. Então que

deveremos fazer ? Mandar outro General ? E quem nos

assegura que elle será obedecido? Que resta pois? Ou
mandar retirar de Montevideo a Divisão de Voluntários

Jleacs , e empregar cada hum dos Corpos que a com-

põem separadamente em differentes pontos da America
,

«u mandalla regressar a Portugal. Qual destes dois ar-

bitrios será mais conveniente nas actuaes circunstancias

delibere o Soberano Congresso; mas que he indispensá-

vel adoptar hum , ou outro , não pôde ser objecto de

(jnestão. Quando porém nenhum d' elles seja adop^tado

(o que não espero) desde já me atrevo a profetllar
,

<jue brevemente veremos , além de outras muitas des-

graças , destruirem-se estes guerreiros mutuamente, co-

mo a fabula nos diz
,
que succederá áquelles homens que

nascerJõ dos dentes de Cadmo.

O ^x. "Borges Carneiro disse que se se olhasse a ques-

tão pelo lado com que se olhou na Sessão de 2 de Maio,

isto he, se se devia ou não abandonar a margem Orien»

tal do Rie da Prata-, elle seria da mesma opinião que

então foi, porque via que esta Província estava mais se-

cura para a JJespanha em poder da Divisão Portugucza
,

do que dos Partidos, que por tanto tempo 3 devastarão ;

porém que a questão era mui differente , e elle se per-

suadia, que até nem devia entrar em discussão: que se

tratava de pòr em duvida huma das mais essenciaes attri-

buições do Governo, a qual era o dispor da força arma-

da como lhe conviesse : que esta questão sendo sempre

imprópria deste Augusto Congresso , se tornara hoje mais

difficil a tratar, porque se punha em duvida huma Au-

jhoridade do Governo em huma época em que a devia

„ór em toda a sua actividade, tiramlo d'huma força o

partido que exige a perigosa situação das Provincias do

sul. Por esta occasiâo (disse o honrado Membro) não

posso deixar de por incidente fallar na frieza com que
o Governo procede nas suas opperaçóes : se a primeira ex-

pedição não fosse demorada per dois mezes mais do que
devia , não teriáo tido lugar os acontecimentos do Sul
do Biaill: agora mesmo 3 moleza.com que procede o
Governo mostra o espirito , que o anima : entretanto a

minha opinião he que tal questão não deve pòr-se a vo-
tos, porque nós poderíamos pòr em duvida hum artigo

das bases que estão juradas.

O Sr. Fernandes Pinheiro fallou contra o parecer

da Commissão, dizendo que era essencial para decoro da
Nação náo abandonar huns povos, que entregarão as

chaves da sua Cidade , e que se entregarão nos braços

da valorosa Nação Portugueza : que na boa fc tem des-
cançado ; e que se o acto da incorporação não he legal

se deve proceder a nova reunião de procuradores
,

que
livre e espontaneamente declarem qaal he a sua von-
tade : que j-ora esta parte he que elle desejava chamar
a attenção do Congresso ; e que estes os motivos por-
que se oppunha ao parecer da Commissão.

O Sr. Moura sustentou em hum longo e eloquen-

te discurso o parecer da Comn.issáo; e concluio com es-

tas notáveis palavras: —devemos deixar livre ao Gover-
no dispor dos recursos da Nação , e até auxiliallo com
todos os meios n'huina época em que vemos a dissidên-

cia do Sul do hrasil
^ e que a Hespanha nossa alhada

natural se vê ameaçada por hum partido, que d'além
dos Pireneos nos quer lançar os ferros. O Goveinn de-
ve chamar a tropa aonde convier , e não só ella , mas
todos nós, como disse hum eloquente orador Fruncei.

ns» Camará dos Deputados , deveremos correr a salvar a

Pátria.

O Sr. Ribeiro d'Andrade depois de ter discorrido

largamente , concluio que não duvidava na profosiçâo

geral , de que o Governo podia dispor de qualquer for-

ça ; porém que se declarasse que nunca seria empregaria

contra os nossos Irmãos do Brasil. O Sr. José Ricardo

apoiou.

Julgando-se a matéria sufficientemente discutida pro-

poz o Sr. Presidente a primeira parts do parecer : :r que
o Governo possa dispor da força armada como lhe con-
vier = ; approvado.

A segunda parte = o acto de incorporação de Mon-
tevideo =. ficou adiado.

O Sr. Presidente levantou a Sessão ás 4 e | horas.

ANNUNCIOS.
Sahio á luz a obra seguinte := " Taboas de decli-

nação e conjugação para aprender as Línguas Hespanho-
la , Italiana, e Franceza comparando-as com a Portugue-

2a.,, Vende-se em Lisboa na loja deOrsel, e ew Coimh.

Publica-se por subsctipção a obra sejjuinte : =: "No-
ticia succinta dos monumentos da Lingua Latina , e dos

Suhsidios necessários para o estudo da mesma. ,, Dará

hum volume de óco a 7C0 pag, em 4." A assignatura

he 1:000 réis. Os Senhores
,

que quizerem concorrer,

darão seu nome e assignatura em Coimbra a José Vicen-

te Gomei de Moura no próximo Outubro , em que a di-

ta obra entrará no prelo
,
cobradas as assígnaturas.

A Historia Secreta da Corte e Gabinete de S. Cload,

em 7 5 cartas , nas quaes se descrevem os caracteres da

Corte de França no principio do Império de Buonapar-

te , seus Generaes , intrigas, e outras muitas particula-

ridades curiosas, 2 vol. em 8." grande; preço 1:440 rs.

Vende-se na Loja de João Henriíjues , Rua Augusta

N. I.

Vendem-se liumas casas sitas na rua de S, Marçal

,

Freguezia de S. Mamede. Constáo de vários quartos , e

lojas , com poço , etc- Quem delias precisar falle com
seu dono residente nas mesmas N.° 20.

NA IMPRENSA Ts A C 1 O N A T.,
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GRX-BRETANHA.
, ILondres 7 de Agoito.

Hespanka.— (Extracto da Eclio do Meio dií,

periódico Francez.^

Huma Carta de Quartel General de Urgel , datada

a 2j de Julho, diz o seguinte:

A" _l\. bem conhecida fabrica de armas de Ripptl, n»

i^atítliiiiha
,

que está em poder do exercito da fé, tra-

liaiha com toda a força. Estão occupados aiii de dia e

de noite para fornecerem de espingardas aquella valorosa

infanteria ; mas apezar do zelo e boa vontade dos ope-

rários , não podem dar vasão ás que se pedem , e o Ge-
neral se vé obrigado a não acceitar muitos soldados an-

ciosos de ajudarem a quebrar as cadeias que prendem o

Soberano. He dstticil descrever o enthusiasmo daquelles

em quem recahe a escolha , e todos os outros esperão

com impaciência o momento em que hão de ser admit-

tidos ás fileiras dos valorosos. (_Cada hum /alia segunda

íi caiisit ijue defende.)

"Os denodados Commandantes, D. Salvador Ma-
lavilla , e D. Thoiiuis Coita , atacarão no principio da

sc-mana passada os Const itncionaes qne se tinhão reuni-

do em forças nas vizinhanças de Vich , e ainda que os

últimos eráo muiro mais numerosos, foráo obrigados pe-

)os Realistas a entrinclieirarem-se na Cidade. MaLvi/la
e Costa ,

vendo que os entrincheiramentos não podião

ser forçados sem muita perda de sangue , determinarão

esperar reforços , e tendo tomado huma posição a meia
légua da Cidade, mandarão buscar mais tropas a Urge!.

Avançou immediatamente o Commandante
,

por nome
Bai*en , á testa de 2^ homens. Assim que efFectuou a

juncçáo marcháiáo as tropas unidas contra os Constitu-

cionaes , e hum estafeta, chegado neste instante, traz

a noticia de terem entrado em Vich (^mentira solemiie)

depois de huma obstinada peleja.

" A Junta Provisória de Urgel ja tem debaixo das

suas ordens considerável numero de Cavallaria , e estão-

s.e formando dois Esquadrões de Lanceiros , compostos
pela maior parte de homens que já tizerão este serviço."

Huma carta particular annuncía que os Realistas es-

tão estreitamente apertando o Forte de Cardona ; já lhe

cortarão o lornecimento da agua , e não pôde a praça

sustentar-se por muito tempo,

Huma carta de Bjj/owíi de 25 dá a seguinte noticia:

"O parque d'artilheria nesta Cidade está na mesma
agitação como se se estivesse preparando para hum gran-

de exercito ; até tr.esmo se acaba de apromptar huma
ponte de barcas,"

Humj Carta de KoncesvaUics , de 18 de Julho, diz

que a Divisão de Jumito , que occupava aquellcs arre-

dores, depois de terem batido os Constitucionaes errt

quatro acções, e inteiramente dispersando-os
,

partirão

para se juntarem ás tropas do Q^iieixada
,

que se diz es-

tão cheias de ardor, e resolvidas a não deixarem a sua

posição; interceptarão o ultime correio da Navarra^ e
os Constitucionaes se não atreverão a atacallos.

As diversas tropas de Realistas , espalhadas pelas

Provi.icias de Guipãscoa , tem também obtido vantagens
em vários encontros com os Liberaes

,
particularmente

em Aspeitia e Vergara , onde os Constitucionaes fcão
dispersados , e deixarão parte das sua' armas no campo
da batallia.

Em Veza atacáfão os Constitucionaes aos Realistas»

e forão alli tão ardentemente recebidos que foráo pos-
tos em derrota , e aprisionados .<o.

Escrevem de Bilbao que muitos mancebos tem sa-

bido daquella Cidade para participarem da gloria dos cha-

mados Defensores do Throno e da Religião.

Madrid continua em hum torpor sombrio* ».. . O
Governo expedio ordens para desterrar da Capital 1 j oii

14 pessoas demittidas de seus empregos, entre as quaes

se contão o Marquez de Torre Musquez , D. José Mos-
quera e Figueroa , Francisco de Leiva, D. Bruno Valla-

rino , D. filippe Sobrado, e outros. Também se man-
darão retirar os Ecclesiasticos vindo a Madrid com li-

cença que estivesse acabada , e os que tinhão vindo sem
ella.'

'' Bayona jc de Julho. Recebemos de Pamplona
noticias recentes do triste estado daquella Província.

Q^tiesada , aproveitando-se da partida de Lopes Banhos
para Victorla, com parte das suas tropas, em consequên-

cia dos successos do dia 7 em Madrid , reorganisou a

sua gente, que consiste de 1500 infantes, e joc- ho-
mens de cavalleria. Ainda que perseguido pelos Consti-

tucionaes, que são em menor numero, evita o comba-
te, e ptocura augmentar a sua força , aprehendendo to-

dos os cavallos , armas , e munições que pôde."

LISBOA 26 de Agasto.

Continuno as Peças officiaes puhlicadts no
Rii' de Janeiro,

SENHOR.
A Salvação publica , a Integridade da Nação , o De-

coro do Brasil, e a Gloria de V. A. R. mstão , ur-

sem , e imperiosamente commandão, que V. A. R. Faça

convocar com a maior brevidade possível huma Assem-

hlea Geral de Representantes das Províncias do Brasil.
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OBfjJi'/, Senlior, quer ser feliz : esle deze;o, que

he o principio cie toda a Sociabilidabe , lie bebido iia

Natureza, e naRajão que são immutaveis : para prehen-

clielo, lie;-IIie indespeiisavel lium Governo
,

que caudo

a necessária expansão ás grandíssimas proporções que el-

le possue, o eleve áquelle grão de prosperidade e gran-

deza para que fera destii!r,c!o nos Planes da Providencia.

Foi este riczejo, que á longos tempos o , evorava , e

cMt bem pro\a a sua dignidade, que o tasciíieu no mo-

iíiento em que ciivio~repcrcutido nas suas praias o Ec-

co da Liberdade
,
que soou no Douro , e no Tejo para

não desconiiar do Qrgulho Europeu, r.em acreditar que

refulsjdo Maclieavetisnio apparentasse principiou liberaes

para atrnlii-Io , e adormece-lo , e restiibar depois sobre

a sua ruina e recolcnisaçáo , o edifício da felicidade de

Portugal.

ívo ardor da indignação que lhe causou a perfídia

de seus Irmãos ,
que reluz por entre todos os viios que

lhe procurão lançar, e que nasceo daquellcs mesmos

princípios de ^en-írosidade e confiança que O'; devião pe-

nhorar de wratidiío , o Brasil rompia os vínculos moraes

de Rito, Sansue , e Costumes, que quebrava de huma

vez a Integridade da Nação a não ter deparado coro V.

A. R. , o Herdeiro de huma Casa, que elle adora, e

serve ainda mais por amor e lealdade , do que por de-

ver e obediência.

Não precizamos , Senhor , neste momento tazer a

enumeração das desgraças com que o Congresso postet-

"inAo osmesmos princípios, que lhe deráo nascimento,

authoridade , e força ameaçava as ricas Província: deste

Continente. À Europa, o Mundo todo, qur; o t?'-:i ob-

servado , as conhece , as aponta , as enumera. O Brasil

]i não pôde, já r;5o deve esperar que delle, que de

mãos alheias provenha a sua f=licidade. O arrependimen-

to não entra em Corações que o crime devora. O Con-

gresso de Lisboa que perdeu o Norte que o devia guiar,

isto he a felicidade da maior parte , sem attenção a

velhas etiquetas
, já agora he capaz de tentar todos os

tramas, e de propagar s anarquia para arruinar o que

niío póle dominar. Maquinão-se partidos, tomentáo-se

dissençúes, a!então-se esperanças criminosas, semeão-se

inimisádes cavãose abismos sob os nossos pés : ainda

mais, concentem se dois centros no Brasil, dois princí-

pios de eterna discórdia , e insistem na retirada de V.

A. R. que será o instante que os ha de pôr a hum

centra o outro.

E deverá V. A. R. crusar os braços , e ímmovel

esperar que rebente o volcão sobre que e«à o Throno

de V. A.? He este. Senhor, o grande momento da fe-

licidade , ou da ruina do Brasil. Elle adora a V. A.

R. mas existe em huma oscillação de sentimentos,

movida pelo receio de seus antigos iiiales
,

pelo receio

do Despotismo, que as facções secretas muito fazem

valer, e muito forcejáo para aproveitar. A ancora que

pôde segurar a Nào do Estado, a Cadea que pode ligar

as Províncias do Brasil aos Pés do Throno de V. A.

H. he a convocação de Cortes ,
que em nome daquel-

las que representamm , instantemente rcquer-emos a V.

A. R.
• O Brasil tem direitos ifiauferiveis para estjbelecer

o seu Governo, e a sua Independência; direitos taes
,

que o mesmo Congresso Lusitano rcco;,hecia , e jurou.

As Leis, as Contituiçóes , todas as instituições humanas

são feitas para os Povos , não os Povos para ellas. He

deste principio indubitável, que devemos partir: as Leis

formadas na Eiuopa podem fazer a felicidade da Euro-

pa , mas nân a ila America. O Systema Europeo não

não pôde pela eterna razão das coisas , ser o Syst:rn,a

Americano : c sempre que o tentarem será hum Estado

de coacção, e de violcncij
,

que necessariamente pro-

duzira huma reacção terrivej. O Brasil não quer atten-

tar contra os direitos de Portugal, mas desadora que

Portugal atter.te contra os seus: O Brasil quer ter o

mesmo Rei , mas não c;ner Senhores nos Depu^ados do

í-on^iessp de Ti/A^rt ; c JB/-íij;/ quer independência, mas

firmada sobre a União bem entendida com Portogal
,

quer em fím apresentar duas grandes Famílias , reojdas

pelas suas Leis, piezas pelos sens interesses, obedier.-

tes ao mesmo Chele.

Ao decoro do Brasil, á Gloria de V. A. R. não
pôde convir que dure por mais tempo o estado em que
está. Qu.ll será a Nação do Mundo que com elle cuci-
ra tratar em quanto não assumir hum Caracter monun-
ciado ? em quanto não proclamar os direitos que tem
de figurar entre os Povos Independentes.' E qual será a

que despreze a amizade do Brasil , e a amizade de Sen
Regente ? He nosso mteresse a Paz ; nosso inimigo só
será aquelle que ouzar atacar a nossa Independência. .

Digne-se pois V. A. R. ouvir o nosso requerimen-
to :pequenas considerações só devem estrovar pequenas
almas. Salve o Brasil , Salve a Nação, Salve a Reale-
za Poitugueza. Rio de Janeiro 5 de Junho de 1822.

—

Joiíijuim GonÇalvís Ledo, Procurador Geral pela Pro\in-

cía do Rio de Janeiro.—Joié Marianno de Ay.ereáo Cou-
tinho , Procurador Geral desta Província do Rio de Ja-
neiro, Lucas Joé Obes , Procurador Geral do Estado
Cispl.itino. — Conformamo-iios José Bonifácio de Andra-
da e S?i---a.'— Caetano Pinto de Miranda J^lonteiie^ro.— Joaquim de Oliveira Alvares,'— Menotl António l^a-

rsnha»

Oficio dirigijn a Sua Alteia Real, do Collegio Eleitoral

dji Vilta do Príncipe , Província de Minas Geraes.

" Senhor : — A Providencia
,
que vigia sobre a sor-

te das Nações
,
parece que tem reservado a V. A. R. a

Gloria de Conceder ^o Brasil a Cathegoria
,
que por na-

tureza , e por Direito lhe compete entre os Estados li-

vres , e independentes. O Augusto Pai de V. A. R.
lhe tirou já o Epitheto odioso de Colónia, e V. A. R.
promovendo agora a L^nião Erasilica , e chamando as

suas Províncias a hum Centro conimum , as preserva das

voragens da Anarquia , e suas horrorosas consequências.

Porem isto, Senhor, não basta ainda. Falta-nos hum
Código : esse

,
que se está formando , a mais de duas

mil léguas do Oceano
,

por homens que conhecem o

Brasil, só pelas Cartas Geográficas, não poderá convir

tão geralmente a este Povo como outro que fosse tra-

balhado por Nacionaes peritos na Estatística do Paiz , e

suas precisões peculiares. Cortes no Brasil, em hum
paiz central , izento de qualquer invasão repentina , são

da mais transcendente rmportancía para a nossa regene-

ração politica. Eis o voto geral dos Representados pe-

los Eleitores e Camará desta Comarca. Se V. A. R.

Annnir , como esperamos , a huma tão justa vontade
,

ser.i esse o m»i() de nos unirinos com a Mâi Pátria sem
perder nada da igualdade de Direitos. Faremos huma só

Família torte, e venturosa. O Nome do Grande Prínci-

pe , o Pai
,

que tão generosamente Promove a felicida-

de do Seu Povo , será gravado eternamente no Templo
da Memoria a p?.r dos Heroes

,
que tem assombrado a

Terra. — Vslla do 1'iincipe , no Collegio Eleitoral, a ;o

de Maio de 1822. (_Segueni-se 50 aisignaiuras dos Mem-
bros do Collegio Eleitoral , e dwCamara.y

Falia do Deputado Obes, Procurador Geral do Cis-PIatinOj

no Conselho dos Procuradores das Provindas,

cm 5 de Junlio.

" De honCem para hoje
,
que distancia ! de hontem

para hoje
, quantos successos ! De hontem para hoje

,

que gloria para V. A. R. , cxis venturas para todos nós
;

Hontem não tínhamos Patiia, hontem não tínhamos Leis,

hontem não tinham.os hum Soberano h.oje teir.ci

tudo! E temos mais que tudo, porque temos a V. .'\. 3'.

"Eu me transporto, Senhor, quando o refiro; Te-
mos a V. A. R. íris de Paz, luz que dissipou as Tre-
vas , e por quem esta potqão encantadora da America
Meridional conseguirá manter a sua integridade , e per

si mesma dealbar os /rulabcuços em que gemerão por
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três séculos os nossos Paij , e perecerão (desgfnçadas !

miseráveis!!) milliares de gerações que não tem conto.
" Está vencido o grande passo : o qtie resta seiá

obra do Tempo, Que venlião. Senhor, os Represen-
tantes djs Fovos , que se reunão em torno de V. A.

R.
,

que O oiçáo
,
que O ccnlieçáo

,
que O admirem

,

e que recebáo de V. A. II. novos testemunhos de amor
que deveiTios ao Fundjdor da Liberdade Brasiliana, ao

amigo da Nac.ío
,

ao Digno Successor daquelle Monarca
beiíitazejo

,
que primeiro D^ou á Plaga brasílica o es-

plendor da Magcstade , e o Gérmen de liuma Santa In-

dependência.

"Nós, Evcellentissimos Senhores, para perpetuar

a Memoria deste dia , em que começão os Séculos do

Brúut, m.i!)demos gravar em bronze aquellas Pjjavras

de S. A. R. =F.m desempenho da minhe Honra, e Amor
ao Brasil, Darci a vida pelo Brasil."

Est3-5e pondo em execução a lei fundamental das

eleições dos Deputados da Naç.ío Portugueza em Cortes :

e porque sem embargo da sabedoria, com que for dicta-

da a dita lei
,
pôde haver inconvenientes

,
que só a prac-

tica pôde ensinar ; he do dever de todo o bom cidadão

expor os que souber para se lhe acodir com o opportu-

no remédio. Os que se vão a indicar são provados pela

experiência das eleições presentes.

1. Alguns Concellios e Freguezias foráo unidos a

Circulos, aos quaes não devem peitencer. Isto se emen-
dará mandando que os Párocos e os JuÍ2es dos Concelhos

inlorniem da distancia que medeia entre as ditas Fregue-

2Í3t e Concelhos , e as Capitães dos Circulos mais pró-

ximas. Esta noticia , e a da popuia:ão de cada Circulo

ajudará a decidir a que Capita! devem pertencer os Con-
celhos ou Freguezias sobre que houver duvida. Não se

deve attender aos rios como regra geral ; poique (íNcep-

to os rios maiores) ou outros rios dão passagem a váo
no mez de Agosto, em que as eleições se fazem.

il. Nas Fregi)ezias das Aldeias grande parte do Po-

vo não concorre as eleições , nem se embaraça com este

acto. Goslão dos beuelicios
,
que it^iebem da nova fórmi

de Governo, e desejáo receber outros: mas (com tanto

que lhes não toquem em suas pessoas e bans ) não se

cmbaraiçáo com o lesto. Poucos sabem ler ; não se n.et-

tem com as noticias publicas , e esta classe de gente
são os cordeirinhos do rebaiviío Portuguez. Resulta de
•tal procedimento

,
que sendo o Povo das Aldeias mais

nu.ncroso que o do resto da Nação
,

grande parte dos

Vogaes não vota nas eleições. Que remédio iiavera pois .''

O remédio pôde ser este. Avisar os Povos e exhortallos

uom antecipação a que n.io faltem; e obtigallos com al-

guma muleta a que conipareçãc huma vez em dous an-
nos em Agosto ; assim como todos os annos são obriga-

dos na Quaresma aos preceitos da Confissão e Commu-
nhão

, e assim como são também obrigados a varias oc-

ciipaçces ou serviços da 'Igreja , e da Republica, ÍJuem
com.parar o numero que houve de votos nas eleições em
todo o Reino com o numero das pessoas capazes de vo-
tar , conhecerá perftitamenCe a graade falta qué houve
cie votos.

III. A gente rústica (que he a maior parte) não
sabe votar

,
porque não conhece todas as pessoas liabeis

da Província , não sabe avaluar o merecimento dos que
conhece , nem sabe fazer comparação entre os hábeis

,

para proferir os mais hábeis. Por isso ou não compare-
cem no acto da eleição , ou cedem em boa fé ás su^íies-

tóes de pessoas etnptnhadas, ou em fim consultão pes-
soas que julgão ejitendidas

,
quaes são os Advogados

,

com quem costumão tomar conselho em suas demandas
,

os Párocos, os Clérigos , os Capitães Mores, e outros
Militares, os Morgados, e outras pessoas graves de sua
terra. Donde se segue que a mesma pjssoa pôde dar tan-
los votos na mesma eleição quantos votos são o seu pró-

prio, e os votos das pessoas rudes dados por sua influen-
cia : e que portanto não ha exercício de liberdade per-
feita na gente rústica

, quando \ota ; porque não pôde
haver liberdade sem perfeito conhecimento. He este hum
facto real

, e não sonhado. Não fallo naquelles que sciu
pezar assas a importância do acto da eleição , preferem
contra sua consciência e só por empenhos pessoas inha-
beis. Estes não tem desculpa. Para remedear pois, ain-
da que imperfeitamente , a ignoranci;i das pessoas rús-
ticas

, seria útil publicar ou nos Periódicos, ou á parte
o catalogo das pessoas, que na primeira eleição de mil
oitocentos e vinte, e nesta de mil oitocencos e vinte dois,
e nas futuras obtíverão votos

, ainda que fosse só hum
n-olo

, com a declaração dos votos que tzái hum teve
para Ser Deputado de Cortes. Todas estas pessoas são,
ou parecer.;ó ter alguma aptidão , e por isso convém
que seus nomes sejao bem conhecidos

, para que os po-
vos examinem seu merecimento individual; e comparan-
do-as

, se possão por si decidir com acerto , ou errar
menos nas eleições. No espaço de dois annos que me-
dcião de huma a outra eleição

,
podem os povos tirar

muitas informações para formar seu juizo practico. Com
eíFeito, quanto he certo que o Reino tem homens ba-
bihssimos

,
tanto he para sentir que grande numaro não

sejão assaz conhecidos. Tal ou taes Freguezias ha em que
nem a decima parte dos vogaes appateceo na Igreja a
votar. Eir. Lisboa não se contão menos de 721^ íiomens
em estado de votar: assim mísmo não houve iS^^ qire
votassem ; inimensos votarão por huma só lista ; houve
quem vendesse listas cheias ; até se enviarão a algumas
pessoas em carta fechada , listas cheias

,
pela pequena

posti ; os Soldados votarão pela vontade dos seus i be-
tes, pela máxima parte, e sem o minimo conhecimenío
das pessoas em qucm votavão. Riscarão os nomes de
homens sábios, e digníssimos Cidadãos, só porque não
eráo da parci^Juiadc deste ou daquelle que influía nas
eleições da Parroquia. Em fim, a Lei foi mal entendida
em muitas partes , em outras interpretada aci libitum
etc. etc.

'

i^O'aBnrT

—

r^

CORTES. SesiÕo de 26 de Agosto. 448.'

Lidas e approvadas as actas das Sessões ordinária e
extraordinária do dia 2 j , deo conta o Senhor Secretario
Felgueiras do expediente , em que se ccmprehendia o
seguinte : Hum oflicio do Governo pela Secretaria d'Es-
tado dos Negócios do Pveino, incluindo huma Consulta
da Junta da Sereníssima Casa do Infantado sobre o Tombo
da mesma Casa. Outro incluindo huma representação do
Inspector da Academia da Marinha da Cidade do Porto
Joaquim Navarro e Andiada de 6 do corrente : Outro in-
cluindo as informações que lhe forão pedidas a respeito
da Confraria do ir. Jesus dos Mineráveis de Viíl.i Fran-
ca de Xirn

:
Outro pela Secretaria d'Estado dosJNegocios da

Fazenda incluindo a copia da Ordem que se expede ao
Governo Provisório da Província da Ilha do Príncipe so-
bre ancoragem dos Navios. Outro pela Secretaria d'Esta-
do dos Negócios da Guerra , servindo da Marinha inclu-
indo huma Parte do Registo do Port» , tomado ás 9 ho-
ras dã manhã da dia 25 de Agosto de 1822.

"Correio Marítimo h,Ja„te D. Sebastião, Comman-
dante o 1." Tenente José da Costa Couto, do Rio de
Janeiro em 60 dias, j6 passageiros, e j mallas. Fste
Correio traz da Bahia 4j dias, c de Ferriambuca 59 dias:

de viagem.

Novidades.

O Conimaiidante disse : que o Governo do Rio de
Ja.uiro tinha expedido hum Decreto em data de ; de
Junho, convocando huma Assembléa Geral Constituinte
e Legidativi composta de Deputados das Províncias xlo
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brasil , eleitos da fofma que se Iiavia de ordenar. Que á

sua sabida se ticavão acabafido de aproniptsr com destin»

para a Bahia a Fragíta U/jiní», Corveta Liberal^ e fergan-

.tim Re! U1-V Ilido , debaixo da ordem do Cliete de Divi-

são Roúrigo yiiilíiitio Lamare, e que se dizia partinão nO

<iia 4 de Julho. O Ris de Janeiro tiLava em socego.

" Da iJii/iiíi disse: que a Cidade estava tranqiiilla
,

mantida pela eiicigica actividade do l!rigadisiro Madeira,

que se conservava de accordo com o Governo d'aquella.

Os Negociantes estavão unidos d Tropa, e está deter»

trinado a não abandonar a Província sem ordem de Por-

tugal: esperavão a expedição da Corveta Cíi/i/ijo. A Ca-

cliocira, t Santo Amaro tinliáo jurado obediência ao Go-
verno do Rio ; dizia-se que as Alagoas , e Scrgipt as

imitarão. Na Bíi/iia lícavão armadas as Corvetas Regeiíí-

ração, e Daie de Pcvcrciro , OS Bergantins Atidm e Proin-

ptidão , e a Galera Conceição Oliveira , e para armar,

segundo constava , as Galeras Mercúrio, e Kestauraç'10.

" O Commandante náo foi a terra em Pcmambnco.

O Major Leandro Gomes Reis disse que alli continuava

a anarquia
,

promovida pelo mão trato ,
que o iiatalháo

Ligeiro dava aos Eiiropeos : dizia-se que liião ser muda-

dos os Membros da Junta , e mesmo o Governador das

Armas , José Correia de Mello.
" Neste Correio vem o Deputado ás Cortes Gera«s

pela Provincia á' A/igoln , o Sr. Manoel Patricio Corrê^

de Castro , o qual entregou hum saco de officio
,

que

se remettc junto, assim como dois pacotes, quatro sa-

<:os, e oito cartas d'officio, que entregou o Commandan-

te. Os seus passageiros coastão da relação inclusa, en-

tre os quaes vem prezo o Coronel Joaquim Pedro Dias

Azedo. (Segue a assignatuta )
2.° Bergantim Ullisses , Capitão Pedro José Correia

Vianna , do Ria de Janeiro 26 dias , 8 passageiros , e i

malla. Em consequência da grande viagem não deo no-

vidades algumas."

OutfO officio pela Secretaria d'Estado dos Negócios

das Justiças, em que d'otdem de Sua Magestade jnclue

duas cartas que em data de 19 e 22 de Junho dirige o

Príncipe Real do R/o de Janeiro a seu Augusto Pai,

incluindo differentes impressos dos objectos mais notá-

veis que tem tido lugar no mesmo Reino, accrescentan-

do
,

que está próxima a realizar-se a separação daquelle

Keino : que na maior parte do Biasi! o tem reconhecido,

como Regente e Protector Perpetuo; porem que na Ba-

Jiia o brigadeiro Madeira continua com a sua horroroza

politica, porem que elle hia ohrigallo com as suas tropas

a abandonar aquelle ponto. Que se dizia que queriáo no-

jnear a S. Magestade Imperador, e a ^ille Rei; porem

«que elle não annuiria a tal sem que S. Magestade pres-

te o seu consentimento. Pede-lbe mande para sua com-

panhia o Infante D. Miguel para hum dia cazar com

sua filha a Princeza D. Maria da Gloria : e -conckie que

Juim Reino como o do Brasil, que pela sua grandeza e

recursos se pôde considerar de primeira ordem , nao lie

d'esperar queira sugeitar ao de Po'-í»g:rt/, que pelos mes-

inos motivos, he de 4.'' ordem. Mandou-se impfimir pa-

13 se lhe dar publicidade.

O mesmo lllustre Secretario mencionou dois ofli-

cios do Brigadeiro Madeira em data de 7 e 9 de Jullio,

accusando a recepção dos officios ,
quc se lhe enviarão

pelo Brigue Andai, em que se lhe ordena a conservação

íi'aquella posição : diz que tanto elle como a tropa es-

tão dispostos a isso apezar de todo o risco, e das amea-

ças do Governo do Rio de Janeira : accrcscenta que os

.facciosos conseguirão illudir as Villas da Cachueira etc.
,

e conclue que o Corpo do Commercio se acha unido com

os mesmos sentimentos, •' e com taes auspícios o espiri-

to brioso que sempre tem distinguido as tiopas Pcrtu-

guezas rcalçir.ío o seu brilhantismo."'

O mesmo lllustre Secretario mencionou hum offi-

cio do Governo Provisório da Ilha de Santn Cathnrina

tm data de i8 de Maio , em que dá parte da sua ins-

tallação, e felicita o Soberano Congresso. Outro do Rio

Grande lO Norte sobre objectos de Fazenda.

Contedeo-se hum mez para tratar da sua saúde ao

Sr. Deputado B^lford.

O Sr. liispo do Pará fez huma indicação para que
seja admilíido o Sr. Deputado Substituto pela Provincia

do Rio Afgro, João Lopes da Cunha, em Lugar do
proprietário a qiietn a falta de saúde não tem permitti-

do comparecer neste Congresso,

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,
e disse se achavão presentes 125 Srs. Deputados, e que
faltavão zi , dos quaes ij tinhao licença motivada.

Ordem do Dia. zn Constituição.

O Sr, Presidente cffereceo á discussão a segunda
parte da indicação do Sr, Xa-uier Monteiro, a fim de
que no caso de dissidência de algumas Províncias doRei-
no-Unido , os membros que hão-de de compor o Con-
selho •d'Estado se reduzão lu mesma proporção : depois
de breves reflexões íoi approvada , deixando ás Cortes
futuras o fazerem esta regulação, estabelecendo como
artigo constitucional

,
que o uumero mínimo seja o de

oito.

Outra do Sr. Ribeiro de Andrade para que todo o
Portiiguex. em chegando á idade de 20 annos insira o seu

nome no livro da matricula das Guardas Nacionaes, com
a pena de petdiínento dos direitos políticos; foi regeita-

da na Constituição,

Outra do Sr. Vasconcellos para que se marque na
Constituição hum termo alem do qual não possáo exce-
der-se os processos. Regeitado na Constituição.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão de
Justiça Civil, e o Sr. Arrcaga leo os seguintes parece-

res ; do Brigadeiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães =z

não compete ás Cortes ; de Joaquim da Silva ; de Fran-
cisco Teixeira de Magalhães ; de Victorino António,

Com, de Marinha: de cinco Officíaes da Brigada re-

gressados do Rio ; de José António de Carvalho; de An-
gelo Custodio do Amaral.

Com. Militar : c'^ Diogo J. José de Victoria ; de
Fernando de Sousa Lima e Castro ; e de José Fermino
e outros.

Seguírão-se as Commissúcs de Pescarias, Saúde Pu-
blica , e do Ultramar.

Lérão-se as indicações segi!intes : 1.' do Sr. Faria
Carvalho sobre a necessidade da divisão do território

(passou 3 Commissão de Estadística): 2.^ do Sr. Ribeiro

d'Andrade , em que propõe sejão despedidos os Deputa-
dos daquellas Províncias Ultramarinas

,
que se achão dis-

sidentes de Portugal ( á de Constituição): 5." do Sr.

Roberto para se dar aos Officiaes da Junta da Fazenda
dos Abares aquella consideração que se deo aos de Caía
Verde (á de Fazenda).

O Sr. Martins Bastos leo a redacção dos artigos

addicionaes ao Brasil ; e a resposta aos officios sobre o
processo dos Militares , que incorrerem em crimes civis,

e ao mesmo tempo em outros ílilitares.

O Sr, Guerreiro leo o Projecto de Decreto sobre

os casos únicos em que a Casa do Cidadão pôde ser de-

vassada : niandou-se imprimir.

Procedeo-se á eleição da Meza para o seguinte mez;
e ficarão eleitos em 1." escrutínio Presidente o Sr. Frei-

re com Ó7 votos; em 1.° dito Vice-Presidente o Sr.

Pereira do Carmo : Secretários os mesmos que esta-

vão.

Ordem do Dia — Programma sobre o Código Civif :

Projecto sobre as Ordens Religiosas: — e levantou se a

Sessão á tiuma hora.

N A 1 .vJ r ií. A- l\ .\ V I
n r> 1..
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LISBOA 27 de Agosto.

Valia que Sua Alteia Real o PRÍNCIPE 6EGENTE
CONSTITUCIONAL , e DeJinsorPerpttuo do Reino

do Brasil dirigia o Senado da Cantara deita Cidade

pela vtí do seu Presidente , no acto de apresentar ao

Mesmo Senhor a Representação do Povo desta Cidade

sobre a Convocação de Ituma AssenibUa Gtrol nesta

Corte.SS EN HOR.
e 2 Lei Suprema da Salvação da Pátria e.vigio a ticada

de V. A. R. neste Reino , como remédio único de a

con<:ervar unida, esta mesma Lei impera hoje
,

que se

convoque ;á nesta Corte huma Assemblca Geral das Pro-

víncias do Brasil: pois bem que estas, íchando em V. A.

R. o centro da sua união , venháo correndo a tormar

cm torno delle huma só causa , elias sentem todavia a

falta de direcção, confiança , e garantia
,

que só hum
Corpo Representativo Brasileiro lhes promelte.

He penetrados da intima convicção destas verdades

profundas
,

que zelosos da salvação da Pátria nos apres-

sámos em trazer á Presença Augusta de V. A. R, a Re.

presentação junta do Povo desta Cidade ; o qual reasu-

mindo os seus Direitos indubitáveis por ti , c em nome
das Provincias colligadas

,
pertende , e requer : Que V.

A. R. Haja por bem Mandar Congregar nesta Corte hu-

ina Assemblca Geral das Províncias do Brasil , repre-

sentada? por hum niiniefo competente de Deputados,

nomeados por novos Eleitores Paroquiaes eleitos pelo

Povo com poderes especiaes para este fim ; cujas Attri-

buiçóes scjão :

Deliberar em Sessão publica sobre as justas condi-

ções , com que o Brasil deve permanecer unido a Por-

tugal.

Examinar se a Constituição
,

que se fizer nas Cor-

tes Geraes de Lisboa , he no seu todo adaptada ao Bra-

sil ; e sobre as Bases alli decretadas, e aqui juradas es-

tabelecer as emendas , reformas , e alterações , com que
a mesma Censtituiçáo deve ser recebida , e jurada no
Brasil.

E por que este não está seguro , e menos pôde
prosperar sem hum Corpo Legislativo Brasileiro, a mes-
ma Assenibléa Geral entrará , apenas instalada , no exer-

cício do Poder Legislativo
,
qUe llie he essencial.

A Assembléa Geral se instalará logo que estiverem
reunidas nesta Corte duas terças partes dos Deputados
das Provincias colligadas.

A respeito das Provincias ainda não colligadas
,
pe-

las quaes esperamos , terá perteita applicação o art. 21.'

das Bases.

A mesma Assembléa Geral tratará de se communi-
car por esctipto com ai Cortes de Luboa , a fim de se

manter a união com Portugal, que o Brasil deseja con-
servar.

A Assembléa Geral marcará ^ depois que estiver pIc*

namente reunida , o Lugar aonde deve residir a Sede do
Centro governativo do Brasil,

Eis, Senhor, os votos do {"ovo desta Corte e es-
tes os votos são do Brasil todo.

E quem não vê a importância desta medida : Ou
se considere o Brasil pelo estado das suas Relações Po-
liticas com Portugal, ou pelo das suas Províncias entre
si , a necessidade de convocar huma Assembléa Geral
nesta Corte a todos os olhos se apresenta com urgên-
cia.

Olhemos para Portugal : que vemos ? Hum terrível
quadiO de errada Pohtica temerárias, e atrevidas
expressões insultadoras da dignidade do Brasil De-
cretos injustos e hostil conducta de algumas Or-
dens do Governo de Lisboa , fontes fataes de queixas
e desconfianças dos offendidos Brasileiros ! ah ! se fosse
dado lançar-llie o véo de esquecimento eterno! Mas não
he possível

, Senhor , deixar de apresentar a verdade em
toda sua luz, quando se trata da salvação da Pátria....,
Tá» prompto foi o Brastt em se confiar cegamente £
disposição de seus Irmãos de Portugal, proVa de sua
candura

,
e boa fé , como ressentido se mostra hoje d»

traição, que alguns destes intentarão usar com elle.

E como, Senhor, esquecerá o Brasil, que o i."
Decreto de 29 de Setembro , confiando ás suas Prorin-
clas o Governo Civil económico, e administrativo so-
mente, e guardando á disposição immediata de Portw
gal a força armada, encobria o sinistro fim de © divi-
dir , e desarmar pata o reduzir ao antigo estado de Co-
lónia , e escravidão ?

Como esquecerá o Brasil, que Portugal intentou
rcubar-lhe em V. A. R. o Centro da sua União, acti-
vidade , e defeza

,
pelo 2.° Decreto da mesma data >

Como esquecerá , Senhor, que o Soberano Congres-
so lhe negou directamente o mesmo Centro da sua Uni-
dade com os Votos que regeitárão a indicação de huma
Delegação do Poder Executivo neste Reino? E quando
o Brasil esperava, que esta se lhe liberalizasse sem a
mais pequena opposição , com que espanto não ouvio
dogmatizar a alguns illustres Deputados, que se não de-
via conceder , porque o Poder Executivo não pôde ser

delegado? Ora da-se absurdo similhante ? E seria por
ventura esta blasfémia de Direito Publico hum erro in-
voluntário de ignorância crassa dos seus princípios? O
Brasil sabe que não : e acerta quando pensa

,
que foi

huma refinada máxima de perfidia empregada com o de-
cidido fim de escravizai ! ! !

E como verá o Brasil com indiffercnça que Portu-
gal desse por decidida a importante questão da Sede da
Monarquia , sem audiência dos Deputados deste Reino ?

como se o Brasil não tivesse direito igual, senão maior,

3 pertender que se viesse estabelecer no coração do seu

vasto, rico, e poderoso império!

Como verá o Brasil 3 sangue frio que ao Soberano
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Congresso nao lembrasse a necessidade de dar a este

Reino iiuin Corpo Legislativo Brasileiro? Poderia elle

manter-se e prosperar sem este? Acaso da Legislitura

de Lisboa vir:a ás reiíiotjs Províncias do Brasil o itii.c-

dio promjito das previdentes Leis ,
que devem animar a

sua População, e Aí;ricultura , a sua Industria, Artes,

Navegação j c Conimercirt ? E senão hábeis para as fa-

2er adequadas Deputados que , não conhecendo o Brasil

senão pelas Cartas Geográficas, como elles mesmos con-

fessão barem todas as moções dos Deputados deste Rei-

no se por ventura alguma vez se atrevem a requerer

os direitos oífendidos da sua Pátria, e os vencem sem-

pre em votos porque os superão em numero ? Desgraça-

do de ti , Brasil, se-não velasses, os teus Direitos nun-

ca serião respeitados

!

Não parão porém aqui as queixas do Brasil : Este

recordará sempre com indignação
,

que Portugal inten-

tou fazer reverdecer o injusto in)perio do seu senhorio

antigo , chamando a Lisl/aa a dependência de todos Os

Negócios geraes da Monarquia, e os despachos dos Em-

pregos civis, e militares, lucrativos , e honorificcs.

E porque principio de liberalismo ? Interessa por

ventura a Nação Portugueza ,
que o Governo de Lisboa

guarde fechada na sua dextra a dispensa de todos os Em-
prejos do Ernsil? Não certamente: longe de interessar

perderia ; porque o verdadeiro interesse de hunia Nação

Livre exige que todos os Cidadãos que a compõem go-

zem com ioua-ídade bem entendida os maiores commo-

dos possiveis : principio, que se não combina com a du-

la Lei de obriíar os Cidadãos do Brasil , a que, luctando

com as perigosas ondas de duas niil legoas, vão solicitar

daquelle Governo o despacho de Empregos
,

que devem

servir neste Reino ;
para regressarem , depois de muitos

mezes d= fadigas , despezas , e opprobrios , mais pnbres

do que forão
,

quasi todos sem despacho : como sabem

por experiência própria de três séculos , e vítia com

dôr , e mágoa, que acontecco á maior p.ute de seus Ir-

mãos de Portugal
,

que tiverão a deploranda sorte de

pertendentes nesta Corte!

E se esta não era a partilha, que devião esperar os

3?rasileiros , appareção na Lista dos Cargos Públicos os

nomes dos que tem sido empregados no Ministério de

íisboa , no Conselho de Estado , no Corpo Diplomáti-

co , ou pelo menos nos Governos das Armas das Pro-

víncias do Brasil !

fllas retiremos, Senhor, retiremos para longe deste

Jugar de escândalo , as vistas , que involuntárias nos

apresentão hum Madeira Europeo elevado a Krigadeiío

com arbitraria declaração de extranlia antiguidade
,

que

não tinha, nem llie podia competir, só a (iin de roubar

o Governo das Armas da Bahia a hum benemérito t'ta-

zileiro , Brigadeiro antigo ! Da-se maior arbitrariedade ?

Oh! Constituição! Oh! Justiça! Oli ! Lei! Aonde es-

tais
,
que vos não vingais ? Manes sacrosantos dos

IVIartires da Babia , nós vos saudjinos ! Aquellas ultraja-

das pizadas , e aviltadas .... Estes massacrados porque

amaváo a libftdadc da Pátria, que os vio nascer

O B;-<jji7 todo ofTendido!!! Eis , Senhor , o resultado

funesto de hum passo
,
que o Despotismo antigo , ape-

zar de exaltado , nunca se atreveo a dar.

Talvez
,
porém

,
que o Brasil esqueça hum dia to-

das estas quei.\as
,
pOrque " diftVrenças entre irmãos po-

dem adinittir esportulaçòcs amigáveis , mas nunca azedu-

me decidido ;" e o Brasil ama do coração a seus irmãos

de Portugal : mas como poderá esquecer, que o Gover-

no de Lisboa lhe fez huma decl.iração hostil, proluhindo

a importação de munições militares , e navaes paia este

Reino, como. officialmente intimou o Cônsul Portugucz

em Lojiiirís a ftlr. Boimet , Secretario de Seguros daquel-

la Praça!

Que he isto, oh]! 1'ortug.tll Pelo Decreto áa 29

de Setembro premeditaste pòr-nos indefesos, deixando

ficar á tua iir.mediata disposição a nossa torça armada
,

e a tua .... depois enviaste-nc s novas baionetas, que

não queriamo"; deste crdens para que se retirasse

deste Porto a sua melhor aitilheria ! ! ! e agora intimas

ás nações que não importem munições militares nem
navaes para os nossos Portos? Ah! Portugal

f
que tu

deliras ! acorda sê não te perdes ! cerre ás armas da Ra-
zão , da Justiça, e da Igualdade, se amda tempo
maS talvez ja chegues tarde !

Povos da terra , sede testemunhas fieis da boa fé

do Brasil, e da conducta irregular de Poitugot í Se es-

te fez o rompimento, naquelJe a reacção he o resultado

necessário da sua acção....
Sim, Portugal quer a separação, porque insiste no

conato ' èfficaz de dividir o Brasil para o dominar. Ke
prova incontestável quando outras faltassem o Parecer da

C. Especial dos Negócios Políticos do Brasil , ennunciati-

vo do espirito do Congresso : no qual o remédio propos-
to contra o mal da divisão

,
principal queixa do Brasil-

lie o augmento do mesmo mal : porque tendo se dado a

conhecer
, que este R.eino quer hum Centro único de

União, e sendo a todos os olhos visto que á sua inte-

gridade nao convém mais, pareceo á Commissão
,

que
se lhe concedesse hum ou dois ; e outros tantos

,
quan-

tas fossein as Províncias
,
que se quizesseni separar.

E quem [lodera combinar em boa- fé tão contradic-

torias decisões ? Regeitcu-se nas Sessões de 1 1 e i
}'

de Fevereiro a indicação de huma Delegação do Poder
Executivo noBrasil^ porque este não podia ser delegado

e em 18 de Março não só se admitte huma Delegação
do mesmo Poder , como convinha á Unidade do Brasil,

mas facilitão-se mais , em opposição da sua vontade e

verdadeiros interesses ?

Apezar
,

poiém , de ter sido tão irregular, estra-

nha , e offensiva a conducta de Portugal relativamente

ao Brasil , ainda iá se deplora o engano em que laborão

os Brasileiros , e não se concebe como se possão attri-

buir ao Congresso vistas contrarias aos sentimentos libe-

raes
,
que lhe derão nascimento!

E também será engano que as suas baionetas auxi-

liadoras tem derramado por três vezes o Sangue Brasilei-

ro , ]á no tempo da regeneração ? Será engano que o
Congresso enviou tropas ao Brasil contra a vontade des-

te , e contra os votos de quazi metade do mesmo Con-
gresso ?

Também será engano
,

que no Congresso se tem
forjado, e talvez esteja á Barra decretado o iniquo , c

devastador projecto de tornar a fazer em Lisboa o Em-
pório , e exclusiva feira do Commetcio do Brasil, com
íuina certa da nossa Agricultura , opposição ao levanta-

mento das nossas Fabricas, e violenta miracção da pro-

priedade dos nossos Lavradores
,

que hum direito invio-

lável tem de vender os géneros da sua colheita a quem
llies ofFerecer melhor mercado ?

Será também engano que o Governo de Lisboa tem
entrado na tentativa de restituir Monic-Vidco a Bucnos-
Jircs , talvez só para roubar ao Brasil a cha*e da guarda

das fronteiras do Rio Grande ?

Não são enganos , Senhor , são factos incontestaveii

.... e só nos resta ver se he verdadeira a noticia
,
que

vai correndo, sobre os partidos commettidos pelo Go-
verno de Lisboa a outras Nações, inimigos da nossa li-

berdade , e segurança , ofTensivos da nossa propriedade
,

e destruidores da prosperidade e gloria
,
que hum futuro

abençoado nos promette !

Tal he , Senhor, o deplorável estado das relações

politicas do Biaiil con) Portugal \ e a consequência mais
favorável que daqui resulta , he que o Brasil perdeo a

confiança que tinha no Soberano Congresso! E será mais

vantajoso o estado das suas Províncias ? Certamente não
.... porque se a separação daquelle está de facto amea-
çada , a união destas não está consolidada !

Zelosas da sua Liberdsde
,

que principiarão a gos-

tar , vaciilão entre o imminente perigo de perdelia , que
lhes ameaça por huma parte a Constituição de Lisboa se

consentirem nella tal qual lá se fizer , e por outra , se

a não abração, o antigo Despotismo , se por ventura tor-

nasse a levantar a mal esmagada cabeça : desconfiadas da

má fé que tem descoberto no Congresso de Liiboa ellaj

querem fugir delle porque o temem .... escarmentadas

,

porém, das d'esgraças , eoppressão, que do K/u de Janei-

ro aquelle Monstio lhes enviou em treze annos , temem
reunir-se em hum ponto donde tanto mal tem recebido !

Amantes de V. A. R. porque chegarão a convencet-se
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da sua Constilúciòhálidade , ellas vem correndo â buscar

em V. A. R. o seu nwis valente drfensor , mas
quando cliegão , e não encontrão a direcção que as deve

encaminhar ao cume da gloria e prosperidade , a que Sui

Grandeza aspira , nem a garantia que lhes deve segurar

a sua liberdade pessoal , e real , eslrião , temem
, e de-

salentáo !

O Ministério de V. A. R. embaraçado com as dit-

ficuldades
,
que tão criticas circunstancias offerecem

,
por

estar despido do Poder de fazer Leis , não pôde soltar as

^•elas á energia, e Patriotismo que o caracteriza .... e

Os Negócios do Brasil vão sofFrendo atrazos que podem

vir a ser bem funestos ; e quando menos perde se tudo

quanto se podia adiantar : e que perda irremediável não

he no tempo hum só momento !

A Agricultura , fonte ioexhaurivel da riqueza do JJra-

íiV, a sua População, as Sciencias , as Artes, a Indus-

tria i e Commercio , Alavancas poderosas ,
que o devem

elevar á maior grandeza pedem incessantemente — Liber-

dade , e Protecção. — J\las estas dadivas do Ceo só l)iim

Corpo Legislativo Brasileiro liies pôde liberalizar.

O Brasil deve augmentar com urgência a sua Mari-

nha , e preparar as suas forças de terra ; ftlini>tros tem V.

A. R. que assim o facão executar: mas estes preparati-

vos exigem meios
,
que só o Poder Legislativo pôde pro-

porcionar.

Abundante em recursos he o Brasil : mas os erros

do seu antigo sistema de Finanças, cuja maligna influen-

cia não pôde deixar de durar ainda , lhe taz soffrer hum
notável Deficit na occasião ein que precisa ter sobejos. . .

e faltando por esta forma ao Brasil a sua mais valente

força, elle não pôde tlorecer , nem prosperar: remédio

a tanto mal só o 1'oder Legislativo pôde dar.

Eia pou , Senhor, o perigo da desunião está emi-

nente , as circunstancias urgem , a Salvação da Pátria

Impera;.. Convoque V. A. R. jã neua Corte huma
Assemblca Geral das Províncias do Brasil ^ e a uuião

com Part:tz"l será mantida, 'e a das Províncias do Bra-

iit~ consolidada.

Nesta Assemblca Representativa terá o B;rtj/7 acor-

dados Sentinellas que vigiein sobre a sua Liberdade, ou-

tros tantos fieis Procuradores que proniovão os seus di-

reitos , destiniidos atletas, que defendão os seus toros.

Zelosos Pais da Grande Família que trabalhem infatigá-

veis por achar as verdadeiras fontes da su.< prosperidade,

e activos Promotores da sua População , Ci\ ilisação , e

Sciencias, Agricultura, Industria, iNavegaçãj , e Coni-

mercio.

E V. A. R. achará nesre Senado Venerando a fir-

meza da sua Consrjtucionalidade , a solida segurança da

Sua Coroa , a estrada certa da Verdadeira Gloria , que
promette elevar o Nome de V. A. R. acima dos mais

laoiosos Príncipes do Universo , o descanço nas suas fa-

digas , a salva guarda nos seus maiores perigos, a força

irrcsisrivel das Suas Armas , a riquc/a do Thesouro Pu-
blico, a corrsohcão de ver feliz hum Povo, que tão vo-
luntário se declarou Súbdito liei de V. A. R. , a inve-

jada sorte finalmente de lançar a primeira Pedra funda-
mental lio Império Erazilico , que

,
principiando por on-

de outros acaiião
, iara a inveja , e admiração do Mundo

inteiro.

Mas para que h; , Senhor
,

produzir motivos para
persuadir, onde o aibitrio na escolha falta? Esta escrito

lio Livro das Leis Eternas
,

que o Brasil deve passar
Hoje, oh! Grande Dia! á Lista das Nações Livres: he
Decreto do Arbitro do Universo, ha de cumprir-se, quei-
rão ou não queirão os mortaes, que impedir a sua mar-
cha a nenhum he da^io . . . Obedecei, Senhor, a esta

Lei Eterna ; e cumprindo assim hum dever Sagrado, Fa-
reis a Vossa Gjòria, a Salvação de Portugal, e do Bra-
lil 3 dita.

B/tf de Janeiro 25 de Maio iSzz.
José Clemente Pereira—João Soares de Bulhões —

Domingos Vinnna Grtf^el do Amaral — Domi:igos Antu-
nes ijuimarães —J osc António dos Santos Xavier,

CORTF.S. Sessão de 27 de Agosto. 449.'
Lida pelo Sr. Secretario Basilia Alberto a acta da

precedente Sessão
,

que foi approvada , deo conta o Sr.
Secretario Feigneiras do expediente , em que se cOm»
prelieiulia o seguinte:— Hum officio do Governo pela
Secretaria d' Estado dos Negócios do Reino , incluindo
huma Consulta da Junta da Directoria Geral dos Estu-
dos sobre a creação de huma Cadeira de primeiras letras

no lugar da Estrada Larga , freguezia de Pinheiro, Ou-
tro incluindo huma representação dos Officiaes da Ca-
mará das Alagoas, Outro pela Secretaria d' Estado dos
Negócios das Justiças, com a resposta aos quesitos, que
forão enviados ao hispo de Coimara.

Ouvio-se com agrado a felicitação, que em sen no-
me , c dos Olliciaes , Ofriciaes inferiores, e Soldados
do Pvegimento á^ Milícias de Penafiel^ e offerecem ao
mesmo tempo a somma de 9:jiS(è!Í04, que se lhe está
devendo desde 1812 até 1820: iguahiiente foi recebida
com agrado a ftiicitação do Juiz de Campo Maior, Fran-
cisco d'Almeida Freire Corte Real : assim mesmo a do
Cid.idão Joaquim António de Macedo, Capitão da i.''

Lfnha do 2° Regimento do Grão Pará por si , e em
qualidade de Procurador de alguns Cidadãos da Província
do Rio Negro, agradecendo a providencia do Decreto
de 29 de Setembro: a do Padre Manoel Joaquim Gar-
cia, Vigário da Matriz da Villa da Certa.

O Sr. Corrêa de Seabra offereceo para ser distri-

buído no Congresso aos Srs. Deputados o falanço do
Gjfre da Commissáo do Ramo da Saúde Publica desde
o 1." de Janeiro ate jC de Junho de 1822.

O Sr. Rodrigo Ferreira leo legalísado e approvado
o Diploma do Sr. Deputado pela Província de iS, Josc-
do Rio Negro

,
João Lopes da Canha, ApprOVado.

O Sr. Isidoro J use dos Santos disse, que nas elei-

ções em Castetto Branco se iinhãe feito tantas desor-

dens, que amcaç.írão a tranquillidade publica
,

principian»

do o mal por se quererem riscar das listas os nomes da-
quelles indivíduos que não levsvao emprego , como suc-

cedeo a elle mesiiío
;

que esta desordem não se desva-
necco , e que certa;i.ente se renovará Domingo na Ca-
beça do Circulo iileitoral , se se não faz huma declara-

ção
;
que por tanto propunha, que se declarasse que não

pertence ás Juntas Elcitoraes o conhecerem das circuns-

tancias de cada individuo , mas sim á Junta Preparatória

de Cortes; e que esta declaração devia ser urgente a
fim de poder ser util no Domingo proxin.o.

O Sr. Miranda disse que tal desordem não houve
;

mas sim hum abuso manifesto da Lei , causado principal-

mente por hum tal Padre Pedro
,

que de Lisboa foi de
propósito para espalhar listas , chegando a tal arrojo
mesmo ja na Igreja 110 acto da entrega , se arrancavão
aos incautos parrotjuianos as liStas, diíendo i/kc não erãa

boas
,
por conterem pessoas inimigas da Religião

, e lhe
entregavão outras a seu modo \ que isto deo causa a que
os Ofriciaes da ftleza

,
que erão mais liberaes , riscassem

aquelles que a Lei assim ordenava. ( Passou á Commis-
são de Constituição para dar o seu parecer com urgên-
cia. )

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada
e disse se acliaváo presentes 1 "O Srs. Deputados, e que
ialiavão j;, dos quaes 25 tlnhão licença motivada.

Ordem do Dia.

Leo-se e apptovou»se o Programma para a compo-
sição do Código Civil.

'

O Sr. Pinto de Magalhães oflfereceo a seguinte in-

dicação que foi approvada :
" Proponho que o Projecto

do Código que as Cortes adoptarem para ser discutido,

seja temeítido á Universidade , á Academia das Sciencias,

is Pvehções do Reino, e aos Advogados delias , e aos

Sábios da Nação
,

jvira enviarem ás Cortes no prazo que

se lhe assignar as rcllexões que lhe cccorrerem sobre el-

le
,
que serão presentes á discussão.

"

Passou se ao Projecto das reformas dos Regulares,

e entrarão em discussão os dois seguintes artigos
, que

forão lidos pelo Sr. Secretario Soares de Azevedo,

Art. 6.° Ficão reduzidos a quatro Mosteiros a Con-

gregação dos Cónegos Regrantes de S. Agostinho; a 10

Mosteiros a ordem dos Monges de S. Bento ; a i Mos-
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teiros a ordem dôs Monges de S. Bernardo ; a 5 Mos-

teiros a ordem dos Monges de S. Jetonymo ; a i Mos-

teiro a ordem dos Monges de S. bruno ; a 4 Conventos

a Congregação de S. Joáo Evangelista ; a 5
Casas a

Congregação do Oratório ; a 6 Conventos a ordem

dos Re^iigiosoí Calçados de S. Paulo primeiro Eremita;

a 7 Conventos a ordem dos Eremitas Calçados de Santo

Agostinho ; a 10 Conventos a ordem dos Pregadores;

a"? Conventos a ordem dos Religiosos Calçados de N. S.

do Monte do Carmo ; a i Conventos a ordem dos Reli-

giosos Calcados da Santíssima Tri;idade ; s i j
Conventos

a ordem dos Religiosos Descalços de N. S. do Monte

do Carmo, e a 8 Contentos a ordem dos Eremitas Des-

calços de Santo Agostinlio.
"

Art. '.° " O Governo designará estes Mosteiros oa

Conventos, conciliando as justas commQdídades dos Re-

ligiosos com o serviço da Religião , e do Estado ; e

preferindo em iguaes circunstancias os das Aldeias ,
e

Campos , aos das Cidades , e Villas ; não podendo porém

subsistir' duas Casas Religiosas da^ mesm» ordem em hu-

ina Cidade, Villa , ou Drstricto.
•*

Jul^ando-se sufficientemente discutido foi approva-

tJo o srtt 6.°, salva a indicação do Sr. Antónia Pereira,

2 qual depois entrou em discussão, e fazeiído-se algu-

mas reflexões foi regeitada.

O artilho 7.' foi approvado , salva a redacção.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão de

Constituição, e oSí-Trigoio leo os seguintes pareceres

:

" A Ooinmissáo de Constituição tendo examinado

as duvidas
,
que se tem suscitado nas differentes Assem-

b!éas Eleitòraeí , entende que as presentes Cortes não

devem deci^lir duvidas algumas daquellas que se tem sus-

citado nos Collegios Eleitoraes: por acaso succede , e

nunca tornará a succeder ,
que as Cortes es<ejáo reuni-

das , em quanto se fazem as eleições: quem nos mais

aonos decidir as duvidas as decidirá nesta. Pertence es-

ta divisão principalmente á Junta Preparatória ; e ás Cor-

tes só pertence emendar a Lei. Assim as duvidas
,

que

«stiverem já decididas pela Commissáo dos cinco, e uue

não poderem já decidir-se novamente, por estarem ijuci*

inadas as listas, não se poderaÓ outra vez discutir : aquel-^

Jas porém que poderem ser plenamente conJ.iiidas pela

Junta Preparatória de Cortes serão submittidas a eIJa,

remettendo-se todos os documentas necessários para ei-

Ja poder proferir a sua de visão. "' Approvado.

Outro sobre a indicação do Sr Ribeiro d' Andrade

relativa á sua representação no Congresso, como Depu-

tado de Provincias dissidentes do Br^ji/. = Adudo.

O Sr. Girão leo hum Parecer da Commissão da

Agricultura , em que se exige se excite a attençáo do

Governo, a fim de conseguirem as intormaçòes sobre o

direito da portagem : e tendo o Sr. W^melUr ponderado

que a Cidade do Porto tem soffrido grandes males com

a continuação deste imposto, e que informações que ha

tanto tempo devião ter vindo, ainda agora se renovão
,

se exigissem com a maior urgência. = Approvado.

Ó Sr. Presidente deo para Ordem do Dia : =: a con-

tinuação do Projecto da refurro.i dos Regulares, e Pare-

ceres de Commissóes. = Levantou-se a Sessão á hurra h.

JndlcaçSoJeitn na Sessão de 26 de Agosto de 1822.—

Lida i.' veí urgente, lida 2.' ^et , admittida

á discussão , e í«e se imprima.

Tenlio a honra de propor hoje a este Soberano Con.

gresso hum Projecto de Decreto sobre os casos e forma,

lidades com que pôde ser devassada a casa de qualquer

Portugúez, casos e formalidades
,

que pelo Artigo 5."^

da Constituição forão mandados regular por huma Lei

especi.il. Depois deter mendigado nos Códigos estrangei-

ros as instituições que mais respeitão á inviolabilidade

do domicilio dõ homem, deste asilo sagrado, aonde o

ente afortunado saboreia em paz os poucos prazeres, que

he licito colher na carreira da vida, e o desventurado

pôde encobrir aos olhos curiosos, ou malignos de espec-

tadores sempre importunos á sua vergonha, ou á sua

miséria , tive a maior complacência encontrando na Le-

gislação Pátria respeitáveis vestígios do respeito consa-

grado pelo Legislador i casa do Cidadão: permitta-se-me

para gloria nacional citar entre outros a Ordenação Liv.

j. tit. 9. paragrafo 1 i , em que se prohibe ao Porteiro

entrar em casa de morada para citar alguém : a Ordena-

ção no mesmo Liv. tit. 86. § 12, que prohily ao Ofi-

cial de Justiça, que vai fazer alguma penhora, entrar

em casa do executado, sendo dos alli mencionados, sem
lhe pedir primeiro de fora penhor bastante : o Decreto

de 22 de Novembro de 1690, que nas buscas dadas nas

lojas dos Cuteieiros , iranda dar tempo ás famílias para

se comporem: e finalmente a Lei Pragmática de 24 de

Maio de 1749, que prohibe aos Officiaes darem busca

em alguma casa pelas cousas naquellaLei prohibidas sem
ordem escripta do Juiz

,
precedendo prova bastante da

transgressão: oxalá os princípios desta Legislação tives-

sem S do generalísados, e fossem escrupulosamente guar-

dados pelos executores das Leis ! Muitas vexações se ha-

vei ião poupado, e escusado seria o Projecto que hoje

proponho , e he o seguil,^e :

As Cortes etc. < onvencidas da necessidade que ha

de combinar-se o respeito devido á casa de todo o Por-

tuguez com a necessária administração da Justiça. Decre-

tão o seguinte :

Art. 1.° Nenhuma Authoridade , ou Empregado pu-
blico, poderá impedir a livre entrada, ou sabida oe qual-

quer casa : exceptuãose os casos de fragante , e os casos

do Art. 4,, e nestes somente pelo tempo absolutamen-

te necessário para se verificar a busca.

2. Nenhum Empregado publico poderá entrar de-

pois do Sol posto, e antes delle nascer, em casa algu-

ma sem consentimento de quem nella morar.

Exceptuão-se ; i.° no caso de incêndio, ou ruina

actual da casa , ou das vizinhas : 2.° no caso de ser de
dentro pedido soccorro : j.° nas estalagens, tavernas, e
lojas de bebidas em quanto estiverem abertas: 4.° nas
casas publicas de jogos prohibidos , constando previamen-
te esta qualidade pelo dito de 2 testerrunhas ao menos,

j.' De dia nenhuma casa pôde ser devassada , afo-

ra nos primeiros dois casos especificados no artigo 2."

sem assistência de hum Escrivão, e duas testemunhas, e
ordem por escnpto do Juiz , na qual se declare o fim es"

pecial daquelle procedimento.

4° Esta oídem se passará somente nos seguintes

casos: 1.° para prender algum réo pronunciado a prizão :

2° para busca de cotitrabandos : j.° para busca de cou-
sas furtadas: e 4.° para busca de papeis, armas, ou ou-
tras cousas, que pela natuicza de algum crirr.e anterior-

m nte commctndo se conheça que podem servir para

prova delle : e 5." nos casos j.° e 4.° do artigo 2.° pa-

ra averiguações de policia.

5.° tui tcdos os casos do artigo antecedente
,
pa-

re se dar husca em casa ou morada do próprio rco , he
necessário que por informação summaria conste da rea-

lidade do delicto ; e alem disto para a busca se dar em
cas.. alheia , he necessário que conste pelo mesmo meio
a existência nessa casa da pessoa , ou cousas que se pro-
curãii.

6° Também poderá ser devassada alguma casa pa-
ra se fazer penhora , ou sequestro nos bens que estão
dentro, quando o dono ou morador, sendo requerido,
os não entregue voluntariamente.

7.° Em todo ocaso será dado ás famílias, que mo-
rarem nas casas, em que se vai fazer a busca, tempo
bastante para se vestirem , ou comporem com decência.

8.° Logo depois da busca , em acto continuo , la-

vrar-se-ha auto de tudo , o qual será assignado pelos Of-
ficiaes da diligencia , testemunhas , e pelo dono da casa,

ou na sua ausência, pela pessoa de mais authoridade na
família.

9.° A Lei da responsabilidade dos Empregados pu-
blicos designará as penas dos transgressores de que fica

disposto.

10" Pelo presente Decreto não se entendem derro-

í''das as vizitas , ou buscas de lojas abertas , e officinas,

que estejão mandadas por qualquer Lei , Estatuto , ou
R-eo-irnento. Sala das Cortes I9 de Agosto de 1822.—
J osé António Guerreiro,

IS A 1. iVJ i* h líi ÍN :^ A ^ A <-' 1 O ^ A it.
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A.NNO DE 1822.

G,4ZET^ UJVIFERS^L.
Q LiIMA 1! IRA 29 r>K AGOSTO.

FRANÇA.

Piirís l." de Agosto.

O Monitor de hoje publica pOr inteiro o Auto de Ac
íui.içiío dos Conspiradores de Saiiinur , áo qual va-

mos dar o seguinte :

Rísamo do Auto de Accetiaçáo contra o General Berton

e seus compltces,

(O numero das pessoas accusadas he de 56, 18 das

quafs fuEiráo , e estão prezos o General feriou, e mais

j7 indivíduos.)

O sesjuinte he a substancia do Auto de Accusação:

1VT
_[^ o mez de Fevereiro passado rompeo no Departamen-

to dos Dois Sevres , e do Muine c hoirc Imma Conspi-

ração , cujo objecto era destruir o Governo do Rei, e

excitjr guerra civil ; os Quartéis Geueraes desta Cons-

piração erão as Cidades de Saumur^ Thouars, e Parthe-

r.au. O chefe da empreza era o General Berton , e seus

auxiliadores os membros de huma socitdade , chamada a

Sociedade dos dvallciros da Liberdade , ou Carbonários,

formada para derrubar o Governo do Rei.

Os crims que derâo occasião i denuncia ha muito

€Stavão concertados e commettidos. Faziáo-se juntas em
Sounuir, na casa de hum dos accusados , chamado Caffc,

em outro tempo Cirurgiás-mór, e em casa de Gauchais,

Cjue fora Chefe de Bataliião, o qual fugio. Os conspira-

dores também se juiitaváo em Partlienajf , em casa de

Moreau , Ofíicial a meio soldo, e outro dos réos
,

que

fugio. A Conspiração estendia-se aos Departamentos de

Ille e Vilaiiic , e Loire Iitjerior ; ao menos quatro dos

conspiradores perteiiciáo a estes Departamentos.

Quando a trama se julgou suflicientemente madura,
chegou o General Berton a Saumiir. Tjnha saliido de

Paris no principio de Janeiro. Dizia elle que o seu úni-

co objecto era visitar seu filho, Alleres de Dra?ões de
guarnição em Pontlvy. Dirigio-se porem direito a Brejt,

onde tinha sido precedido pelo Coronel Alix , hum dos

réos. O Coronel AJix he o agente de huma facção que
deseja subverter o Governo. Tudo annuncia que a sua

missão a Biest tijiha por objecto seduzir os Officiaes do
Exercito, e dispollos a ajudarem o General Berton em
suaf empreza. Alix ^ahio de Brest a S , estava em Ren-
nes a 9, e tornou a apparecs-r eni Breit subitamente no
dia II (de Janeiro) ; e neste mesmo dia teve huma con-

ferencia com o General Berton , o qual sahio de Brest

a 1 5
para Reúnes. O General Berton contessa ter sabi-

do em Rennes que os Cevatleiros da Liberdade deseja-

rão fazer hum movimento cm favor da Carta, que elle

cedeo ás sollicitações de varias pessoas para se pôr á sua

frente
, e que o fim da insurreição era apoderarem-se da

Cidade de Sauniur, Os conspiradores de Samnur envia-
rão ao General Berton para vir ter com elles e che-
gou alli a 1% ou 19 de Fevereiro, Depois dirioio-«e o
General Berton a Thoiiars , onde teve huma conferen-
cia com vários dos réos conspiradores,

Mereou
,
que tinha estado em Thoiiars para se en-

contrar com o General Berton na sua volta para far-
thenai/ , teve conferencias com Fradiny flledico e As-
sessor do fllaire ; com Lcdeni , Medico ; e com Ricniie
Cirurgião. Informou-os do que se tinha passado parti-
Cipou-lhes a tenção de marchar sobre Saumtir e lhes
mostrou as prf^clamaçócs que o General intentava pu-
blicar. Estes três juntarão-sc á Conspiração.

Depois de descre\er o modo como vários outros
indivíduos tinhão sido induzidos a tomar parte na Cons-
piração, diz o Auto d-í Accusação, que ás quatro horas
da madrugada apparcceo o General Berton de uniforme
completo cm casa de hum dos réos, chamado Pombas
em Thouari. Disse-se a huma porção de pessoas que
alli se achava junta

,
que o Governo do Rei estava des-

feito, que estava estabelecido hum Governo Provisório
e que era necessário fazerern-se senhores da Gendarme-
ria, Distribuírao-se immediatamente cartuchos pnzerâo
o laço tricoloreo, e marcharão. Delon

, já condemnado
á morte , e que parece ter chegado a Thcuars ao mes-
mo tempo que Berton

,
poz-se á testa dos insurçentes

Hum dos Gendarmas ouvio tocar a campainha da porta
do quartel, abrio-a, e logo huns homens armados car-
regarão sobre elle impondo-lhe silencio ; outros diri"í-

rão se aos quartos dos differentes Gendarmas e os obri-
garão a descer a escada. Aprisionada assim toda a com-
panhia , foi conduzida a casa habitada por Pombas.

Tocarão logo a rebate os sinos ; tocou-se a gene-
rala ; o Cura loi prezo na cama por homens que se de-
noniinavão soldados da liberdade. Foi prezo na rua hum
Juiz do Tribunal de Bressure , e hum membro do Con-
selho Municipal na Casa do Maire , aonde os insurçen-
tes foráo para pòr a bandeira tricolorea em lu^ar da
branca, e onde insultarão o busto do Rei.

Encaminharão-se então os insurgentes a casa de hum
e pingardeiro

,
por nome Gast<y, e aprehendérão as ar-

rr.as que alli acharão, Poserão sentinellas ás portas da
C:dade. Ouvião-se giitos de Viva a Liberdade .' Vivão os
Povos\ Assegurou-se que estava creado hum Governo
Provis. tio, de que se dizia erão membros o General l 11

Keratry , Voijer dArgenson , O Marquez de Lafy tie

e Benjamin Constant. Isto foi acredií.do As Authori-
dades, assombradas ao ultimo ponto, juntárão-se na Ca-
sa dd Camará , onde se apresentou o General Berton
acompanhado de vários homens armados, e declarou ao
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Maire que o movíir.fnto emTíiotiars sesstendia por to-

da a França , e que O seu fim era recuperar a publiía

Jiherdade. Repetio ao Maire , que estava estabelecido

hum Governo i'rQvisorio, e que elle o autliorisava a con-

tinuar as sua"; funcçóes. Proseguio então Bcton para La

Tiace ò'nuit-Mcil,ii-íl, onde liiin; sujeito, por nome Hea-

reiíx
,
que se dizia Deputado da Cidade de Kunies, leo

r,s duas prnclanuçces
,

que I^lotireau tiniu mostrado ao

Medico Frndiít. Hnma dirigia-se = Ao Povo :i. Annnciava

a queda do Governo do Rei
,

pela qual a compra dos

bens nacionaes seria assegurada, e supprimidas as contri-

buições indirectas. A outra proclamação era nos termos

seguintes

:

yío Exírcito Fra/icet.

" Soldiiiios — A Fraiiça levaiitou-se para recobrar a

^ua independência. Os amigos da honra estão todos pos-

tos debaixo dos estandartes da Pátria. Os nossos guerrei-

ros veteranos vão chegando de toda a parte^ e unindo-<e

com os vossos pais , irmãos, e amigos ; este he o roo»

mento da recompensa e o complemento da gloria ! Vós

corresponlereis a esta votação; porque sois Francczes.
" SoldadoSj não vos enganeis! não conlieis nas fal-

sas promessas daquelles de vossos Chefes que d«sejáo

conter-vos para vos lançar em escravidão ; elles vos af-

lagão porque precisão de vós; ( f Berton não os iij^aga-

vn por prccizar d<:Ucs ? Q^uc Imptstor tão rábulti ! ) se

ficassem vencedores, em breve vos atraiçoariam em vos-

sas mais caras affeiçôes , as d'independencia ê liberdade.

Promoção, honra, riqueza serião reservadas para elles:

-vossa sorte seria ficardes para sempre escravo: nos mais

baixos postos do Exerciro. A experiência vos tem sem-

pre ensinado isto ; vós todos os dias vedes o< vossos an-

tigos companheiros de armas demittidos e debandados
;

as honrosas ferid.is de que estão cobertos, Os louros que

colherão nos campos da gloria , estão convertidos em
signaes de proscripção : a mesma sorte vos espera.

" Soldados Fraiicetcs , o estandarte da liberdade.,

aquelle nobre estandarte que ha brilhado e vencido em
cem batalhas, torna a desenrtoljr-se outra vez. A Fran-

j-a vos chama ; vossos parentes se dirigem a vós , e vos

conjurão : pelejar contra elles seria alta traição contra a

vossa pátria; triunfar com elles lie\irtude nacional; tal

Jie a vossa situação , escolhei ! ^''iva a França ! Viva a

Xiiheriladc.

*' O General Commanílaute do Exercito Wiicionai deOsite."

Depois de ler esta proclamação foi proclamado o

Governo Provisório , c o Marquez de hafavette toi de-

clarado Generalíssimo dos Exércitos. Berton e Hcureiíx

disserão, que os Membros mais distinctos do lado esquer-

do e particularmente o Liarão Diniarcay , estavão bem
scientes do que se passava Fez depois Berton varias no-

vas nomeações e reorganizou as authotidades. Depois des-

tes arranjos se concluírem , marchou para Saiinnir huma

columna composta de 15 honicns de cavallo, e 1 20 de

pc com tambor batente , e com estandarte da rebel-

Jião desenrolado.

Os conspiradores de Saiimui fizerão disposições pa-

ia receber a columna. Tinha o inimigo chegado a Mou-

trcuil , distante só três léguas, e ainda as authoridades

<ie Saumiir ignotavao a sua aproximação. A's três horas

entrarão Berton e a sua manga em Montreuil gritando

Vi-jâo os povos] Viva a Lib.rdade [ Viva Nnpoleiío ll\

T>erton atravessava Montrenll
,

quando vierão ter com

«lie alguns emissários de Satiniiir ; mas neste meio tem-

po o Brigadeiro dos Gendarmas de Montreiíil tinha en-

viado hum dos seus homens a Saiinnir a dar noticia da

aproximação dos insurgente? , e tomãráo-se medidas pa-

ra evitar a sua entrada na Cidade. Huma partiria de ca-

valleria da eícola de Snamiir foi -lhe sahir ao encontro.

Berton disse ao Officiaí que commandava esta partida,

que toda a resistência era inutj! ; que aquelle corpo era

10 a fuarda avançada de 20^ h. mens
,

que estaváo em
rr.ircha para Saiimur. "Bem vedes," accrescentou elle

,

»* gue a guarda Nacional e a Gendarmetica marchão co-

migo. Parríienaii , toudiin , Vicorte , "thotinrs
, Clilnon,

J;auge , eitão todas em estado de insurreição. Os ( ou-
r.icciros cie Orleans (de guarnição em SSicort^ fazem
causa commum comnosco. A Legião que esta em Angers
tanibcm está pnr nós. Em Kennes , Nantes ^ Bordcos ,

em todas as grandes Cidades da França , tem começado
o mcsmoj movimento. Tende juizo, evitai a effusão de
saitgue."

O Comrrandante replicMi
,
que não conhecia Berton

;

<]tie clle não tinha cominando algum no Departamento
,

e que tendo receb-1o ordens para SB oppor á sua mar-
cha , e le se lhe opporia. Comtudo , fez tomar o seu

destacamento hum meio circuito, e fixou a sua posição

por dítraz da ponte àe Fontchanl.— Berton e a sua'tropa

o seguirão , chegarão ri ponte, e a passarão. Então se

reunio outro destacamento da Escola de Cavalleria ao

primeiro. Veiou formou as tropas ; mas o Official que
commandava o primeiro destacamento que tinha marcha-

do ao encontro dos insurgcntes , declarou que não en-

traria ; ao que Dí/o/i replicou, que ellí teria de respon-

der pelo sangue que se derramasse. O Maire de Saumur
avançou , acom.panhado por hum só Guarda Nacional ;

procurou o General Berton , e foi cercado pelos rebel-

des sem o saber. Ainda que era noite escura (erão se-

te liorjs da tarde), foi conhecido pela sua banda bran-

ca , e Berton dirigindo-lhc a palavra lhe disse que o ti-

nha visto em Paris , e que eile vinha em nome da Li-

berdade. O Maire lhe tornou
,
que elle era hum rebel-

de e hum temerário , e que -se devia retirar. Berton,
emhacado , ordenou a Moreau que retirasse a tropa para

a outra banda da ponte. Em quanto se fazia este movi-
mento, não largarão de vista o Maire, e alguns da par-

tida lhe apontarão espingardas ao peito ; conseguio po-

rém escapar ; estava a ponte livre , e a Guarda Nacional

principiava a formar-íc em ordem de batalha. Os insur-

gentes pfla sua parte bloquearão a estrada com carros,

e estabelecerão postos para não poderem ser surprehen-

didos pelas tropas da Cidade. Neste estado estiveráo as

cousas por algumas horas. O Maire , e Berton tiveráo

huma conferencia. As authoridades de Sounitir fizerão

hum Conselho Militar , em que se decidio carregar o ini-

migo ao romper do dia. Berton conservou a sua posição

até a meia noite , em que sendo informado da resolução

do Conselho , maydou marchar em retirada.

He a propósito dizer as considerações que o indu-

zirão a adoptar esta medida. O seu objecto e o dos seus

complices era tomar a cidade de Saumur e o seu castello.

Elle contava com excitar alli huma insurreição siinilhan-

te á que tinha hai'ido em Thoiiars, — Chativet tinha

tentado excitalla correndo pelas ruas com hum laço tri-

coloreo , e gritando : Viva a Liberdade ! mas o plano

falhou completamente. O Maire pedio e guardou as cha-

ves da Igreja, e não poderão os levantados tocar os si-

nos a rebate.

Berton , como fica dito , deo signal para a retirada
,

a qual fez em boa ordem , mostrando huma serenidade

que se pôde 'explicar sómicnte pela confiança que tiniu

em conseqitencia da inércia de forças cem vezes maiores

que as suas. A sua tenção era reUoceder para T/iouars
,

que he defendida por huma muralha, e hum rio, e on-

de estaria protegido contra alguma siirpreza ; mas já se;

tinhão tomado medidas para prevenir a sua volta. Foi

preciíO pois dispersarem-se. Vários Clicfes fugirão. Ber-

ton andou errante pelo Departamento dos Dois Sevref

e do Charenta inferior. Foi prezo no momento em que
se preparava , com auxilio de alguns Caruonaiios , a en-

trar em novas tentati\as.

Diz depois disto o Auto de accusação que existii

huma Sociedade secreta , cujo objecto era transtornar o
Governo. Esta Sociedade era dirigida por huma Junta
residente em Paiis , e Berton era o agente principal

delia fios Departamentos do Oeste. Confessa elle em
seu interrogatório que Grandmcnil he que o veio procu-

rar em Kenttes no mez d<; Fevereiro
,

paia o conduzir a

Saumur. Este Grondiiunil fez frequentes jornadas a Pa-
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Tii. ni«se que tinha commuiiicaçáo com os Generaes Foy

e Lafaiieite , e com os Dfpiítadoç Lofiti<: e Benjamin

Cúititãiit. Debaixo da bandeira tricolorea , com gritos de

Viva a Libi-rdocie ! Vivti [>ayaUão 11 ! he que Berton

marchou, com -iHima i^uadiillij que iiavia levantado, so-

bre Saumur , com tenção de a temar. Entra depois o

Auto de accuídçá') em particularidades dos cargos impu-

tados aoí oiuro5 ç; indivíduos accusados de conspiração ;

mas Oí iniií importantes deites cargos tem connexão

tom os factoí acima rcteridos.

Quanto á Sociedade secreta de que se falia no Au-

to d'accusação , alem de hoje ser bem constante que he

a dos CarbeiinTios
,

que muito se tem estendido por va-

Tios paizes per meio da iMjçonaria
, jã bem claramente a

denunciou o Procurador Geral da Relação na seguinte

peçi , Í1SSJ2 interessante :

Re(]tiiíitoria apresentada pelo Procurador Geral Junto da

Relação de Paris, a 10 de Junho de 1822, á mesma
Relação ,

congregadas Iodas as suas Camarás a fini

de avocar o negocio relativo aos distúrbios da Ro-

ehctla.

"Senhor: Pem lembrados estais: he deste mesmo
recinto que sahio aquella primeira advertência solemne

dada 3 Regalia , de que não cessava de obrar contra elle

hl. na permanente conspiração. Apezar de todo o crédito

que merecia o illustre órgão deste sinistro aviso, nós ape-

nas o podemos acreditar. E como se comprchenderia com
elír:to, que possa ainá*. ter hum único inimigo essa Es-

tirpe que o Cco , em sua misericórdia par» com o nosso

paÍ2 , tinha feito tão digna do nosso amor ; essa Estirpe
,

antig . brazao e o mais santo patiiomonio Ai frança ; es-

sa Estirpe bemfazeja , mais ainda do que he augusta e

do que foi desventurada; essa Estirpe , a ujiica talvez ca-

p;;z em toda a duração dos séculos , depois dos crimes e

iikfjges que no espaço de }0 annos lhe forão prodigali-

zados , do sobre humano esforço d'immolar sobre o altar

<la Concórdia a felicidade dos seus povos toda a lembran-

ça , a excepção da do aflecto paternal que não cessa de

liics ter. Conitudo, Senhores , não ha remédio senão ren-

dei-mo nos á evidencia: estes inimij;os da Dynastia exis-

tem, e esfcs inimigos, devemos lazello observar, ao

menos para honra da moral humana, não são o ódio,

nem a inoratidáo, nem mesmo, espuiia , hunia ambição

malvada , quem os ha produzido ; he a demência.

''Essa universal devassidão do espirito, feição cara-

cterística da nossa época; essa devassidão a que se entre-

ga não hum só Reino, mas toda a velha Europa, he

quem produz todo o mal.

" Os corpos humanos perecem por demaziada gor-

dura.

"As sociedades perecem por demaziada ci\ilizaçáo.

" Não he aqui o lugar de desenvolvei esta thése,

Ea me contento com enuncialla como hum facto. E este

facto , eu o enuncio como o que só pôde explicar as in-

comprehensiveis agitações de que somos cada dia teste-

uiuuhas.

Estas agitações não são dirigidas contra hum throno

só ; não se dirigem só contra todos os thronos : nascidas

do amor das mudanças impresso em todo; os aminos por

«enios maltazejos , não demaziado occultos, qne não se

embaração com sacrificar, quer hecatombes de homens,
quer huma inteira parte do Mundo, sendo precizo

, aos so-

nhos de sua pessoal ambição parrecida marchão contra tu-

do quanto existe: marchão contra o velho systema social

que durando séculos tem dado boas provas da sua sabe-

doria , e da sua solidez. Elias querem tuilo aquillo que
não exi\te, Elias querem tudo aquillo que no delírio da

soberba humana, se tem julgado ser niellior , e convir

mais á felicidade da espécie por obscuros Metafysicos

í]ue , deixando a experiência is almas pequenas, fabricão

todos os dias em suas más cabeçss novas Utopias , e per

Le|^itIadores de Coliegio que tentao re£;uiar o Universo,
esperando a idade de razão em que a Lei lhes permitia
governar sua fazenda.

" Kuma seita ímpia, vomitada sobre todas as partes

da Eiirofa pela inquieta e turbulenta Itália , transpoz a
baireira dà nossa França. Nós também , cumpre confes-

sallo , nós temos em fim nossos Carbonários ; nossos
Carbonários que, como os da Itália, chamão a si os es-

touvados, os ambiciosos, os scelerados , os homens per-

djiios de dividas e de crimes , os homens rapinantes , os
homens privados de luzes e fáceis de enganar, e por cú-
mulo de absurdo aié os estudantes. Esta detestável ins-

tituição, CUJO Código he o ass.issiiiio , cuja arma favori-

ta he essa arma odiosa á antiga gsnetosi.-iade Franceza ,

e a toda a generosidade , o punhal ; cujos fanáticos ins-

trumentos se ohrigão ao assassínio pelo juramento , e
preludião , como elles crem , na liberdade por huma im-
becil submissão ao mais feroz despotismo , rtoduz ha
huns poucos de mezes todos os distúrbios que temos vis-

to romper em épocas próximas em diversos pontos.

Tem-se feito sobre tudo pirovocaçóes sediciosas aOs cor-

pos militares , e á mocidade Franceza. E se alguns co-

rações depravados, e alguns jovens illuminados tem tido

a fraqueza de corresponder a ellas , em toda a parte a

lealdade do massisso do Exercito as tem repellido com
indignação. O Deos de S. Luiz, e do Rei Martyr tem
fíito obort;:r crimes meditados contra seus lilhos e cen-
tra a França, Elie tem despeitado no fundo do coração

dos Soldados aquella antiga honra, aquclla antiga fideli-

dade de que occrvçáo serve senpie de sanctuari •. Alem
do que, o Soldado Francez, a Europa bcin O sabe, co-

nhece o terçado e a espada : o punhal causa horror aO
Soldado Franccí ; o punhal não he a arma dos heroes

,

he a arma dos assassinos. — Os conspiradores tem sido

em todos os pontos entregues por aquelles de seu pro-
prios camaradas, em pequeno numero, que elles tinháo

seduzido por alguns momentos não lhes revelando lou©

tudo qu.nto havia de atroz em sua monstruosa asocia-
ção , e distarçando-lha debaixo das apparencias de hun:a
espécie de fllaçonaria innocentc cujo fim exclusivo era
soccorrerem-se e au.\iliarem-se mutuamente nas piecizóes

dl viJa priv.ida. He deste modo que em Tcloia, Bífort
is antes, S:iumiir y ha KochíHe , e em outrrts pontos
mais, a fidelidade as mais das vezes , e algumas o remor-
so , vicrão advutir a Justiça dos desígnios dos conspira-

dores.

" Os conspiradores devião ser perseguidos : elles o,

tem sido por toda a parte.

" Em toda a parte se tem encontrado tudo quanto
indica hum impulso único, hum impulso que devia des-
de então partir de huma só tonte. Paridade d'org3nisa-

çãQ , instrucç-TO transmittida de gráo em grão sem que
a nenhum Adepto seja permittido procurar saber sequer
hum nome lóra da sua loja ; similhança de juramento :

discrição e obedic icir. ^ ou morte \ o mesmo horrível ca-

racter dos compromcttimentos , assassinar os perjuros;

o mesmo fim atroz, degollar os Officiaes, e os dissi-

dentes para dar outros Clicfes aos Corpos de que depois

se servitião para derrubar o Governo, arvorando as ttes

cores ; pari.lade d'armas
,
o punhal ; os mesmos signaes

pa^a se darem a conhecer ; as mesmas palavras de reu-

nião ; finalmente , a invocação dos mesmos nomes. Não
he permittido duvidar que todas estas inlames manobras
sejão outra cousa senão partes ailãLgas de hum único e
mesmo plano decretado por essa Junta directora invisí-

vel, por essa occulta Junta de desorganisacão que reve-

la a sua acção , mesmo quando
, graças á sua infernal e

cobarde h.diílidade , tem sabido até agora, i força de se

rodear de trevas, escapar, se não á opinião, ao menos
á Justiça, e reservar para si a sorte dos successos , dei-

xando a dos cadatalços a seus ineptos partidários.

" Como quer que fosse , e em quanto em diversos

sitios a authoridade era avisada das tramas urdidas con-

tra a publica trancuillidade , a Policia de Paris te\e ra-



[764 ]

iões fortes para crer que Inim movimento que devia tet

luwar ,
pt-Ut ordens da Junta directoria , na Kí,c/ie/'<i

,

nos priu.eiros dies de Março passado, mediante huma

corrupção praticada no seio do Regimento 45 de linlia ,

e que fora frustrada pela vigilância dos Clietes bem co-

mo pela fidelidade dos soldadbs , se havia preparado em

Paris onde este Regimento tinha estado todo o anno

passado.
" O luiz do Processo de Paris apoderou-se destes

documentos , e formou o Auto com hum /elo e escrú-

pulo taes que os não podemos -.ssaz elogiar. Fizerào os

próprios rcos importantes confissões. Eiitretann que as

authoridades de Pi.rís autoavão , tambeiD as autlioridades

militar e civil da RccheUa autoavão da sua parte, e com

igual sollicitude e bem êxito. As revelações e as con-

tusões chegavão de todas as partes tão numerosas, que

quando forem conhecidas , setd impossível aos mais in-

crédulos pôr em duvida
,

qtier a existência da trama

,

quer a culpabilidade dos réos , ainda que por ora se não

tenháo alcançado todas as luzes, e que se tenha de es-

perar outras tias partes do processo que ainda talta fazer,

e que se vão concluir.

" A convicção (sahida destas autuações concorrentes)

de que tudo havia sido maquinado em Paris
,
que as or-

dens e as direcções vinháo de Paríi
,

produzio o seu et-

feito legal e necessário , de fazer que as authoridades da

Jíochella enviassem o processo a Paris ,
onde prosegue

exclusivamente no momento actual.

'«O nosso dever. Senhores, era sem duvida tomar

hum miúdo conhecimento de tão grave negocio. Este de-

•ver tem sido desempenhado, e a própria gravidade do

negocio he quem nos suggerio o pen<;amento de vos pedir

a avocação dclle
,

persuadidos, não que o Tribuna! por

si próprio iiaja de pôr na autuação mais zelo e mais pa-

triotismo que os ^!^gis^rados da primeira instancia, mas

que não he demaziada toda a sua authoridade para tornar

mais fáceis os ulteriores meios d'instrucção do processo

«que a necessidade de conhecer toda a verdade fizer nc

cessarios.
" Temos em consequência a honra de requerer, em

nome do Rei
,
que apraza ao Tribunal ,

congregadas to-

das as suas Camarás , considerando a alta gravidade do

processo feito e seguido no Tribunal Civil de Paris

contra os denominados , etc. etc. avocar os Autos etc.

— Feito na Meza da Relação a 10 de Junho de 1S22.

(Assignado) Btllart.

(O Tribunal , em resolução do mesmo dia ,
confor-

Jjiando-se com a requisitória, avocou a si este negocio.)

LISBOA 28 de Agosto.

CORTFS. SíS!.'o í/f íS de Agaste. 450."

Lda e approvada a acta da precedente Sessão, deo

conta o Sr. Sec. Pclguciras do expediente , em que se

comprehendia o seguinte : —Hum officio do Governo p»la

Jáecretaria d' Estado dos Negócios do Reino, incluindo

hum ofíicio da Junta Eleitoral da Província de Angola

ein data de 14. de Janeiro com a acta da Eleição de seus

Deputados. Outro incluindo a resposta da Commissão do

Terreiro Publico, no qual se demonstra o preço regula-

dor no mesmo Terreiro, e informa qual tenha sido a

quantidade de trigo, milho, e sevado
,

que nelle tem

dado entrado nos ii!timos seis annos procedente das

Ilhas dos Açores. Outro acompanhando huma Consulta da

Junta da Directoria Geral dos Estudos sobre a creaçáo de

huma Cadeira d-e primeiras letras no lugar da Castanhei-

ra Termo da Villa de Jermello. Outro incluindo huma

representação do Senado da Camará desta CiJade sobre o

que tem occorrido em algumas Juntas Eleitoraes na vo-

tação de algumas pessoas para Deputados ás próximas fu-

turas Cortes. OntK) -peia Secretaria d'Estado dos Negócios

Estrangeiros , em que responde á ordem das Cortes , em
que se llie exige, diga com que ordem expedio a Portaria

de 22 de Setembro de 1821 , ordenando que o Encarre-

gado da Fazenda em Londres ,
entregasse ao Ministro da

Sua Magestadc junto da referida Corte de Londres o sal-

do existente proveniente da Administração, que lhe fora

commettida. Outro pela Secretaria d'Estddo dos Negócios

da MariíiJia ,
incluindo huma parte do Registo do Porto

tomado ás 6 horas da tarde do dio 27 de Agosto de

1822.

"Galera Portugueza Grão Crm d'Aviz, Capitão

Joaquim Ferreira Júnior, do Rio de Janeiro em 7j dias,

64 passageiros (pela maior parte da America Hespanho-

la ) , e huma maila.

Isoviáfldes.

" O Capitão disse por escrito o seguinte := A fa-

mília Real estava de saúda : em quanto a novidades , as

Gazetas o dirão. ( Assignado ) Joaquim Ferreira Júnior,

^Não traz officios fora da malla , e os seus passagei-

ros constão da relação junta. (Segue-se a assignatura.)

P.assou-se á Commissão de Marinha huma Consulta

da Commissão de Marinha de fóta sobre a reforma do

Hospital da mesma Repartição.

Ouvic-se com agrado a felicitação que pela desco-

berta da Conspiração envia o Cônsul Geral em Tanger
^

José Januário Colaço. — Distribuiião-se pelos Sts. De-

putados exemplares de huma memoria sobre pescarias

ofFèrecida por António da Silveira Ribeiro Komjardim.

Concedeo-se hum niez de licença ao Sr. Marcos
António de Sousa para traatar da sua saúde.

•O Sr. Secretario helgueiras pedio licença para ler

a ordem que em consequência do Parecer da Commis-
são de Constituição se mandou passar sobre algumas du-

vidas , que se ofTerecião nas Assemblcas Eleitortes a fim

de ver se estava incluída a hyfotheca ,
que offerecia a

representação do Senado, que acabava de ler, e tendo-

se obser^ ado que não estava bem claro , decidio-se que
voltasse á Commissão para oíferecer novo arbítrio.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,

e disse se achavão presentes 119 Srs. Deputados, e que

faltavão 54, dos quaes 29 tiphão licença motivada.

O Sr. Rodrigo Ferreira observou que se acabava de

repartir a Proclamação, que se envia aos Brasileiros ; qi'e

nclla encontra hum erro essencial na assignatura d'lium

dos Sts. Secretários , o que se deve remediar : depois

de breves reflexões , decidio-se que os exemplares offi-

ciaes não fossem por ora remettidos.

( Conchiir-se-ba. )

ADVERTÊNCIA.

A assignatura da Gazeta Universal pelos quatro me-
zes de Setembro a Dezembro he de y.%AO réis metal ;

pelo semestre actual 5:520 metal, e por trimestre 2:Sío

metal. Faz-se esta assignatura em casa do Redactor
,

J oaijuim José Pedro Lopes, Rua da Prata N. 115, J.°

andar ; e nas lojas de João Henriques , António Pedro

Lopes ^ Francisco Xavier de Carvalho ^ Francisco José de

Carviillio ; Caetano Machado Franco fR. da Prata N. Zz),

e de Caetano Antonio de hemos ( R. do Ouro N 112).

A imparcialidade da Gazeia Universal , a veracidade dos

seus artigos , o -grande numero de peças officiaes do J>/-<7-

ji7, e outras, que publica, e se não achão rvos outros

periódicos , a fazem estimável aos horrens livres de prcoc-

cupacóes e desapaixonados Algumas collecções ha desde

o principio deste anno ( cujo preço he de dois pintos

metal por mez <1os oito decorridos); e mui poucas col-

lecções (7 ou S) dos 8 mezes do anno passado de Maio

a Dezembro , regulando por 8(^000 réis na Lei.

JN A 1 M P R líi i\ .S A ^ A (,: 1 U N A ii.
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Anno de 1822.

G.áZmi\á UJVIFERS^L
-SEXTA FEIRA 30 DE AGOSTO.

LISEOA 29 de Agosto,

As Cartes Geracs Extraordinnrins , c Constituintes

Fda Nação Púrtíigucr,a ao Povo do Brasil.

lindar , e consolidar a Monarquia Constitucional em
ambos os Hemisférios , he o constante objecto das Cor-

tes , e o ardente desejo de todos Os bons Portuguczei.

Estreitar por vínculos indissolúveis a união de dois Povos

irmãos, ainda que separados por hum tão largo espaço,

lie o difticil problema , cuja resolução só pode obter-se

por meio de iiuma convicção intima, e de hunia declara-

ção franca do que nos convém a todos,. Não percamos

por isso em vás disputas , e em criminaçóes reciprocas

aquelle tempo, que nos he tão necessorio para mantei a

integridade de hum tão vasto império , cuja grandeza , e

cuja solidez depende de huma união bem ajustada, e per-

manfiite. s

Brasileiros ^ nem os vossos irniáos da Europa vo

contradizem , nem as Cortes vos negarão jamais o direi-

to natiíral
,
que tínheis para vor. constituirdes independen-

tes , e para escolherdes as condições do G"verno
,

que

iiiais vos conviesse : virtualmente assim o reconhecerão

as Cortes
,
quando vos propozcião a Lei Fundamental daJ

Bases para declarardes , se queríeis , debaixo daquellas

condições, fj/er comnosco a mesma consociação , e o

mesmo Império. Se os vossos Representantes não pode-

rão cooperar em razão da distancia, e do tempo, para

íe fjzer esta Lei , vós a adoptastes depois de teita , vós

a jurastes , e os votos de todas as Assembleas politicas

do Brasil resoárão nas abobadas desta Casa no meio dos

maiores applausos , e do maior entiuisiasmo. Desde então

iicoii sendo notório ao ni\mdo inteiro ,
que bem longe de

adoptardes huma submissão incondicional , havíeis reco-

nhecido , e jurado as Bases da Constituição da Monarquia

Parliigíitft.a , e que debaixo do político Sysíema , e das

condições do Governo allí estabelecidas , haveis piociama-

íio a união com Portugal pela maneira a mais solemne
,

e a iTiais espontânea.

Os princípios essenciaes desta nossa originaria Carta

Politica não íorão alterados na Constituição ; (orão sim
mais desenvolvidos , e mais explicados. Klles consistem

geralmente na divisão dos poderes políticos— huma só

Camará de Representantes com o poder de lesgislar—
huma só Assembléa em cada anno — hum só Rei invio-

lável com Ministros responsáveis — a Liberdade da Im-
prensa — o direito de Petição. — Eis as primeiras j^aran-

tias da liberdade politica, e civil do Povo de Portugal,
c do Povo do Brasil'., liberdade, ó Braalciros

,
que he

iiuiTia , e a mesma tanto p.ira vós , como paia os vossos

irm os da Eu, opo ;
pois para todos tem o mesmo valor

,

e a mesma efhcacia ; nem a Constituição concede a huns

o que nega a outros : quem vos diz o contrario quer só

satisfazer paixões ambiciosas, alienando o vosso espírito

para comprometter a vossa segurança , e para acarretar

sobre \ós os Iiorrores da anarquia j e da guerra civil;

são homens inquietos
,

que aduláo toda a espécie de Po-
der só pata subirem ao cume da authoiídade , e das ri-

quezas , sem lhes importarem estragos, e desol.icóes.

Cesse pois de huma vez a illusão
, que por acaso ainda

obscurece alguns espíritos em boa fé.

BrnsiUiros
,
quando as Cortes vos mostrarão o pen-

dão da liberdade , e vos convidarão para vos unirdes a el-

le , não foi certamente para vos reter no estado sírvil

de laima depcndeni.ia colonial : quando vos oíFerecéráo 3
mesma Constituição , as mesmas liberdades , e as mes-
mas garantias , não foi certamente para vos fazer escravos.
Estranho modo de colonizar, e de escravizar os Povos
fora este de lhes reconhecer direitos , de que estav.ío

despojados , e foros
,
de que jainjís plenamente gozarão.

Como se a liberdade civil, e politica fosse alguma espe-
culação abstracta , e fora do alcance de qualquer media-
na capacidade , tcui querido persuadir-vos huma seita de
dejorganisadores, que era inconsistente com aque!la liber-

dade ficarem subsistindo as Juntas Provinciaes
, que são

da eleição popular, e que vós mesmos tínheis creado ;
extínguirem-se os tribunaes , cuja inutilidade, e cujo pe-
so era notório a todo o mundo ; retirar-se da America O
Herdeiro da Coroa, quando todas as razões politicas o
chamaváo para o pc do Throno , e quando vós mesmos
tínheis manifestado a vontade de lhe não obedecer. Esta
facção de ambiciosos, e de inimigos da tranquillidade pu-
blica, fez engrossar no Sul tão fúteis pretextos: alleeã-

rão primeiro ,
que as Cortes não tinliáo authoridade de

legislar para oBresil: allegárão mais a injustiça da legis-

lação ; e por fim declararão a desobediência formal , e «

revolta manifesta
;

quando a authoridade legislativa das
Coites estava radicada nas Bases ,, e na vontade dos Po-
vos, que adoptarão

,
jurarão, e reconhecerão aquella au-

thoridade
,
quando a justiça da Legislação se firmava , ou

na natureza das cousas , ou na vontade dos mesmos Po-
vos anterior , e sufficientemente declarada

; quando em
fim a resistência parcial era o mesmo crime dã rebelião,

que he sempre o precursor da anarquia , e punível em
toda , e qualquer associação bem organizada.

As Cortes , sabendo que esta revolta era apenas le-

vantada por huns poucos de indivíduos
^

que assí<rnárã(>

hum documento, decretarão o processo destes revoltosos.

As Cortes respeitão a vontade geral de todo o Brasil

e sabem que a opinião geral dos povos he o vehiculo,
e o órgão de toda a legislação prudente ; mas sabem
também que a opinião geral de todo o Brasil he adoptar

com as mesmas condições o mesmo Systema de Gover-
no , uníndo-se em perpetuo vinculo com Poriugnl ^ e
sabem que as tentativaa desotgaiiisadoras da resistência

parcial são apenas ramificações da facção do Sul. Para

conter o desenvolvimento destas , e de outias paixões

inquietas , líberticidas , e contrarias d opjniáo geral dos

Povos do Brasil, determinarão is Cortes que o Gover-

no fosse authorisado a mandsr Tropas para aquc-Ie Con-



[766]

tiiiente. Novo pretexto psra os facciosos!., mas tão

iutil como os ptiir.eiíos. Este meio ,
nos termos , em

que as Cortes o ado|itarão (ijiial de vós o não vê, 6

Uraiileiíos ?) , se he elficaz para rebater parcialidades, pe-

Ti"OSJS, lie certamenie inadequado para taser conquistas,

empara sustentar tjTaniíias ; iuo só bastava até para lhe

lirar as apparencias ás hostilidade. Porém as Cortes con-

r:deráráo de mais a mais o grão, a que tem chegado no

33,<?j;/ a preocciípaçáo enttc Euiopeos ,
e Indígenas ,

e

<;i!anco erão de recear es excessos de bum frenesi popu-

lar , que a Tropa do Paiz iiio sctia capaz de conter ; foi

então necessário proteger a propriedade real
,

e pessoal

de bum grande numero de Cidadãos. E como podia ser

Kidetíereiue huma tão grande inassa de interesses , e de

ooinices ! . . • Kadamais infiiiio nesta determinação das

Cortes.

Brasih-lros , O procedi^-^ento das Cortes, e do Go-

verno- cuja aiithondade vós reconhecestes, e jurastes,

náo tem dcspre2ado nem os principios da justiça univer-
^

sal, nem as máximas da arte de governar nas Leis, e

nas Ordens, que vos tem mandado. Não vos entreguei*

por tanto aos caprichos de hum partido, que vos per-

suade o contrario, porque só intenta dilacerar-vos ,
e

desuiiir-vos. Reílecti vós mesmos ; pensai no que éreis,

e iia «raduação politica , a que vos eleva a Constitui-

rão ; ^ponderai attentameiite o que vos dizem esses vio-

ladores dos juramentos mais sOlemnes , e achareis 'que

Jiuns qtierem Ú extremo da liberdade, proclamando huma

independência democrática ; outros querem o extremo da

•servidão, abrindo o caminho ao poder absoluto, e aos

•privilégios da aristocracia; porem as Cortes vo; offcre-

cem a" Monarquia Constitucional , como hum meio ter-

mo entre estes dois perigosos extremos , como a taboa

da vossa salvação politica; vós a tendes da sua mão
,

e

escusais entregar-vos ao operoso, e arriscado negocio

<1e estabelecer hum GOverno absolutamente novo. Os

vossos R.epresentantes cooperáo com actividade, e sabe-

doria para se fazerem na Constituição aquclias addições,

tiue forem compatíveis com a unidade do poder, e do

Império e que tiverem por fim iminediato a geral uti-

lidade dos fcvos. Náo vos faltard nem a mais absoluta

independência no exercício do poder judicial ; tribunaes

ãncommod.imente situados negão justiça. N.;0 vos falta-

la também 'huma authoridadc delegada do Rei
,

que na

repartição dos empregos , e das mercês ponha mais ao

vosso alcance a intervenção do poder Real.

Brasitílios , o acto de adoptar, ou de rejeitar hum

Systema de Governo he hum compromisso ; pezamos

inconvenientes ; dimos , e tomamos ; entregamos huns

direitos para melh- r podermos gozar Outros ; e assim co-

mo sacrificamos a liberdade natural para gozarmos na as-

•sociacão civil com mais segurança as suas vantagens ,
as-

sim devemos sacrilicar huma parte das vantagens civ-j

i\ superior utilidudc da uuião de hum grande Império.

ÍNe os mares se agirão, se os mezes passáo , e se mil e

quinhentas léguas de Oceano põe o espaço ,
e o tempo

entre a Lei, e a sua execução, não he tiio circumsctipta

a esfera dos inventos humanos, para que a sabedoria das

instituições não possa reunir o que a natureza separou
;

<; se ainda assim.mesmo restarem alguns inconvenientes,

bem comoensados tição evitando-se os horrores da anar-

quia , e as vexações do poder absoluto. Tudo isto foi

bem calculado por vós na vossu escolha , e no vosso ju-

lamento.
Eia pois , BiiuiUiriii , não quebranteis promessas

tão solemnes , e tão justas. Exercitai o vosso poder po-

litico riiandando sábios Kej.iescntantes ás Cortes da Ma-

ção ; não será grande o seu iucommodo , se o compa-

rardes com a imp rtancia da união : í;ozai das 'frçinquezdS

da liberdade ; a protecção do Governo vos asseguTa to-

das as vantagens soci.ies.

As Cortes não perteildem suíteníar a união <]<: Pur-

lii^al com o Jliiísil pelo meio d»s armas : a força he

fraco instrumepío para conter n'liuma coniiexâo' subordi-

nada , e proveitosa Inim Povo activo, numeroso , cres-

cente e an-igo da sn,i liberd.ide. A nossa união , J5r.i-

j.í/eir.ii, depende só das aíYeiçÓts , e do interesse, que

produzem vani^agens reciproca', nomes communs, paren-

tes, amigos, leis iguaeç , igual protecção. O titulo dos

vossos direitos he a Constituição. Brevemente ella vos

será rerrettida com as necessárias addições ; tanto basta

para que ninguém ouse jamais persuadir-vos a delirante

extravagância de c^iie vos pcrtend* reduzir a colonos , e

a escravos^quem assim vos deseja constituir : e se huma

declaração tão singela . e tão franca não he capaz de re-111
mover todas as cansas da discórdia, e de restabelecer a

primeira, e n.lo suspeitosa confiança, as Cortes , lamen-

tando 3 vossa cegueira , e a vossa alucinação ,
ficão ao

menos satisfeitas com ter dado a paz á sUa consciência
,

declarando os seus principios, e manifestando os seus

Sentimentos. Pjço da-sCortes em 17 de Agosto de 1822.

= Agosti.iiio José Freire, Presidente. Francisco Aoi/i-r

Soares de Andrade , Deputado Secretario. Joiio Batista

Felgííísras
, Deputado Secretario.

CORTES Fim da Sdsãa de 2S de Agosto. 450.'

Ordem do Dia :

Prajiclo da Reforma doi Regularei.

Art X. "A cada hum dos Mosteiros, e Conven-

tos c segíindo as suas localidades, assignari o Govtr~.

no os rendimentos necessários para a sua decente susten-

tação do Instituto no numero de Religioso':, que o hou-

verem de li.'.bitar
,
para a manutenção do Culto Divino,

c conservação dos edificios. Estes rendimentos sahiráó

de todos os bens, e rendas, que possuírem estes Mos-
teiros e Conventos: no caso de não bastarem serão to-

mados das Casas Religiosas da mesma Ordem mais vi-

zinhas, que se supprimirem ; e quando sobejem serão

arrecadados , e applicados , como vai a determinar o ar-

tigo seguinte, zz Approvado.

Art. 9. " Estes Conventos administrão os beos , c

os rendinrentos
,
que o Governo lhes assignar , sugeit-s

porém a prestarem todos os annos conta de suas admi-
nistrações ás Authoridades Fiscaes Civis do Território,

as quaes comprehenderaú na Colecta destinada ás urgên-

cias publicas os contigentes pessoaes , correspondentes

aos R.eligiosos
,
que se forem securalisando, ou morren-

do ; assim como os excedentes da consignação dos .Mos-

teiros , ou Conventos, quando se der o caso previito na

parte linal do attigo antecedente. = .approvado.

Art. 10. "A doLltnna sanccionada nos artigos j.°

e 4.° he extensiva aos Mosteiros , ou Conventos, a que

se referem os 5 artigos antecedentes, zz Approvado.

Aít. II. '• Supprimem-sc os Mosteiros, Conven-

tos , e Hospícios das sobreditas Corporações Regula-

res
,

que não forem expressamente designados na con-

formidade do artigo 7. Os mesmos Mosteiros , Conven-

tos , e Hospícios , e todos os seus bens , e rendimentos

de qualquer natureza
,
que ficarem salvos da stistentação

dos respectivos Pvegulares , segimdo o artigo S." e 9.°, e

dos encargos civis, a que estiverem legalmente obriga-

dos terão as applicações
,
que abaixo se declorão : toda-

via os encargos pios transferem-se para as Casas Religio-

sas d.is competentes corporações para onde passarem os

Religiosos das que •forem suppriínidas. = Approvado.

Alt. 12. ''O Governo procederá á arrecadação dos

Mosteiros., Conventos , e Hospícios supprimidos , seus

cartórios, bens, e rendimentos na presença de inventá-

rios em forma
,

por cuja fidelidade serão responsáveis
,

os Prelados
,

Descretos , e Procuradores das respectivas

Communidades , e as Authoridades incumbidas destas ar-

recadações. ~ .Approvado.

Art. 15. " Perl ence ao prudente atbitrio doGover-
no dispor dos Mosteiros , Conventos , e Hospícios sup-

primidos para os diversos objectos do serviço do Estado,

Estabelecimentos de Insíru»;ção , e Caridade publica, e

também destinar as íi:rejas destas Casas ]> eli^niosas para

Patocuias , nacuelles lugares , tm que os Ordinários in-

formarem , que assim convém á decência do Culto Di-

vino, e commodidade dos Povos, ou pela ruina em
que se achem as Igrejas 'Paroquiaes , ou pela distanci.i

em qiieestejão do centro das Freguezias actualmente exis-

tentes , e das que se reur.irem , oii para facilitar a ve-

rificação d^js^ Paroquias
,

qtie se erigirem <!e fcvo.
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Art. 14. "Os Regulares dos Mosteiros, Conventos,

e Hospícios supprimiJos pnrieráõ levar para as Casas Re-

ligiosas para onde se transferirem os moveis do uso pes-

soal ; e dos moveis do coinmiiiTi pnderàô levar todos

aqiieiles que os Prelados locaes que os liouverem de

receber declararem , 'que lhe são precisos
,

na razão dos

Reli-iiosos, que se l!ie forem reunir. = Approvado.

Are. 15 "De todos os m .veis que restarem da-

íiuella primeira applicação deixaia o Governo á pruden-

cia dos Ordinários a distribuição dos vasos sagrados, al-

faias do Culto Divino , e utensilios do coro
,

pelas Par-

Toquias mais pobres das suas Dioceses ; serão applicados

para Hospitaes civis, Casas de Expostos, e asilos de ca-

ridade publica do Lugar, Districto , ou Comarca, ou

que servirein para uso destes estabelecimentos ; as livra-

rias quadros, iiiedalbas , e mais objectos de litteratura ,

e bellas artes, serão iiidistinctamente inventariados, e

arrecadadas para a creaqão de Bíbliothecas , Wuseos
, e

Academias Publicas, e augmento das actuaes ; as pedras

preciosas , e todos os moveis de ouro e prata
,

que não

forcin sagrados pertencerão ao Tliesouro Nacional : li-

nalineiite qiiaesquer outros moveis
,

que ainda restem
,

entrarão na dispo.iição geral do art. seguinte. Devendo

cntender-se que sempre que o Governo dispozer de al-

guma Casa Religiosa , supprimida para os liiis declarados

110 art. I j serão compreheiíliidos na mesma disposição

os moveis, que servirem directamente aos destinos,

que tiverem os ediKcios, salvando todavia a perfcrencia

determinada no art. antecedente. — Approvado.

Art. 16. "O Governo procederá convenientemente

á venda d.os edilicios , bens moveis e de raiz
,

que fica-

rem salvos das appbcaçóes ptescriptas nos art. 8.°, i j.",

14.'^ e 15.°; os produttos destas vendas, as dividas

activas, e qiiaesquer rendimentos pertencentes aos iVloj-

tcirns, Couventos, e Hospícios suppridos
,
depois de sa-

tisfeitos os encargos civis, a que estiverem legalmente

obrigados ,
serão applicados para as despezas publicas

;

cedendo em tal caso em beneficio do Tliesouro Nacio-

nal os padrões , e vencimentos de juros
,

pensões , ou

tenças, de que estas Casas Religiosas fossem credoras

ao mesmo Thesouto , ou a oulra R.epartição fiscal.

—

Approvado.
Art. 1 7. " Na venda dos censos , « foros , e de que

por outras pensões serão preferidos sempre os possuido-

res dos bens gravados ou pensionados, para se facilitar

a liberdade dos mesmos bens.

Art. 18. "Os ienetici-s unidos ás Casas Religiosas

sunpridos ficáo restituídas á sua primitiva liberdade, e

prnvítaõ sem prejuízo dos actuaes beneficiados, nem
diff.-renca dos rendimentos, que percebem pelos mes-

mos benefícios: (á Commissão para o redigir com mais

clareza ).

Art. 19. "Os dinheiros, fundos, bens, e rendi-

uientos pertencentes aos cofres , e despezas gcraes das

sobreditas Corporações P^egulares, serão inventariados,

e arrecadados separadamente debal.\o da responsabilidade

dos Prel'dos maiores, Difinidores, e Procuradores ge-

raes, e das Authoridades incumbidas destas arrecadjções

,

c todr.s estes dinheiros, fundos, bens, e rendimentos,

que ficarem salvos das applicações determinadas nos art.

S e 16, entrarão na disposição e applicação geral do ci-

tado art. 16. — Approvado
Art. 20. " Quando no total de cada huma das Cor-

porações Regulares faltar hum numero de Religiosos

correspondente an do Mosteiro , ou Convento da mes-
ma Ordem, a que tiverem tocado menos moradores,
supprimir-se-ha hum Mosteiro ou Convento em cada hu-

ma das mesmas Ordens ; guardando se nestas fuppressões

o que fica determinado desde o art. 11 ate 18.

Art. 21. " Todas as Corporações de Religiosos que
jiãa sio expressamente declaradas no art. 5 , serão redu-

zidas ao memir numero de Conveiuns , qtie seja conipa-

tivel coiii os meios, de que subsistem conforme os seus

institutos , e debai>.o das seguintes regras : 1.' não se

admitte em huma Cidade ou Villa mais de hum Con-
vento da mesma Ordem : 2.' em iguaes circunstancias

serão com perUrencia conservados os Conventos das al-

rleias , e dos campos, aonde pelo testemunho dos Or-
dinários a sua permanenci.i for proveitosa á coadjuvação

de Curi d'a!mas , e mínistração da Palavra Divina : ;.'

para se conservar hum Convento he preciso que tenha
pelo menos o numero de Religiosos prescripto pelas re-

gras Canónicas para regularidade da vida claustral : 4.'

subsistem por entanto os Conventos , em que houverem
liibliochecas, Museos, e Escolas Publicas: 5.^ extin;;iiem-

se todos os Hospícios destas Ordens Religiosas : quanto
porem aos Hospícios únicos de Institutos singulares, ob-
servar-se-ha o que ha de determinar o art. j8 : 6.^ não
SC admittem Doii.-itos , nem nestas , nem em algumas
outras Corporações R.egulares."— Approvado.

O Sr. Trigoso Ico o parecer da Commissáo de Cons-
tituição sobre as duvidas nas Assembléas Eleitoraes, que
foi approvado , indicando que ellas se devem decidir

com relerencia aos art. 5J e 5 8 da Lei das Eleições.

O Sr. fii-rcira Boigis leo a redacção do Decreto
robre o empréstimo de dez milhões , e forma de regu-
lar o pagamento da divida nacional ( mandou-se impri-
mir).

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia 3 conti-
nuação do Projecto da Reforma dos Regulares e Pare-
cer da Ccmmissão de Constituição sobre a indicação do
Sr. Ribeiro (('Andrade acerca da retirada dos Deputados
das Províncias do Brosil dissidentes, e levantou a Sessãr»

a 1 e à horas.

Sessão do dia 29. 451.'

Lida pelo Sr. Secretario Soares de Azevedo a acta
da precedente Sessão , deo conta o Sr. Secretario Fel-
gueiras do expediente

, em qUe se comprehendia a se-

guinte correspondência: A' Commissão do Ultramar
liuma representação da Junta da Fazenda da Provincii

de Goiax. incluindo a copia de huma Portaria do J\linis-

IJO da Fazenda do Kio de Janeiro, e a resposta que lhe

dera. Ouvio-se com agrado a felicitação do Coronel Go-
\ernador da Província das Missões , António José da
Silva Paiilet ; passando a Commissão do Ultramar a des-

cripção do estado
, e causa de decadência em que achou

a Província de Missões Oricntacs do Uragiiaj/ , assim
como o regimento que devem observar os Administra-
dores dos povos , e instrucções provisórias

, que deve
observar o Coinmandante dos sete Povos , e Fronteira

de Alissíes. A' Comniissão das Petições huma represen-

tação Gos Povos da mesma Província.

Conccdco se hum niez de licença ao Sr. Deputado
Ribeiro Cosia para tomar banhos.

O Sr. Secretario Soarei de Azevedo fez a chamada
e disse se aihavão presentes 119 Srs. Deputados, e que
faltavão j4, dos quaes 29 tinháo licença motivada.

Ordem do Dia :

Continuação do Projecto da reforma dos Regulares,
O Sr, Secretario Barroso Pereira lêo o seguinte :

Art. 22. " C>s bens de raiz, ou moveis de qualquer
natureza , os fundos , e rendimentos dos Conventos , e
Hospícios

,
que se supprimirem em conformidade do ar-

tigo antecedente , assim como os que pertencerem aos
Cofres , e despe/as geraes de cada liunia das sobreditas

CorporaçtSes , serão applicados para os Conventos das res-

pectivas ordens
,

que permanecerem com todos os en-
cargos ci\is, ou pios , a que estiverem sugeitos : todavia

os edificios e Igrejas ficão á disposição do Governo ou
para lhes dar os destines declarados no art. 1 J , ou para
applicar o producto da sua venda em beneficio da ainor-

tisação da Divida Piibiica.
''— Approvado com hun.a

en.enda do Sr. Gnerreiíui — O producto qualquer que
seja reverterá ao Thísouro para ser applicado ás ur?en-
cias do Estado.

.Art. 2j. ''O disposto nos artigos j.° e 4." he ex-
tensivo aos Conventos

,
que houverem de subsistir em

conformidade dos dois artigos antecedentes ; com a dif-

ferença porem que as Authoridades fiscaes civis do tct-

rilorio terão apenas a seu cargo zelar a fiel administra-

ção das rendas dos mesmos Consentos , cm quanto não

excederem a decente sustentação dos Religiosos , ma-
nutenção do C"uIto Divino, e conservação dos edificios:

todavia quando as mesmas rendas excederem aquellac

justas applicações, reguladas pelos princípios estabeleci-

dos no artigo 8.", então incumbe ás ditas Authoridades

propor ao Govetno as Cousignaçóes
,
que se podsrsó 8t-
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bitrar a estes Ccnv? ntos , 05 qiiaes d'abi por diante fi-

carão coiiiprehciiiiidos na determinação litteral dos arti-

gos 8.' e 9/ " (\nltou áContuissão para o redigir era

Jiarmonia com o »rtigo anrtccdente ).

Art. 24. " Tl lias as vcyes
,

que no total de cada

huira destas Coipotai^óes P.egulares faltar o numero de

24 Religiosos , fiUppnmir-se-ha hum Convento em cada

himia d'ellas ; obseivando-se nestas suppressões o que

liça dcterininado nos três artigos antecedentes.'' — Ap-

provado , dccl«raiido-se que os Conventos de cue trata

o art. são os IVlendicantes.

Art, 2;. "Os Mosteiros da Incarnação, e de San-

tos da Cidade de Lisboa
,

pertencentes ás Ordens Mili-

tares de S. B<nto rí'Aviz,-, e Sant-logo da Espada, re-

duzir-se-iiác a liu-ni só , e áqueile que mais commodo
íor para receber -as 1 S Freiras e iroças do cOro , d» que

no presente constão ambos os I\losteiros. O Governo fa-

rá assignar dos rendimeiítos do Mosteiro , <]ue se suppti-

mir
,

quantos sejão necessários para a decente sustenta-

ção djs Freiras •, resulada com igualdade para todas. O
Governo designará as rendas necessárias para a manu-

tenção do culto Divino, e conservação dos edifícios, e

JVlosteiro Gue subsistir."— Approvado com a redacção

era que aqui se acha.

Art. 26. " As Freiras reunidas elegíráó todos os

annos d'entre si a Prelada local
,

que as governe , su-

geitando estas eleições á confirmação de Sua Rlagestade,

como Grão Mestre. Ficão por tanto extinctas as Com-
mendíideiras dos sobreditos Mosteiros: as actuaes se con-

scrváo as mesmas considersçóes, c rendimentos ; e serão

decentemente accommodadas no JMosteiro, se nclle qui-

7erem liabit.ir. Os rendimentos das actuaes Comnienda-

«Jeiras quando vagarem por 'ua morte , serão applic;dos

para a amortisação da Divida Publica. As moças do co-

ro gozarão todas de iguaes vantagens, e considerações

no Mosteiro quí permanecer."— Approva-do.

Art. 27. " A doutrina sanccioiíada nos artigos
5 ,

4, 8, 9, II, e seguintes até iS, he na sua devida

conta appHcavel á suppressáo, e reunião dos Mo5tei'os,

de que tratão os dois aitigos antecedentes."— Appro-

•vado.

Art. a8. "As Corporações, Mosteiros, e Conven-

tos de Freiras, que vivem de rendas certas, serão re-

duzidas em conformid.ide das seguintes regras: 1." nas

principaes Cidades do Reino as Freiras que professarem

o mesmo Instituto, reunir-se-lião no menor numero de

ílosteíros , ou Conventos, que seja compativel com as

suas justas commndidades ; e nas CiJades mais peque-

nas , e nas Viilas reunir-^ hão em lium só Mosteiro,

ou Convento :
2.'' os Mosteiros, ou Conventos, que não

contiverem 15 Rcliginsas Professas, serão suppnmidos ;

as Freiras reuiiir-se-hão aos Mosteiros , ou Conventos do

mesmo Instituto, que lhes ficarem mais próximos; e

ficando muito distantes reunir-sc-hio aos de Instituto

mais análogo existentes fia mesma terra, ou mais visi-

iihos a vontade d'el!as: j.^ poder-se-lião reunir aos Mos-

teiros , ou Conventos
,

que tiverem menos Religiosas
,

as Freiras dos que contiverem mais, quando aquelles fo-

rem perferiveii pelo seu local e capacidade ; e também
se poderão reunir em alguns Mosteiros, ou Conventos,

tjue ficarem vagos, as Freiras de outros Coiíventos,

Jllosteiros , e Institutos , quar.do occnrrerem os mesmos
motivos: 4." os Mosteiros, ou Conventos situados nas

fronteiras do Reino, praças d'armas ,
e lugares pouco

povoados, serio com perfetencia supprimidos." — Appro-

vado.

(Neste momento o i>r. Deputado pela Província

do Rio J\'f»r<> , João Lopes da Cunlia, foi admittido no

Congresso, e prestando o juramento do costume, tomou

assento na Assembléa. )

Art. 39. ''Lo£o Que algum dos Mosteiros ou ("on-

ventos de Freiras comprehendid,)s na classificaçjo declarada

no arC. ai.teLcdínte, n o contiv<:r 15 Religiosas pr<rfes-

.sas será suppndo ; e as Freiras se reunirão a outros Mos-

teiros , ou Conventos , segu ulo as regras prescriptas no

art. antecedente. = Approvado.

Art. 50. " As dispjsiçóes dos artigos ;.°, 4.", S.",

e se"u:nres ate 1

,

são na sua devida conta e b.

gar applicaveií ás Corporações, fl!osteiros , e Convento»
de Freiras , de que se trata nos dois artigos anteceden-

tes. Approvado."
Art. ji. "As Freiras que subsistem da Caridade

dos Fieis somente se reunirão a outros Conventos do
mesmo on mais análogo Instituto existente na mesma
terra, ou mais vÍ7Ínhos

,
quando as suas Communidades

se acharem reduzidas a menos de 10 Religiosas; e em
tal caso cederão em beneticio dos Conventos , a que se

reunirem , não só todos os bens pertencentes aos Con-
ventos, que deixarem, mas também o producto dos edi-

fícios , se forem vendidos ; ou o seu valor , se o Go-
verno dispozer d'elles em conformidade dos artigos ij.°

Approvado,"

Art, 52. "O Governo habilitará pelos treios com-
petentes CS Religiosos das Corporações Regulares para

se poderem securalizar a titulo de Benefícios Curados

,

ou a titulo de Ministérios Vitalícios, de Instrucção, Edu-

cação , Caridade Publica, e Capelanias de serviço do Es-

tado , ou de qualquer estabelecimento porque lhe sub-

ministrem buma decente subsistência : permittindo-se-lhes

concorrerem de dentro dos Claustros aos concursos, que

possão ter lugar nos sobreditos casos. E do mesmo mo-
do Jiabilitará aquelles que tiverem justas causas para se

secularizarem a titulo de património; sendo todas estas

secularizações julgadas, e e.\pedidas pelos Ordinários [da

naturalidade , ou residência dos secularizados , ou como
mais opportuno lhes for ; e ficando elles em virtude das

mesmas secularitações aptos para todos os Benefícios ; e

Ministérios; como <)uaesquet outros Clérigos seculares.

= Approvado.'
(O art. 35." ficou adiado.)

Entrou em discussão o Parecer da Commissão de

Constituição , sobre a indicação que fizeráo os Seidiores

Deputados pela Província de S. I'eiilo, Antoni* Ccrlot

Ribeiro de Andrada y Joié 1'eiu'iaiio Fernandes Pinheiro ,

José Kicordo da Cosia Agiiiar d'Aiidrada ^ e Aittoulo Ma'
noJ da Silva Btieiio , cm que propõem se declarem nul-

las as representações das Províncias que adherem ao Go-
verno de S. A. R. : e logo o Sr. Secretario leo o seguin-

te Parecer :

" A Commissão de Constituição vio a Indicação de

alguns Srs. Deput.ndos de S. Paulo, na qual expressando

que as Províncias de Jilinas , S. Paulo, Kio de Janeira,

e algumas outras estão em dissidência com P«rf/<^rt/, pe-

dem que se declarem nullas as representações das ditas

Províncias,

.^s Commissões do Congresso sempre tem entendido

que ha Governos de Províncias dissidentes, e rebeldes,

mas nunca disseráo nem entendírão
,

que se estendes-

sem estas qualific.rçóes ás mesmas Provindas : sendo isto

assim, lião se podem declarar nullas as representações

porque estas rtferem-se aos Povos , e não aos Governos :

assim são os Sr. Deputados do Brasil obrigados em con-
sequência a não deixarem o Congresso, em quanto as

suas Províncias não iTiostrareni por factos que se querem
sep.irar dt^ Portuga/ , só então se pôde dizer que cessão as

suas Uintcóes ; antes disso nem elles se podem separar do
Con.i^resso , nem o Congresso os pôde separar de si. E '

como agora acontece que de Portugal , e do Rio tem
hido ordens ás ditTerentes Províncias para a covocação

de diversas Cortes , entende a Commissão
,
que esta he

a oceasião mais opportuiia p,ira os PovOs expressarem a

sua vontade ; e que se elles nomearem Deputados para

as Cortes do Sraiil , desligados ficão por esse facto os

Srs. Dípiítados das Províncias
, que fizerem taes nomea-

ções , para continuarem a rezidir neste Congresso.

Sala das Cortes 27 de Agosto de IÍ22. — Francisco

2)lanocl frígosí- de Aragão Morato , Bento Pereira do
Canno, José Joopiim Ferreira de Moura, José António

de Faria Carval/w, João Maria Soares deCastello Bran-

co , íuii Nlcoláo Frguiidi:S Yaretlam

Fizeráo-se algumas observações ; e por ser chegada

a hora licnu adiado.

O Sr. Pre":id.iite levantou a Sessão a i hora , e

deo para Ordem dn Uia a continuação do Parecer adi»-

do , é algumas emendas da Constituição , e Pareceres de

Commissões.

iN A 1 .>; i' Iv li. ^ ^ A ÍN A C 1 U N A L.
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An NO DE 1822,

G.áZETA UJVIFERS^L.
SaBBADO 31 DE AGOSTO.

N.

FRANÇA.

Farii 6 de Agoito.

j_\ ó dia j do torrente fez Mr. de Saint-Aulairc á Ga-

mara do<! Deputados a proposição seguinte :

" Tenho a lionra dé prc por i Camará que segundo

o teor do art, í6 da Lei de 25 de Março de 1822 man-

de que o fiscal da Relação d« Foiticri compareça perante

3 Ca:T)ara para responder á accusação feita por 11.im con-

tra ellc
,
por ter oíendido gravemente a Camará dos De-

putados , e psra que se lhes imponhão as penas da Lei."

Esta proposição $e disciítio na Sessão de hontem
,

e nâo foi adiiiittida. Entre os oradores que a apoiarão se

distingaiô Mr. Roj/tr CoUard, que disse entre outras cou-

sas o segainte :

"Creio que se pò'dti considerar como hum dos pon-

tos indisputáveis o de qOe se fez offensa á Gamara na

pe';soa dê qu .tro de seus Membros; que o fiscal da Re-
lação de l'oit'iirs ,

réo desta «ffensa , deve comparecer

perante a Câmara , e que isto pôde fazer-se sem usurpar

as attrihuiçf)*s do Poder Judicial.

" Senão houvesse mais do que este acaso não me
teria eu apresentado nesla tribuna ; porém o que ma
bbri^a imperiosamentt; , apezar de huma repugnância que
vai aUênIentando-se de dia a dia , he que os Deputados
oífeiididos pelo Fiscal da Relação de Poitiers são Mem-
bros da menoridade. No decurso de huma larga viJa , no
íneio de actinteciíliefitO! tão diversos , na presença de
tantas cataJIrofes , nunca me âfadiguei por soccorrer os

mais fortes
,
nem iHe voltei jamais cóiitra os fracos ; an-

tes quando os tenho visto commummente opprimi-
(los , e ailniquilhdòs

,
contra os que dictão a justiça, e

i sã politica, não ptide deixar, por hum movimento de
simpathia

, de declarar-me a seu favor, ainda que a sua
causa não fosse a minha própria,

"Considerai, Senhores, qual lie a condição, sem-
pre trabalhosa , e não poucas vezes arriscada , da meno-
ridade dos fiossos Congressos reprejentativos , e vos con-'

vencereis de que lhe pertencem completamente os pri-

vilégios da Camará , e que se hzerão especialmente para
élla. A maioria nao os .lecessita , pois poucas vezes se

ataca, e se tal sUccede não lue faltar meios para defen-
der-se, per que temos descuberto a verdade de que no
Governo representativo não he o Miiiistetio quem tem
a seu favor a maiOria , mas sim esta he que tem o Mi-
nistério.

'*Na Sess'o de Quintaftira se fallou de huma fac-
ção; poíém he preciso , Srs , admittir também a suppo-
í!Íção'í<e que em huma Camará electiva pôde suscitar-se

Ifiittia facção tanto na menoridade , como na maioria ;

no primeiro caso todas as forças doGoverno estão prom-
ptas para suffocar huma facção separada do poder

, em
lugar de que no segundo se a facção se levanta na maio-
lia

, náo fica mais que a minoria para o dizer ac Rei
e á Nação ; e náo somente pôde , senão que deve fa-
zeiio.

Nesta opposição pública he que consiste a excel-
Itncia do Governo representativo , e isto he o qu» t>

distingue dos outros ; mas quem não sabe
,
quem nãt>

vio a custa de quantos riscos ha cumprido a menoridade
oin esta terrível obrigação ? Não necessitamos recorrer
á historia para saber que não ha tyranno tão astuto tãc»
perverso , e tão cruel como as facções.

" Senhotcs
,

pata toda a maioria ha hum meio cer-
to

,
e poderosíssimo de manifestar que está limpa dfr

todo o espirito de facção, seja qual for a sua direcção
politica, e he o ser justa com seus contrários , e livraJ-
los generosamente da oppressão , se esta chega a olcan«-
sallos. Este meio , Senhores , está hoje na i^ossa mão.
( Sensação forte ).

"O Fiscal da Relação de Poitiers, accusou
, por

ouvir dizer de hum réo ausente
, de rebeldia alguns de*

putados, e o primeiro grito de indignação foi pedir que
se faça huma informação solemne. Ò Ministro da Fazen-
da respondco que nada se conseguia com esta informa-
ção, e effectivamente teve razão o Ministro, porque
em quaiiti> o réo está ausente não se pôde fazer cons-
tar a certeza, ou a falsidade do que ouvio dizer, nem
por conseguinte averiguar se a verdade.

* O Sr. Ministro da Fazenda ajuntou que se díixe-
obrar a Justiça, e que tenhamos confiança nella. O Mi-
nistro não teve lazão, porque os debates judiciaes serão
tão estéreis como a informação , em quanto faltar meio
de apurar a verdade. Esta situação

, Senhores , he into-
lerável, e n'outro tempo teria sido hum prognostico in-
fausto.

'' Digo com toda a ingenuidade que seria huma in-
justiça

, e huma prova de má fé , e de huma ignorância
absoluta do que Buisnet chama o diverso semh/ante áet
tempos

j
o comparar os erros , e as desgraças que podem

succeder debai.vo de hum Governo legitimo , c ret^ular

com os excessos que temos visto ; sem embargo nós va-
mos chegando involuntariamente aos signaes precursores
destes excessos^ e a prudenêia ensina que não se devem
desprezar inteiramente os avisos que nos dão.

" Senhores , todas as proscripções começarão por
accusaçócs impossíveis de prov.ir, e por accusòções vagas,

inaccessiveis , « invioláveis. Assim foi que os proscrip-

tos de j 1 de fllaio forão denunciados pelas exposiçõeí

soberanas das Secções de Paris, e os proscriptos de Frtr»

ct>id»r pelas do Exercito de Itália.
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,-(,-jff'jDe,^uie MSi qiifixííis 5 Ilus diziao ,
como suecstia

'íc*ii^rfieiitV^a''a'f^Lias homens de boa fé? Se não lioliver

provas não se piocederá contra vós. Sein cinbarj;o; dalli

a poucos mezes , como se por terem sido denunciados

fossíiT) effectivamente léos , liuns perecerão nos cadafal-

sos, e outros forão exhalar seus últimos suspiros aos

desertos de Sinitmíiri."

LlSEOA 50 í/í Agasto.

R^/Uxíí-l foiiticas offcrcíidas a madura coiitejUflaçUo

dus P Qi'tí'.'^:uz£S*

A acclamaçáo de llurbide novo Imperador do Xc-
•\-cíf« , e a derrota das tropas Heipaiihelas commandadas

po^~tf^^Iíl^ío/l e'Mir,il^! ,' são , ao que parece , dois gol-

pes (^tisivos ,
que vão dar fim ao poder de S. Wagesta- .

RJe^^atholica na AmcrUa,' Quem comparar o que íõra a

iSlonarquia das Hespanlias , e das Índias desde Colomh

até 1S07 com o que ella agora lie, reduzida a suas Pro-

vincias iíufopéas, ds Ilhas Cúitúiias e de .í. Múthlai em
~Africíi , ás Filipinas na .Asiu , e aos restos que coiwerva

na Aintrica
,
parecer- llie-ha liam sonho a desmembraçáo

jJaqueJIe Iníperio mais extenso que o de Alcx^uiilrc , ou

dos Romanos, e a^ora o da Rtusir. , ou o da China;

e verá nesta catástrofe a contingência das cousas huma-

nas, e o dedo da Providencia, que como brincando le-

vanta e abaíe os Reinos dos mortaes para gloria de seu

Reino eterno, que he a Igreja àcjesa Ciuistô, ftluitas

cousas produzirão este ferónieno estrondoso, e nitii gra-

ves meditações se offerecem ao espirito dos políticos. A
.fraqueza ou ignorância do ftlinisterio de Carlos IV, sua

ambição de conquistar Poriíf^rJ , a cegueira, que levcu

aquclie Rei -e seu fillio com toda a Real Família 30 po-

der de N'a,poU'iç , a occupaçáo de Hcspanl.u pelos ^Fian-

cães , e a guerra que se seguio , a arbitrariedlide com

.que Fernando VII revogou a ConstituiçÉo'-de forfíj, , os

tumultos excitados por este motivo ate o resfíbeleciír.-n-

^o daquelia Constituição , e os que até o presente se

tem seguido , são causas por todos conhfcídas da sepa-

ração da America Hcspaniiola. Espantosa lição he esta

para Poriugal} Elle a deve estudar, meditalla se:iáni«)-

ie , ç tella de continuo ante os olhos.

A ida de S. Magestade para o Brasil eríT iSoy trans-

tornou os gigantescos planos de Napoleão, salvou aquel-

ie Reino, e deO occasiáo aos Partuguezes Européos de

obrarem prodígios de valor e paciência , e de recupera-

rem a pátria. Portugal sábio desta poitiada briga cuber-

to de sangue, mas triunfante; e se em iSi-o clamou

pelas necessárias reformas , não teve por lim desconcer-

tar o Reinn-Unido , mas consolidallo ,
livrando-se a si

da imminente ruína , e estreitando cada vez mais os la-

ços que costumãn soldar as partes das grandes Monat»

quias
,
qual he a do Reino-Unido. Já que pois a Provi-

dencia tem conservado a inteireza de nossa i^loiiarquia

,

que devemos nós fazer, depois de agradecer a Dt-os ta-

manho Uvor ,?
—

A America Hespanhola está quasi to -'a desmembra-í

da, e algumas das Províncias do norte da Peninviila tem

estado convulsas. Portugal esta tranquillo, r. lie de sen-

tir haja havido algumas convulsões no BrnsA. Estas con-

vém remediar quanto antes; e para o fazer he mister

satisfazer as vontades Jii>t<is dos povos, para que estes

não tenhão queixas bem fundadas. As Augustas Cortes

4cabâo c^e d_ar alto testemunlio de sua prudência estabe-

lecendo a Regejicia do Brasil para a^^ Províncias que a

desejavão. Assim se vão formando as relações entre os

dois Reinos , e se vai desatando este tio Gordio tão in-

tj.ipcado : a prudência o acabara de desatar.

. ,Convém outtosim ahstermo-nos de questões inúteis

e imposs-iveis de decidir. Tal he a d» perpetua perma-

nência da Corte em Lisuon. Di^go que esta questão he

iinpoMrvcl de deeiílir conr conhecimento de causa, por-

que pe-rtence aos futuros contingentes , aos quaes nossa

•sciencia não pôde chegar. Quem ha de adivinhar o que

acontecerá caqwi a cem ou mil annns ? H<;-tambem pe-

rigosa, porque excit.nria ciúmes er.tre Portugal e Brasil

,

c exporia o ReinoUuido , se ;e repetisse a catástrofe

de iXo;. Em fim be inútil, porque delia n.ío resulta

bem algum. Tcrtios a Corte em Lisboa , e liuma Re-
gência no Brasil, basta: fiquemos aqui: no se tem
feito pouco: se fr.r precisa alguma alteração, deixemo-

la ás Legislações futuras
,

que decidirão segundo as cir-

cunstancias.

A mesmo prudência pede que se organisem as rela-

ções com as Provindas de Africa ; Províncias na verda-

de de muito \alor em quanto unidas com as outras p-.r-

tes da Monarquia. Por ellas começámos a carreira herói-

ca de nossas dcscubertas , ellas nos tem sido úteis , t
tem relações com Portugal c Brasil. Nosso timbre de-

ve ser ganhar e não.peider ; aperfeiçoar e nJ.o destruir ;

tinir e não dissipar. í.'ós extinguiremos em todas o sys-

tema colonial , se dermos áquelbs Províncias todis as

possíveis commodidades, que não repugnarem com a uni-

díde e prosperidade do Reino-Unido.

Peite também a mesma prudência, que dos papeis

públicos se desterrem todas as expressões oífensivas di-

rigidas aos Portus;íiezcs Etiiopcos OU Vltramni inps. Des-

te achaque são complices alguns papeis de Portugal e

Brasil, o caso requer remédios calmantes e não esti-

mulantes. Todos somos liuma família ; tamilia de Por-

tugticíes, e não de Hcspaiihoest Quem diz mal dos seus,

diz mal de si.

Veio amargur.ir nossa alegria concebida pela espe-

rança de uteís reformas a dissensão entre S. A. Rcal.c

as Augustas Cortes ; sendo de notar que esta dissensão

não versa, ao qire parece, sobre os pontos mais essen»

ciaes do systema representativo. S, A. R. foi o que
primeiro o proclaríiou no R/« de Janeira ; c elle o se-

gue , e não pôde deixar de o seguir , nem tão pouco

impiigiii a existência das Cortes Legislativas. Sahe-se

que as causas daquelia dissensão forão a ordem da extiiic-

ção dos Triblinaes , e a de S. A. R. ir viajar. Os po-
vos llie embaraçarão a sabida persuadidos que a presença

do Príncipe Real era de absoluta necessidade 110 Brasil^

para evitar grandes desordens que de sua ausência resul-

tarião. A prudência das Cortes suspendeo interinamente

o efFeito das ordens sobreditas : e por quanto acaba , ha

pouco , de crear a Regência Brasílica
,

que meio mais

•opportuno para sanar aquella dissensão que nome.ir para

Presidente da Regência ao Príncipe Real , a quem seu

Augusto Pai nomeara Regente do Brasil
, quando de li

pattio ? S. A. R. tem niuito engenho e intelligencia ,

inuíta robustez c actividade ; he o Herdeiro da Coroa
,

e he de esperar, que se instrua a fundo no conhecimen-

to pratico dos negócios , cercado de Varões de provadi»

merecimento
,

quaes devem ser os membros da Regên-
cia nomeados por FJRei.

Promovendo-se a prosperidade do Reino-Unido

,

importa procurar a paz -com os novos Potentados di

America
, reconhecer sua authoridade , e lazer com elle:

tratados de commercio. Parece politicamente impossível

que a Coroa de Heipanha recupere todas as I'rovíncÍ3;

Al America ; do que se segue que alguns daquelles novoí

Estados serão outras tantas Potencias. Se o Reino Uni-
do paclear com ellas, ao menos condicionalmente, não
ofFenderá por isso a Hespnnha \ alíàs deverá esta Jar-sa

por offendída rios Inglezes Americanos, e daqurlias Po-

tencias Européas que em suas Cortes consentem Agen-
tes daquelles no\o« Estados. Nenhuma Lei veda ter as

necessárias ou úteis 'relações com as nações que nunci

nos offendcrão
,

qunl.uer que seja a authoridade que ai

governe. E que dirá a Hcspr.nha
,

quando lor obrigada

a reconhecer aquellas novas Potencias? Uespanha, a meu
ver , errou no comportamento com a AiKcrica. Se elU
repartisse as Províncias Americanas pelos Príncipes d;i

Família Real , talvez o' Infante D. Carlos estaria hojtj

sentado no ihrono do f-lcxicó (como até lhe offcreci» <»

Tratado de Córdova") , D. Francisco de Paula no dcs

Ineas , a Rainha de Elruria no de Terra Firme,, .e a

Printeza D. Maria T/uríia' com seu filho D. Sebastii'o

no de Paragtiaii e Chili, Estas novas iMonarquias uni-

das com llespar.lia e Portiigd formarião huma ccnfede-
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'ttqáo- tíhpaiiico-Liisn \3tí mui importtnte vntor polUico,

MJs fiqi^eii.iòí por' a>^ui , antes que nos cliameni alvitris-

Presenfcr.ente o Héino-Unido , havendo fidelidade

e 7elo'''e'<;Tá" em circuiistar.cias de scbresahir á Mespauha.

Esta, peidcndo a A^nctica , terá quando muito ij a 14

tfiillióes de habitantes na Peninsula e Ultramar ; o Rei-

íioTJnido lera talvei 8 millióps , e daqui a 15 annos

•com bom systenu teremos o dobro, devendo a-.c-esccn-

laTJSe que somos Portiigii<j.cs. A populjçáo áa Heipu-

nha esta quasi d-tni.ircad.i , c não pôde duplicar na Pe-

niti-stila, ao menos lião pojlerá tiiplicar: a dn Kclno-Viú-

do he indefinida; e pôde passar do décuplo ; isto he

,

nossos S miliióes podem (talvez em menos de j secii-

lOs ) subif a to quando povoarmos os liigjres desertos

tto Brasil" ^ e Afrlcu. Nossas riquezas sobrepujarão as

de Híspttnhú , e esta outrora grande Potencia será exce-

dida por nós, quanto eha no principio deste século nos

excedia em poder ; e assim terminarão as competências

e pertençóes daquella Potencia tão conjuncta comnosco

fior cazamentos de Príncipes
,

quanto inimiga
^ e avessa

por ambicát^ , e repetidas sjuerras.

Oiivese dizer a cada passo, que nona sorte rlupen-

</e da de Hí-spanlia \ e isto, que se reputa por axioma^

he hum erro oros<elro. Por quantn 3 causa efti^iente dos

acontecimentos, qne se seguirão ao dia 24 de Agosto

de 1820, não foi outra senão a oppressáo da N.ição, que

por instincto quiz Sílvar-se de sua ruina inevitável. Se a

Nação não estivesse pefsuadida da necessidade de mu-
Tlaijça<!, e de hunia nova ordem de cousas para salvar-se ,

COmO poderia cila abraçar de tão bom grado aquellas

íintdanças? O que então fizemos, sempre se tem feito

em toHos os teínpos e nações. Portanto dar por causa

iíe no5'.a-5 mtidanÇaí os acontecimentos de Uespanha , he

dar por causa o que em rigor o não he. Tão pouco foi

CaUsd de I10SS35 mu ianças a edição dos periódicos ; pot-

<jue a Gazeta de Lisboa não tallava de mudanças ; c os

periódicos estrangeiros
,

que delias (aliassem , erão cá

prohibidos, e portanto erão lidos a turto só por poucos ;

logo sua lição não podia persuadir a nação: e os claros

Varões
,

que figurarão em 14 de Agosto , não precisa-

vãp para obrar aquelle grande feito da lição dos perió-

dicos ; e se algum periodiqueiro se jacta desta aventura,

fâliia 1 e he ba7.oíio Se precizassemos de exemplo, nós

r> tínhamos em Hcip.i/i/j.; , França^ e lif^laterra , e ou-

tros Estados CoiistitucJonaes. Declarada nossa nova ordem
de cousas , os meios de a sustentarmos são dois : i.°

não orfrtidef mos as Potencias Estrangeiras : 2.° regular-

mos nosso governo interno com tal prudência
,

que a

cada poder se attribui , o que juntamenta lhe compete ;

c aos particulares se não dem motivos justos de quei-

xas ; mas os interesses destes se suboidinem aos interes-

ses da Nação. Se assim obrarmos , não teremos guerras

nem externas , nem civis : mas se fizermos o contrario ,

<)ue auxilio nos pôde prestar a Hespaiihal Mas se os

Sectários de tú opinião querem diicr
,

que o Reino»

JJnido ha de pasmar pelas desgraças da Monarquia Hcspa-

tihola ,
parece-me muito advinhar , e devemos confiar

em Deos que tal não aconteça. Todavia devemos ter

<iiaiite dos olhos o terrivei exemplo daquella desmem-
brada ftlona-rquia

,
para que evitando as causas , evi-

temos também o efFeito de similhante desgraça. Se

em rim os ditos Sectários querem dizer que a Cons-

lituiçáo Hespaniiola he modelo da nossa
,
parece-me que

se enganáo ; i." porque em todas Constituições politicas

ha onncipios de direito publico , ou de senso commum
a to.ias as nações ; 2 ° porque a Constituição Hespanho-

la não lie originariamente obra dos Hí-ipiinhoti , mas

estes a herdarão dos V nutcctes em grande parte ; 5."

porque no actuai estado de conhecimentos , he desdouro

para os Poitas^uízes dizer-se que não ha no Reino-Uni-
do talentos capazes de fazer huma Constituição para Pcr-

tugiil. Logo' qual he a lição que os Hespanhoes nos po-

dem dar? He só esta: sermos mais avisados do que A-
Jes tem sido.

CORTES. ——5tJfrtfl do dia 50 de Agosto, 452.*

Lida pelo Sr. Secretario B,j.ij7.'o a acta da preceden-

te Sessão, que foi approvada , deo conta o Sr. Secreta-

rio Felgueiras do expediente , em que se comprehcn-

dia a seguinte correspondência : Hum officio do Gover»

110 pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino,
incluindo huma Consulta da Junta do Tabaco, e lista

dos Officiaes da nustra repartição. Outro pela Secretaria

d'Estario dos Negocies das Justiças, enviando em cum-
prirnento da ordem das Cortes de 2J de Julho os Autoí

findos entre o C'''"'^'^ ^'^ LoiítS , e outro.

A Junta Provisorie do Governo da Província de

I^atto tiioiío em data de ló de Fevereiro dirige a sua.

felicitação ás Cortes, e envia huma conta e seus docu-

mentos sobre os acontecimentos políticos, que tem tido

lugar naquella Província.

Ouvirão-se com agrado as felicitações que dirigem

os Professores das Aulas Publicas da Vill; de Ciutcllj

de 1':de , em que agradecem Os beneficies recebidos des-

te Augusto Congresso.

Concedeo-se licença para tratarem da sua saúde aos

Srs. Deputados: Rauws dos Santos, e Píití de Sande

hum iiiez ; e António José Moreira 20 dias,

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta de que An-
gelo Rtí/?jo/í Marti , e Jeromino de A/nielda Braiidiío c

íoiiia , l'aquigrafos das Cortes offereciáo sufficiente nu-

mero de exemplares da Arte de Taquigrafia
,
que o pri^

nieiro acoinmodou á língua Portugueza', (cujo niethodo

he o mesmo que ensinou, e pratica com seus Discípulos

na copia das Sessões) para serem distribuídos pelos Srs.

Deputados. Foi recebido com especial agrado. (*)

O Sr. Rodrigo Ferreira em nome da Conimissão

dos Poderes , Ico o Parecer em que approva , e legaliza

o Diploma do Sr. Deputado pela Província de Angola ,

Manoel Patriilo Corria de Castro. — Apptoyido.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chairiada,

C disse se achavão presentes 116 Srs. Deputados, e que

'faltjvâo jS , dos quacs jj tinh o licença iiiotivada.

Ordem do Dia.

Passou-s8 a tratar do Parecer da Conimissão de Cons-

tituição sobre a indicação dos Srs. Deputados de S. Pau-

lo, cm que requerem ser dispensados da sua Delegação,

em consequência da dissidência da sua Província , adiado

da Sessão precedente.

O Sr. Pereira d» Carmo sustentou o parecer da

Commissáo , respondendo ás duas opiniões encontradas :

3 1.' diz, que os Srs. Deputados das Províncias dissi-

dentes devem ser desde já despedidos : ao contrario a 2.*

diz quc o despeito da vontade dos Povos, e de seus Re-
presentantes devem estes exercer as suas funcções até k

clerradeira Sessão desta Legislatura : em quanto áprimei-

meira pouco disse, porque pouca opposiçáo tinha tido:

em quanto á segunda
, que bastava para ser règeitada o

absurdo que se seguiria , se a admittisserros
,
porque en-

tão conservaríamos no Congresso Representantes de po-

vos dissidentes, que he o mesmo que dizer termos pro-

curadortfs sem constituintes. Votou por tanto a fa\or

dp parecer da Cnrnmissão , não duvidando comtudo con-

cfbelio de tal maneira, <]ue fique entendido, que não

reconiieccnios de direito a independência do Sul do Era-

1,1, matéria que nío he para se tratar incidentemente,

11' hum parecer da Commissáo acerca de outro assumpto.

O St. Moára levantou-se, e disse : Approvo o Pa-

recer da Cnnurissão, "^ para o sustentar julgo não ser ne-

cessário produzir grandes provas. He fora de toda a du-

vida
,

que o primeiro elemento de hum Governo he a

vontade dos povos ; e h« tão verdadeiro este princípio ,

que nunca encontrou contradícção ; elle he seguido pela

Commissáo, e por aquelles que a contrarião ; o que pró-

(*) Esta Arte Taquigrafica ,
qtie parece he a mai"!

clara, e fácil das inventadas até agora, sem excluir as

de T:'i>lar , e B.Tíi:'! , vai, publicar-se iramediatamfeiite.
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puío da Cãohinha , esfâo em estado de insurteiçáo ge-

ral. AlgiiíTias áit Províncias do Reino de Gu/Z/ia , as

Trovincias do Reino de Biscaia, parte da EiIrcmaSiirn

,

e porçCíS da Cnstdin Velha e da Nova, estão quasi no

jneçmó estado, e o Reino de Munia -vú-ii desorgani-

zando. O total das torças Realistas nestas varias partes

!ie immenso, e como no Exercito regular se vai espa-

lhando a deserção, cada dia traz o perigo das Provindas

mais perto da Capital , que ja está bastantemente distra-

Ilida pnr suas próprias convulsões e temores. Pobre Hcs-

vci„ha\ Que não tem de soffrer a minlia mal fadada pá-

tria !

"

"(Esta triste pintura parece ser feita por Hespa-

"nliol, e por Hespanhol que não se montra nada ser-

" vil. Parece ler o cunho de verdadeira , ao menos pe-

" la maior parte. Em tão precário estado scría politico

"ir sacrificar tropas Portuguezas nii Hoponha} Seri ade-

" quado levar as nossíis tropas aonde só podem aprender

"lições de indisciplina, e de insubordinação, e gran-

" «íear o ódio de Inima farte daquella Nação, porqu-e

" vão proteger a outra , e eiti tempo que o partigo pro-

" tegido se adia tão Falto de recursos pecuniários? E ha

*'quem clame que nos devemos sacrificar em tal allian-

"ça!)"
hespanha.

Saragoça l ó de Ã^dsío,

O Sr. Chefe Politico desta Província recebeo do de

CvIíitaj/tiJ o ofíicio seguinte :

Oóvcrií» Politica da Provinda de Cahtajud. —Secçne
de Governo Politico.

" O Alcaide Constitucional de Daroca D. Mariano

Eífarcca, tendo noticia de que no lugar de Badales se

tinha levantado huma pequena gavilha ou quadtillia de

jjuatro homens commanriados por hum aventureiro clia-

inado Tabaco , com O fim de recrutar gente e atemori-

zar toda aquella Comarca , determinou ir em pessoa ata-

calla immediatamente, e desttuilla antes que augnientas-

se o seu numero. Com este fim sahio de Doroca á fren-

te de 29 infantes e 14 cavallos daquella ftiilicia ; neste

numero o Sargento retirado J o3o Mocunlcs
,
que se offe-

leceo asahir voluntariamente; e todos animados de hum

enthusissmo indizível , andarão por serrai as mais áspe-

ras e atravessando diíferentes povoações li horas sem

descançâr nem sequer o precizo para tomar alimento : es-

tá actividade, Jadiga , e resistência^ <jut teria rendid»

«S mais vdteran-os e aguerridos soldados, lhes proporcio-

rou surprehender no povo (ou lugar) de Torrelonegrts

CS quatro facciosos, que com dois terçados, huma espin-

garda
,
quatro batamartes , e duas cananas , a recupera-

rão do cavallo, cofre, armas, e mais cousas roubadas

ao Miliciano Ramon Marcuelho^ se renderão aos poucos

Jrlilicianos que hião de avançada , e que entrarão no di-

to lU"aT de Torrelone^ros com a maior impavidez e de-

nodo decididos a n.atar os malvados que ouzassem fazer-

Ihes resistência, SL-ntindo não terem igualmente apre-

Jiendido o cabeça Tabaco
,

que fugio do lugar a todo

•oaiope assim que vio de perto o perigo. O dito Alcai-

de ao teferir-me circunstanciadamente as partiailaridades

da sua expedição me diz que he prodigioso o ardor pa-

triótico e 'anciã de distinguir-se'que manifestarão todos

os virtuosos Milicianos daquella Cidade, em particular o

Commandante de Cavallaria D. José Echeniijue , Ramon

Penha, D. D::mingo Monrca/ , AUjo Soler , Bonifácio

Moníon, Manuel , R:i>adan, e António Trigo, q«e fo-

rSo os apreheiísores dos .juiU ro facciosos.

*' Estes são i4Ujo ( /-í/f i.V() ) Martinvz, e António

Pnlomeqiie , Soldados da oitava Companhia do regimento

de Villaviciosa , desertores cm Saragoça., e Francisco

rustnn, c'F)anciico Minhana
^

paizanos da dita Cidade,

OS qnaes se vão julgar militarmente.

" Apresso'iiie em dar conhecimento a V» S. do

mérito que contrah/ráo Os Milicianos de Tiaroca , fazen-

do este eminente serviço á Pátria, ( çue serviço \ 45
homens prenderem 4! ) que os faz juntamente credores

do reconhecimento nacional , e de huma distincta consi-

deração da parte das Authoridades e dos idólatras da li-

berdade,
" Ueos guarde a V. S. muitos annos. Calatatjud 1 T

de Agosto de 1E22. = Miguel Cabrera de Navares. ~
Sr. Ciíefe Politico de Saragoça."

( He este officio o mais singular de quantos tem
apparecido em periódicos. Enche a gente de assombro o
considerar as fadigas , as marchas , a bravura dos incan-

çaveis e virtuosos Milicianos de Daroca , em numero de

29 infantes e 14 cavallos, para apanhar í/uotro Jacciosos l

He quanto te basta para os collocar acima de todss os

Heroes ! I )

REINO-UNIDO DE PORTUGAL, ERaZIL
,

E ALGAR V ES.

Ria de Janeira t2 de Junho,

Decreto.
Havendo-se penderado na Alinha Real Ptesençs

,
que

Mandando Eu convocar huma Assembléa Geral Consti-

tuinle c Legislativa para o Reino do Brasil , cumpria-ftle

necessariamente e pela Suprema Lei da Salvação publica

evitar que ou feia Impensa , ou veibalmente , ou de ou-

tra qualquer maiKira propaguem e publiquem os Inimi-

gos da ordem, e tranquillidade , e da união, doutrinas

incendiarias e subversivas, princípios desornizadores e.dis-

sociáveis
,

que promovendo a anatljuia e a licença, ata-

quem e destruão o Systema
,
que os Povos deste grande

« riquíssimo Reino por sua própria vontade escolherão,

abraçarão « Me requererão ,
a que Eu Annui e Procla-

mei , e a cuja dcfeza e mantença já agora Elles e Eu es-

tamos iiidefecti\ cimente obrigados; E Considerando Eu
quanto pezo lenliáo estas razões , e Procurando ligar a

líondade , a Justiça, e a Salvação Publica , sem offender

a liberdade bem entendida da Imprensa
,
que Desejo sus-

tentar e conservar , e que tantos bens tem feito á Cau-

sa sagrada da Liberdade Brasílica , e fazer applicaveís em
casos taes , e quanto for compatível com as actuaes cir-

cunstancias, aquellas instituições liberaes , adoptadas pe-

las Nações cultas ; Híi pnr bem
, e com o parecer do

Meu Conselho de Estado, Determinar provisoriamente o
seguinte :

O CsiTegedor do Crime da Corte e Casa
,
que por

este Nomeio Juiz de Direito nas Cauzas de abuzo da Li-

berdade da Imprensa , e nas Províncias, que tiverem Re-
lação , o Ouvidor óo Crime, e o de Comarca nas que a

não tiverem, nomeará nos cazos occorrentes , e a reque-

rimento do Procurador da ( oióa e Fazenda
,
que será o

Promotor e Fiscal de taes delictos , vinte quatro Cida-

dãos escolhidos d'entre os homens bons, honrados, intel-

li"entes e patriotas, os quacs serão Juizes de Facto
,

par*

conhecerem da ctiminalid.ide dos Escriptos abusivos.

Os Rcos poderão recusar destes vinte e quatro no-

meados desaseis : os oito restantes porém procederão no

exame, conhecimento, e aveiiguação do facto, como se

procede nos Conselhos militares de investigação, e ac-

commodando-se sempre ás formas mais liberaes , e admit-

tindo-se o Rco á justa defeza, que he de razão, neces-

sidade e uso. Determinada a existência de culpa o Juiz

imporá a pena. E por quanto as Leis antigas a semelhan-

tes respeitos são muito duras e impróprias das idéas li-

tieraes dos tempos , em cjue vivemos ; os Juizes de Di-

reito rcgular-se-hão para esta imposição pelos artigos do-

ze , e tre/e do titulo segnndo do Decreto d.TS Cortes d.o

Lisboa de quatro de Junho de mil oitocentos e vinte e

hum
,

que Mando nesta única p.irte applícar no Brasil.

Os Réos s() luderáõ appcilar do Julgado para a minlia

Real Clemência.

E para que o Procurador da Coroa e Fazenda tenh-í

conhecimento dos delictos da Imprensa, serão todas as
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Typografias obrigadas ã inaiidar-llie hum exemplar de to-

dos os Papeis, que se imprimirem.

Todos os Escriptos deveráó ser ássignados pelos Es-

criptores para sua responsabilidade : e os Editores ou Im-

pressores
,

que imprimirem e publicarem Papeis anóni-

mos , são responsáveis por elles.

Os Authores porem de pasouins
,

proclamações in-

cendi.irias , e outros papeis não impressos serão processa-

ítos e punidos na torma prescripta pelo rigor daS Leis aii-

tiças. José tonitacu) de Andrada e Silva , do ftleii Con-
selho de Estado , e do Conselho de Sua Magestade Fide-

líssima EIRei o Senhor D. João VI. , e Meu Ministro e

Secretario d'Estado dos Negócios do Reino do Brasil e

Estrangeiros, o tenha assim entendido, e o faça execu-

tar com os Despachos necessários. Paço em desoite ds

Junho de mil oitocentos e vinte dois. =: Com a Ruíríca

ilc S. A. R. o PRÍNCIPE REGENTE. -^Josi Bonifá-

cio de Andrada c Silva.

Decreto.
Nío tendo sido bastantes as repetidas Determinj-

çóes ordenadas pelos Senhores Reis destes Reinos na

Carta Regia de seis de Maio de mil seiscentos e vinte

e ttes ; no Alvará de oito de Janeiro de mil seiscentos

e vinte e sete ; no Decreto de vinte e oito de Julho de

mil seiscentos e sessenta e oito, e mais Ordens Rtgias

concordantes com «lies, pelos quaes se prohib* que seja

reunido em humi só pessoa mais de hum Ottício ou em-
prego, e vença mais de hum ordenado : resultando do con-

trario manitesto damno , e prejuízo a Administração Pu-

blica , e ds partes interessadas ,
por não poder de modo

ordinário hum tal Empregado , ou Funccionario Publico

cumprir as funcçóes , e as incumbências de que he du-

plicadamente encarregado , muito principalmente sendo

iocoinpativeis esses Otticios e empregos : e acconteccndo

ao mesmo tempo, que alguns desses Empregados e Func-
cionarios Puhlicos , occupando os ditos Empregos , e Ofn-
cios recebem ordenados por aquelles mesmos, que não
exeicitão, ou por serem incompatíveis , ou por concor-

rer o seu expediente nas mesmas horas em que se acháo

occupados em outras Repartições, Hei por bem, e com
o parecer do ÍMeti Conselho de Estado Excitar a inteira

observância das sobreditas Determinações, para evitar to-

dos estes inconvenientes. Ordenando, que os Presiden-

tes, Chefes, e Magistrados das Repartições, a que são

addidos esses Funccionarios não consintão debaixo da ple-

na responsabilidade
,

que elles sejáo pagos dos respecti-

vos ordenados , ou sejão mettidos nas folhas formadas

para csie pagamento , sem que tenliáo assíduo exerci *.o

nos seus Ofíicios , e Empregos : e qne isto mesmo se

observe ainda mesmo com aquelles
,
que tiverem obtido

Dispensa Regia para possuírem mais de hum Ofiício , ou
Emprego na lórma permittida no citado Alvará de oito

de Janeiro de niil e seiscentos e vinte e sete, pois que
esta Graça não os dispensa por modo algum do cumpri-
mento das funccões e incumbências inherentes aos seus

Ofíicios , e Empregos. J osé Bonifácio de Andrada c Sil-

va , do Meu Conselho d'Estado , e do de Sua Magestade
Fidelíssima ElRei o Senhor D. João VI. ; Meu Ministro

« Secretario d'Estado dos Negócios do Reino do Brasil

e Estrangeiros o tenha assim entendido, e o faça executar
e cumprir com os Despachos necessários. Paço desoito de
Junho de mil oitocentos e vinte dois. =: Con) a Rubrica
de S. A. R. o PRÍNCIPE REGENTE. =7oíí Bonifácio

de Andrada í Silva.

LISBOA 1° de Setembro.

Lc-se em hum periódico de Madrid inti'tulado El
Xiirriage (o Xiirragiie~) N. 57 e 5 8 , de pag. ;o até J2,
o seguinte :

Coiisai ijue o Publico está farto de ver.

A morte dos periódicos liberaes.

Os solecismos dos Escritores públicos.

A piofdiiação do Palácio do Rei.
A ignorância dos Offiçiaes das sete Secretarias.

Os melhores sítios de Madrid occupados por Con-
Tttitos.

A escacez do dinheiro no Erário.

A baixa ou desvalor dos papeis do Estado.

As promessas de que ha de melhorar o credito pu-

blico.

A impunidade dos facciosos.

A falta d'execuçác das leis.

As ruas de Madrid cheias de cães mortos.

A tribuna (das Sociedades Patrióticas) deserta.

O chapeo do Duque de Frias.

Os Clérigos das Províncias.

Os Advogados vestidos á jarreta.

Livres muitos que devião estar prezos.

Vivos muitos que devião estar mortos.

Dentro de carruagem muitos que devião ir na tra-

2eira.

O gesto de certo sujeito quando ouve gritar viva
a Constituição.

Cousas ijite o Publico deseja ver , e (jue

não verá por ora.

Sete Ministros homens de bem.
Offiçiaes de Secretaria que saibão escrever.

Juízes liberaes.

Periódicos escritos sem espirito de seita.

A pure?a do Vaivcrsal.

Os discursos impressos do Sr. Surra.

A Ssiencia do Sr. Castejon.

O desinteresse dos administradores da Fazenda Pu-
blica.

A biografia dos Membros da Sociedade dei Anilha

Cdo Anel).

As paginas ( as obras ) do Sr. Argaelles.

Os fios do Sr. Flliú.

A lista dos afilhados do Sr. Pelegria,

A sentença da causa dos Offiçiaes da Guarda Real.
A dissolução dos dois Batalhões facciosos. (_PouíO

tardou ).

O Manifesto do Sr. Morilho.
A correspondência de Liúx, XVlll com Firnaii'

do vn.
Huma producçáo de hum Diplomático Hespanhol.
Huma Obra da Academja Hespanliola.

"Sr. Redactor da Gazeta Universal: Hontem
^o do corrente pela hora do meio dia passou pela Estra-

da publica do Campa Grande huma manada de Bois
,
que

dfsseráo ser de João Ferreira Troca, entre os quaes V i-

nhão dois Toiros : desgarrou-se hum d'elles , e veio fa-

zendo os distúrbios que quiz : deitou hum homem por

terra defronte da minha janella , e deixou outro bastan-

temente maltratado , ferido, e de forma que eu lhe não

quizera estar na pelle. Rogo-lhe queira publicar este fa-

cto intolerável no seu periódico para ver se merece al-

guma attenção do Governo a bem da segurança publica ;

e por este obzequio lhe ficará muito agradecido hum ho-

mem que se acha no Campo para ver se escapa das unhas

da morte
, e receia acabar nas pontas de hum Toiro.

—

Campo Grande ji de Agosto de 1822,"

CORTES. —^— ^íj/ít» do dia li de Agosto. 455."
Lida pelo Sr. Secretario Barroso a acta da precedeu"

te _Sess.ío
,

que foi approvada , deo conta o Sr. Secreta-

rio Felgueiras do expediente , em que se comprehen-
dia a seguinte correspondência: Hum officio do Gover-
no pela Secretaria de Estado dos Negócios do Rei no

,

em que partecipa que em consequência da ordem das

Cortes de 2S do corrente mandar sobreestar na remessa

da Proclamação aos Povos do Brasil , tornando a rever-

ter para 3 respectiva íecreUfia d'Estado os massos
,
que
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ainda se ncliaváo no correio, o que se não pôde pratiúor

com os que se enviarão para o /^«rá , Faijcl , ^^Mifitt^^-

Grosso
,

por se li<i\ereni ja remettido pelo mesmo cò^
reio. . .

O Secretario d'Estado dos Negócios da Marinha Igní*

cio da Costa Òuiiitella partecipa em data de 29 do cot^

lente , quc tendo-se concluido a licença
,

que llie fora

concedida para tratar da sua saúde, tinha no mesmo dia

toin.ido posse ào espedimiie da Secretaria d'Estado dos

ISegocios da Marinha
,
que lhe está confiada.

O mesmo Secretario envia em olficio de 50 do cor»

rente a Farte do Registo do Porto, e três sacos de ol^-

íicios chegados xla Ilha de S. Thomé.

"Registo tomado ás 11 j horas da manhã do ília

50 de Agosto de 1822.

Escuna Portugueza ArtUheria , Commandante o 2.°

Tenente Fernando de Lara Ribeiro, da Ilha de S. Tho-

mé em 85 dias.

Nvvidades.

O Commandante disse : Que a Ilha de 5. Thonti

continua a ser governada pela Junta Provisória compos-

ta dos íViembros com que foi installada. Que no seu por-

to ficava ancorada huma Corveta Ingleza, cujo Commaii-

tl.Hiite com permissão daquella junta , tinha feito conr-

!ruir Inim Observatório em terra , a fim de calcular a

verdadeira posição Geográfica da Ilha. (^E nòs Senhoies

delUi ainda em tal n~io cuidámos liu seciilos\ ) Na Ilha

do Príncipe j segundo as ultimas noticias havia socego,

e continuava a ser governada independente da de S^Thc-

Disse mais o Commandante que no dia 1 5 do cor-

rente 2 gráos a Oeste da Ilha do Faial esteve á falia

tia Corveta Constituição. — Entregou oito sacos e duas

Cartas de officios , os quaes forão expurgados pelo Jui-

20 da Saúde", e se remettem juntos.— Quartel do Bom
Succcsso , era ut supra. ~ João de foiites Pereira de

^Mello, Capitão-Tenente , Cammandante."— Ficàráo av
Gortes. iiiteiradis dos çíficios acima referidos.

, Fez-s"e menção honrosa da felicitação que a Caroafa

Constitucional de Villn Franca de Xira , eleita no dia

:2} do corrente mez, segundo o Decreto de 27 d; Julho

ultimo, dirige ao Soberano Congresso; felicita-o pelos

seus assíduos trabalhos ; e em nome daquella Constitu-

cional PcK-oação exprime os sentimentos de gratidão.,

pela somma de direitos, que vão reassumir, cuja recu-

peração impriniio naqnclle> habitantes espirito, c o mais

brioso heroísmo para defendereir suas liberdades, achau-

<!o já liuma Pa.tria carinhosa, por quem sacrificarão gos-

tosos suas vidas , fortunas , e quanto possuem.

Fcz-se menção honrosa da felicitação que pela des-

coberta da co.ispiração diiige a Camará da Cidade de An-

^ra ( Ilha Terceira ) em seu nome , e como Represen-

tante do Povo da mesma Cidade.

Ouviose com agrado a felicitação que pelo aniii-

versario do memorável dia 24. de Agosto de 1820 diri-

ge como Presidente da Camará da Villa de S. Lourenço,

a Juiz de Fora António Xavier Cerveira e Sousa.

O Sr. Secretario Sarroio disse que se achava eri-

carcegado de apresentar ao Soberano Congresso huma
ilepiesentação assignada por nove Desembargadores da

Helação do Porto uzando do seu direito de Petição, e

de Reclamação contra a resolução, que se havia toma-

«io sobre o requerimento do Desembargador José ftlaria

Pereira Forjaz , sem que fossem ouvidos. Ponderou se

persuadia que o Soberano Congresso não podia ter du-

vida, em admitiir tio justo requerimento
,

pois q^ie nem
mesmo no antigo Governo , e na lorça do inaior despo-

tismo se decidio arbitrariamente sobre a antiguidade dos

D.-seinbargadores , e se sugeiton isso sempre ao Poder

Judiciai.iò competente, c. coiiclulo pedindo licença para

po3er assigiiar o inèiiiTio requeriiiiento ,
por interessado,

e não dever perder o. seu direito.

No tefíiicio requerjmento se queij.ão os Desen.bar-

gtdores do grande pivejuizp que de tal resolução Ihjs

provénij por" virtude d.i qualsão esbulhados do direito^

'

ÍS A 1 i\i J' iv li; N .^

ique legitimamente tinh.io sdquiri.lr' sem serem ouvidos
formalidade sempre praticada em similhaiites casos; pe-
dem seja, reformada tal resolução, ou ao menos que se-

ja suspensa, até que ouvidos pelos meios ordinários pro-

duzão as suas razões : foi concedida a licença ao Sr. Bar-
roso para assignar-, e o requerimento passou á Comniis-
são das Petições.

O Sr. Secretaiio Soares de Azevedo fez a chamada
e disse se.ach.avão presentes 106 Srs. Deputados e oue
faitavão 48 , dos quaes jO tinh .0 licença motivada.

O Sr. Presidente disse que se achava ã porta o Sr.

Deputado . pela Pr0\incia de Angola, Manoel Patricio
Corrêa de Castro , o qual sendo admittido com as for-

malidades do costume, prestou juramento, e tomou as-

sento na Assemblca.

Ordím do Dia.

Continuou a revisão da Constituição de alguns arti-

gos
,

que forão mandados á Commissão pata os tedioir

com maior clareza , e logo foião lidos successivamente
pelo Sr. Secretario Soares de Axevtdo , sendo approva-
dos huns, como vinhão redigidos, alterados outros para
maior clareza , e tomadas em consideração algumas pe-
quenas emendas

,
que concluídas passálão novamcnce á

Commiss.'iO para lhe dar nova redacção.

O Sr. Ferreir-a Borges apresentou luima indicação

em que propunha que o Capítulo que se acha exarado

ua Constituição com o titulo da Eleição dos Deputados

de Cortes, seja supprimido , e em seu lugar se lhe subs-

tituão as bases, c.n que elle he absolutamente fundado

as quaes elle apresentava, como eleições directas, e ou-

tros artigos essencíaes : sustentou a indicação expenden-

do diversas ra/óes, sendo a principal que a nossa Consti-

ttiição deve ser exequível em todos os seus artigos, e
que seja tão pequena a comprebensivel, que, a ser pos-

sível, todos a tivessem de memoria: que elle não se

oppunha ao vencimento da doutrina vencida, nem se

podia dh-er qwe era .petckr .«, írabâlho feito, pois que

esse mesmo trabalho pod^a passar para a Lei, sem que
Í4iserido na Constituição prive as futuras Legislaturas

das emendas, ou mellioramentos
, que na execução dá

Lei se possão descobrir : que comtudo espera que esta

sua lembrança seja muito impugnada
,
porém que assim

mesmo nao duvida apresentalla para satisfação de sua

consciência.

Defenderão alguns Srs. Deputados que a indicação

devia ser in limine regeitada
, e o Sr. Presidente disse

<jue para seguir a ordem da Assembléa era necessário

que a indicação ficasse para segunda leitura, e então

dt* idír-se se devia ou não entrar em discussão , o que

assim se decidio.

O Sr. Prisidente deo conta das seguintes felicita-

ções : de Cândido Lazaro de Moraes , Official da Secre-

taria d' Estado dos Negócios Estrangeiros: do Brigadeiro

José Maria Xavier Godinho
,

proximamente chegado da

Illia Terceira^ a í]ue se deo a competente considerai.5o.

O Sr. TrJifDJB pedio e obteve a palavra para ler o

Projecto de Decreto da abolição da Meza da Consciencii

c Ordens
,
que se mandou imprimir,

O Sr. Pre<;idente deo para Ordem do Dia — Revi-

são d.i Constituição, e Quesitos sobre o Processo Cri-

minal e Civil — , e levantou a Sessão á huma hora.

Errata de algumas das ultimas Gavetas.

Gar.. N. Prtg". <""'• '"'•

iíi6.

.187.

'1

188.

189.

7ii!.

75!'

75v
7 5-4-

7 .S,7.

762.

>>

)>

)>

76i.

Erros, Emendas,
24. outro affirmat ouso slfirmar

21. actas actos

8-9. niununci-ados pronunciados

19. com que for com que /oí
2. Fali,-) que s.A.R, Falia que o s. a. r.

21. voiaçiío -vocação,
ÇO. DrnjorcatJ Hcmarçati

55. com estandarte com « estandarts

1. Kicoríe Niort

24. contra elle contra ella

i\ A C 1 O i\ , A L.
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FRANQA.

Vnrií IO de Agosto.

Ctrrespoiidíticíà"iiárti,.u!ai-. (Universal áí ai

"'•^tt
*' X~l^ cousa dtcididâ que se difira por agora a guerra

'áo Orience. Os motivos que fizeráo sdopur esta reso-

lução inesperada são o estado em que se aclia o Meio

dia ài Eaiejtn , ,e sobre tudo a fermentação que agita

todos os espíritos na França. Os Ultras ponderarão es-

te periçò , e não se descuidarão em provoLar elles mes-

mos explosões em alj^úmas partes do reino para dar mais

apparencía de realidade a seus temores. Porém o grande

impulso que se tinliã dado á nação Russa quando se tiy

nlia resolvido a guerra com a Turquia
,
põe agora o Im-

peiidjf Alexandre em humâ posição mui falsa , c mui

rxposta para i sua pessoa. A causa dos Gregos inflam-

iria cada vez mais naquelíe paiz o fanatismo politico e

religioso ; e talvez o Governo não terá bastante força

para deter a tcrreiVte da opinião geral. Os Ruisoi se

iembrâo ainda da sorte quií teve Paulo l ; e esta lem-

brança Causa vivas inquietações.

.

" Pelo que respeita a nós, dois incidentes impre-

vistos vierio augriíentar as grandes difficuidades que já

havia para que podesse verificar-se por terceira vez a in-

íetvenção de tropas estrangeiras no regulamento de nos-

sos negócios interiores. O discurso do General Fau
,

e a accusação que os Ultras tiverão a imprudência de

fafet contra alguns Deputados dos mais illustres, e que

maior influencia tinhão na opinião publica , produzirão

hum effeito inteiramente contrario aos desejos dos pro-

vocadores.
" Todos conhecerão o perigo que os ameaçaria se

hs inCOfregivei'! partidários do antigo regimen se vissem

apoiados por baionetas estrangeiras, e pelas vexações

que agora commettem
,

prevcem as que então commet-
terião.

"Sem embargo os Ultras trabaliiáo quanto podem
pòr fazer que os gabinetes das grandes Potencias se mis-

turem directa ou indirectamente nos negócios da Penín-

sula , e seguramente que este, e não outro, foi o ob-

jecto da larga e precipitada viagem do Cônsul Vuraiid ;

porém parece que não logrão tudo que desejão , e que
por ora seguirão o plano que até aqui , e se este se

malograr tratarão de adorrrieCer os Hesparilioes com fal-

ias seguranças para ver se podem amottisar o espiíito

publico, e esse enthusiasmo que se manifestou nestes

últimos dias , é que dá muito ciudado aos partidários

do despotismo. Em vez de açneaçar :,,a Heipanha corn
huma iuv.isão , como o fa?ião ha hum mez atraz, íino^i-

raó agora temer que os HespanUçes invadão a França
e brevemente ouvirão Vv. rnm. dizer que estão forman-
do batarias diante de Perpiiilu'io e Bayona. (E com ef-
feito , maior despropósito não se poderia dizer : a Hes-
paalia invadir a Praiiça hoje em dia ! ! Se os Ultras tal

inventarem, nãP: devem chamar-Jhes; Ultras, mas sim
Patetas. )

l,jj ,r' O cordão sanitário era d' antes, segundo os Ul-
tras

, de óOiáS hoiriens ; presentemente dizem que níf>
passa de 20(^ ;

potém o certo e seguro he que a sua
torça real e efíectiva he presentemente de jç^ jio-
mens , segundo se vio hoje mesmo nos mappas de offi-
cio dos corpos que o compõem. Porém seja o que for
o Governo Hespauhol assim como não deve fiar-se das
promessas e afagos doi Ultras ^ também não deve de-
morar-se em que o cordão sanitário seja cordão ou ca-
labre ; o que importa lie dar á Nação a attitude militar
que lhe convém, e que vejáo os diplomáticos quando
chegarem a reunir-se para tratar dos negócios da Penín-
sula, que os Hespaniiois estão preparados para tudo e
que estão resolutos a fazer pela sua liberdade os mes-
mos sacriticios que fizerão por defender a sua indepen-
deucia. Jamais nação alguma se achou em tão urgente
occasião de pòr em pratica aquella máxima tão sabida :

Si vis paccm
,
para bellum.

'' Os Ultras ponderão muito . a falta de recursos
que tem a Hespanha , e nella fundão principalmente as
suas esperanças ;

porém ainda nisto se equivocão confun-
dindo a penúria do Thcsouro com os recursos da nação.
Estes serão esLOçcç em quanto for preciso empreoallos
pelos meios coiistitucionaes

, porém serão immensot se
os inimigos da liberdade da Hespanha 3 obrigão a sahir
dos hmites que signala a Cciiçtituiçrio. Se a Hespanha
tivesse tido a Constituição actual em iSo8 e os Hes-
paiiliots se tivessem empenhado em não apartar-se del-
ia, (jamais terião conseguido o glorioso triunfo, que 0$
tem immortalisado. A rigorosa observância da Consti-
tuição he o que deve salvallos presentemente em quan-
to a gravidade do perigo os não obrigue a lançar mão
de meios o.tra-constitucionaes , e todos os amantes da
liberdade deSejamos que jamais chegue este caso

; porém
se por desgraça cíiegasse então verião os Ultras se a

H^-Kuuilia tem recursos."
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LI S BÔ A 2 i!c Sítcmlro.

Noticias do Bríisil cxtraliidui da BjrboUta do Poilo

de JC de Jgoito.

Bii/iiíi 21 de Junho de 1822.

Exiracio de InunTi Ciiria particular,

''Aqui se recnllico a Corvetn Regencraçilo
,

que

conduzio para estr. os prézos
,
que fizeráo o ataque , ou

insulto ao Governo desta Província no dia ; de Novembro
íln ani)o passado: e cortio viessem soltos, e livres, tem
incendiado os conipalilieiros, que cá estaváo , tnl entliu-

siasmo diabólico
,
que não dcividamos que cedo haja ou-

tra desorden) , ou ainda maior f se elles puderem) do

que a do. dia 19 a 22 de Fevereiro próximo passado.

Quando náo sejí-aqtíí na Cidade (por mo poderem com
as Tropas de i^crtugal')^ ttabaliião corri rjigita força' pa-

ra o fazerem em hiJma das Villas de fóVa ; que julgamos

será na Ccxcàra, ou Sento Amaro, e d'alli vitem ata*

car a Cidade
,

para fazerem éiiihafcar a Tropa
,
que aqui

se acha áe Portugal , a quem charíáo os nomes mais in-

juriosos , e declaráo serem os maiores inimigos ; tudo

isto por se lhes oppófem ao seu infernal systema. SeV.
II)., e todo o mais Povo das Províncias de Portvgal

^

não fizerem com que o Congresso obie de outra manei-

ra ; castigando com rigor (conforme manda a Lei) to-

do aquelie homem
;

que procurar transtornar o sOcego

publico
,

podem contar com perder Portugal o 'Brasil
,

e desgraçados entíiO dos Portuguezes Europeos
,

que cá

iicarem. He-nos-' hum impossível manifestarmos miuda-

mente o quanto tem grussado o rancor desta vil canalhí,

sobre os pacíficos , e mui prudentes Europeos ; com cu-

,jas tramas se ertcaniínhão para nos arrancarem de nos-

,sos seios aqucllcs bens
,

que a Providencia nOS teiíide-

jiositado, por ineio de nr,sso's trabalhos 'etc. "

Idem 7 de Julho,

Extr/icto de outra caria particular,

"No dia 26 do passado entrou neste portç (da
'Bahia') o Frigue de Guerra Audaz, sabido de I.iihoa

com officios para o Governador das Armas , e tainbem

para o Governo Civil desta Ptovincia , e apezar de'le não

trazer Carta nenliuma particular
,

pois que ate o Com-
Jiiandante e mais Tripulação só scuberão que vlnhão

para a íiahia na altura da Madeira , aonde abrio hum
Prego , ou Officio , em que lhe declarava que deveria

seguir para a "Baliia , ignoramos as providencias, que el-

)e trouxe a favor dos bons Portuguezes
,

que existem

nesta Província. A este tempo )á a Caxoeira se tinha

virado em luima segunda Goyanna, e o mesnio se ppr-

tendia fazer em Santo Amaro: na Coxocira ciíáião logo

liunia Junta de 5 Membros composta esta de homens os

mais preversos, c indignos de serem Portuguezes, e igual-

mente criarão hum Governador dArnnas que lie da mes-

ma natureza , que os da Junta : cotntiido , a chegadj do

i'rigue //oi/ai fe-lcs vacillar , a ponto de não fazerem

tantos insultos aos Portucuezes alli residentes ; e taír-

bem fez , com que em Santo Amaro não se criasse a

Junta , como na Caxveirn ; e não ha duvida
,
que to.ios

estão em grande susto, a ponto de 200 homens de Tro-

pa
,
que daciuí fossem, os pnrião em fuga, debandados

em forma de não fazerem resistência a ninguém ; nias

com a noticia, que ha i dias se reccbeo do Rii' deja-

iiiiro , que vem d'alli 4 Fuibarcaçóes de Guerra, bio-

íiuear este poito, e com Tropa de desenibarqiie , tem

liauo lug.ir , a que o Governador d.is Armas, n;o man-

de para fora força para subjugar os facciosos da Caxot''irfl,

e Santo Amr.ro. Também suppnmos que os Navios Pot-

tuguezes n o sal.ir-õ em attenção á noticia ttcebida do

r.irf de Janeiro , e tractío de is aproniplar para o que

puder succéder: nós estamos aqui esperançados, quèc-fià

tle vir a Tropa
,

que pedio o General Tiladeira ; eni

consequência dos acontecimentos dos dias 19, 20, e 21

tie Fevereiro próximo passado; que tão depressa ella che-

gue , tudo ficará em socego
,

pois que os os facciosos

tem muito medo, e pouca vergonha. Remettemos algun-:

Periódicos para qire V. ins. vejáo , quem são os que tem
concorrido para estes barulhos

,
que o Analisador n." 7 ^

Jeva os seus 5 nomes escriptos, para que todos conhecão

que a não serem estes acontecimentos apoiados por es-

tes 5 desgovernadores , nada teria acontecido , nem ca

viria a remessa do Rio
,

que rióí esperamos ; mandada
pelo maldito J»sé Bonifácio. He necessário

,
que V. ms.

ahi juntos reclamem át Cortes
,

parar por modo nenhum
se separar o Brrsil át Portugal

,
qUe he o que estes

malvados procurão. Para esta conservação he necessário

muita energia no Governo , e não perdoar , como fize-

ráo aos da desordem de 5 de Novembro do anno passr-

do, que a chegada delles aqui soltos, fez muito para

crescer o numero dos facciosos : dizem estes
,

que não

tia crime, cada hum seguir a siia opinião, e destti forma

julgáo-se authorísados para matar, roubar, e fazer tudo

que llies parecer; principalmente contra os Europeos. Os
bons Portuguezes , e muitos Brasileiros , não duvidarão

assigrar hum Recurso feito ás Cortes ; mas a chegada

dos facciosos virem perdoados, fez com que não assig-

nassem muitos , qtie ainda faltavSo , è pertendião assig-

nar o dito Papel de R.ecurso, e até houve fraqueza em
três, que otinhão assignado em se desdizerem: pór aqui

podem V. ms. conhecer, o quanto he prejudicial, £car

o crime sem o devido castigo. Não somos mais extensos

pelos náõ incommod.it
, pelo contrario muito tAiatnq»

a dizer, etc. =B/i^ia 7 de JiiUie de 1822. '

.
"

,

" VÍIT50S outras Cartas da 'Bahia (diz a Borboleta')
^

especialmente huma do i." de Julho, que diz ser o fo-

co dos Independentes no Rícs/jcíivo
,

para onde descr-

táo as Tropas do Paiz , como ponto de Reunião, ex-

cepto do Corpo de Cavalleria, que jurou fazer c?usa

-coiiimum com a Tropa Europca.
" A Caxoeirtt tem o Governo levantado, desde 24

de Junho ,
que ss intitula : Junta Conciliatória e de dè-

Jeta, Os seus Membros tem o tratamento decretado dé

Mercê.

"No i.° de Jiilho sahio ordem do General iV/d-

àeira para exercício' diário de Milícias — e a Aitilheriá

tem por Inspector o Capitão Lf<ji» , que foi d'Attifheria

4, moço hábil, e bem conhecido nesta Cidade.

"Os Facciosos armão t)% Pretos Escravas : isto bas-

ta para mostrar que escravidão 05 espera!
" Sahio também hum Kando do General em que.

promette, qíie tcdo o Individuo que assentar praça nas

Tropas de Portugut , servirá só por três niezes ; tem-
po calculado para á espera da Expedição de Portugal

i

e no caso que antes chegue , logo ter.o baixa.

" Os turopcos são extremamente mal olhados ; è

nas Terras sublevadas, postos em Contribuição, e mal
tratados.

" O General Madeira tem toda a confiança dos

Bons Constituciòiiáes."

As folhas de Madrid recebidas hoje dão ofílcialmen-

tè desbaratada a Gueriilha do Trapense em Ayervc nx
Catalunha , no dia 19 de Agosto, com perda de sua ar-

tílheria , n.imiçóes
, etc. — A partida áeRomanilha tam-

bém foi rechaçada pelo General Tor rijos , o qual os

perseguio ate Almjns , conseguindo salvar a Tropa en-
cerrada na L níversidade de Cervcra que se achava 110

ultimo aperto Moieu Auton também foi batido, e se

retirou dos arredores àcVich. — Misas, ainda que deba-

tido, CMiservava-sc em Olot. Apezar destas vantagens,

ainda resta mtiito para dar cabo das partidas de 'larga-
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rmiít , Mif,í/, Jíps Jcls Eslanyi ,
Ti,im/igo!a , Miraltes

(rscliaçado em Ríui ) , KorianiHioi (a lorça deste passa

<ie y.OOo homens), Tristani ^ 'Rambla , etc. etc.
,
que

coiis-ervâo aqiitílie desgraçado paiz no mais deplorável

estado <Je ouerra intestina ; mas tomáose medidas que

parece efhca?mente lhe porão teritio ,
se dermos credi-

to e se effcccuar O que dizem os peiiodicos de Madriíl.

Seí^undo IS listas iiominaes das Pessoas que tiveráo

voíos para Deputados na Cidade do Porto, cu|a Divisão

Eleitoral dá 5 Deputados , e outros tantos substituto?,

for o os 10 que tiveráo maior número de votos os se-

guinte s :

José Joaquim Rodrigues de Bastos ,
Depu-

tado eíTi Cortes ". . '. 5:04^ vOtos

José Máximo Pinto da Fonceca Rangel
,

Governador do Castelio da Foz . . . 2:5^7

José Pereira de Menezes, Juiz de Fora de

Villa Real ......... 1:947

João Pedro Ribeiro, Desembargador, . . 1:9 Jl

José Ferreira Borges, Deprjtado em Cortes 1:912

João de Sousa Pinto de M.ijalliães, Depu-

tado em Cortes .... . . . . 1:^59

João Baptista felgijeiras , Deputado em _

Cortes ";'""r:6j9

J^sc António Guerreiro , Deputado fcín"' " '

"

VjOrics . •,'*••'".'"'•" t. . • • > I.J4S'

CORTF.S. Senão do dia 2 de Stflembro 4J4..''

Aberta a Sessão ás horas do costume , e lida e ap-

provada a acta da precedente , deo conta o Sr. Secrctatio

Pel^iteiías dó expediente , em que se cotíipreliendia o

seguinte : Hum ofticio do Governo pela Secretaria d'Esta-

do dos Negócios da Marinha , incluindo hunia parte do

Registo do porto tornado i 1 hora da tarde do dia 1."

de Setembro de 1822.

Bergantim Prazeres e Trimifo, Capitão Manoel Antó-

nia Peiíiia, do Pará em 52 dias, seis passageiros, e Im-

ma mala.

Bergantim Francez Juno, Capitão Lemier , do Havre
de Grace em 11 dias, e seis passageiros.

Novidadt'1,

O Capitão do Beri;antiiTi Praícrer e Triunfo disSc : que

o Para ficava em perfeito socego , e que o Governo go-

zava de boa opinião naquella Província , cujos habitantes

niostravão muita adhesão ao Systema Constitucional. Pve-

fere haver encontrado na Latitude N. j6 , e Longitude 46

a O. de Londres huma Escuna (que suspeita ser pirara),

que lhe deo caça depois de ter firmado a Bíndeira HeV-

panhola com hum tiro de peça , e da qual se separou
^

logo que anoiteceo. Entregou hum saco e três cartas de

officio que se remettem juntas. Os Seus passageiros são

os Negociantes Pedro José Nunes , e João Baptista Fran-

co j com 4 pessoas de famílias.

O Capitão do Bersantim Francez Juno nío deo no-

vidade alguma. Traz de passagem o Consellieiro d' Em-
baixada na Corte de Vienna

,
Jo.Tqúim de Miranda

, os

X»iegociantes Guimian , e Pedro Chabry , com huma pes-

soa de família, e duas Francezas. ( Segue-se a assigoi-

tura. )

Outro officio pela Secretaria d' Estado dos Negó-
cios da Fazenda, incluindo o que lhe envi.íra a Junta

Provisória do Governo da Província da Bnhia de 27 de

Junho ultimo , offere;eiido á soberana approvação das

Cortes o Plano da sua Secretaria, e pedindo a coiifir-

'macão dos Empregados. — Otrtro incluindo a reprcseí)-

tação dos Officiaes r'a antiga Secretaria do Expediente

da Junta Provisória do Governo da Província da Bahia,

pedindo que reveitão em seu pr6 os emolumentos dos

passaportes das embarcações que sabem do porto daquel-

la c: idade.

Passarão á CommissSò do Ultramar varias represen-

tações e ijutros objectos relativos á Ilha do Pri/idpe.

A' Comir.issão das Petições quatro representações do Brí-

gad..-iro e Governador das Ilhas do Príncipe e S. ThomC^
João Baptista e Silva de Lagos. Ouvio-se com agrado a

felicitação
,
que dirige ao Soberano Congresso Fructuoso

de Brito Porto, da Ilha de S. Thomé.
Concedeo-se teu-po para tratarem da sua saúde aos

Srs. Deputad s : J)íorius Pimentel 20 dias; Gonçalves

Ledo jo dias ; e Lmi Monteiro jO dias.

Passou-se á Commissão dos Poderes luima represen-

tação do Sr. Deputado Diogo Antenlo Feijó , em que
expõe, que tendo se-lhe aggravado a sua moléstia de
olhos, próximo talvez a huma total cegueira, inútil a

si e aos seus, e privado dos soccorios
,

que em tal si-

tuhçáo Hie pôde ministrar a sua família
,
pede a permis-

são de se retiiar á sua Província, aonde os seus Itingi-

quos sertõ«-s ofVerecem seguro asilo ao homem pacifico.

O Sr. Secretario Soares de Jievedo fez a chamada,

e disse se achaváo presentes 112 Srs. Deputados, e que

falijvão 4i , dos quacs 56 tinháo licença motivada.

Ordem do Dia,

Continuação da ultima revisão de Constituição , cujos

anisos forão succcssivamente lidos pelo St. Secretariu

Soares de Azevedo.

O Sr. Presidente interrompeo a leitura dos artigos,

para apresentar as seCTiiiiUes felicitações, cujas pessoas se

achavão na salla immed;ata : do Tenente Coronel Ignacio

Pedro da Costa Quinteila tendo tomado o Commando do

Pvegímento de Cavallaría N.° 1, vem com os Officiaes do

mesmo Regimento reiterar os setis protestos de adliesão

ao Systema Constitucional ; fez-se meiisáo honrosa : d»
ex-Governador da Provin>;ia do Espirito Santo

, o Coronel

líalthazar de Sousa Botelho de Vasconcellos
,
pelo seu te-

çresso do mencionado Governo ; ouvio-se com agrado ;

do Dezembargador José Freire Gameiro, chegado proxima-

mente do Rio de Janeiro ; lida com agrado : do Chefe de

Divisão , o qual tendo recebido oídem para Commancar
a Esquadra próxima a dar á vella para o porto da Bahia

,

devendo ao mesmo tempo conduzir a Expedição da Tro-
pa para alli destinada , vem reiterar os protestos de ad-

hesão a Causa Nacional , ouvio-se com a consideração ó.o

costume. Hum dos Srs. Secretários communicou a estes

indivíduos, na forma do costume a consideração , com que

cada huma das felicitações foi recebida.

Concluída a leitura dos artigos da Constitijição
, o

Sr. Secretario Biullio Alberto leo os artigos addicionaes

ao Capitulo das Junias Administrativas para terem lugar

nas Províncias Ultramarinas.

Ponderou o Sr. Borges Carneiro^ que tudo quanto se

propõe neste Acto addicional está pre\ inido na Constitui-

ção
,

que portanto não acha necessário fazer declaração

alguma; masque seemattencáo ás grandes distancias d.is

Comarcas das Províncias do Brasil for utíl fazer algimia

alterac.lo na foriiia da eleição dos membros de cada hu-

ma das Juntas Administrativas, se reservasse para a lei

regulamentar, da qual também depende aorganisação das

Jantas de rortngal. O Sr. Miranda apoiou. Depois de

breves reflexões foi regeitado o Acto Addicional
,
ficano)

ei*i tudo applicavcl ao Ultramar, ò que se acha na Corís-

tituiçTio.

Fez-se menção honrosa da felicitação da despedida
,

que fazem o Tenente Coronel , e mais Officiaes dos

Batalhões j e 4, que fazem parte da Expedição que pas-

sa ao Brasil
,

para onde dtve embaicar , o que lhe toi

participado pelo Sr. Secretario Soares de Azevedo. O-i'
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vio se com agrado a felicitação que dirige ao Soberano

Congresso o Desen-.baigador José d"Oliveira de tiguete-

do pela occasiáo cU sua ciiegada de volta do Ria de Janei-

ro.

O Sr. Ssct-tario B,ui7.» AÍhsrto fez a segunda lei-

tura da indicação cfo Sr. Vcrreira Borges ,
em que pro-

piiiilia que na Constituição só se inserissem as Eases das

eleições , mas que' o seu regimento fique para hurna

lei le^.ulamentár. , ., ,
,

Ò Sr. i^oârií -de 'ÀítvéSo .'ko iiuma indicação do

Sr. Manoel Antouiii Míirúns , em que propunha que

i:n quanio substituir o grande atrazo da civilisaçáo das

111)35 de Cnho-Veriie , se suspenda o art. ó " da Lei de

12 de juiho de 1822 sobre aS eleições na parte em que

exige a naturalidade, ou residência de cinco annos , c que

possáo ekger os seus Deputados em pessoas capszes do

Reino-Unido.
,

OSr. 1'residénte declarou que estava concluída a re-

âacção de Constituição , e que a Commi-isáo respectiva

com a de redacção se encarregasse de redigir o Decreto : que

a mesma Conimi^são desse o seu paiecer sobre o dia , e

formalidades de juramento què em todo o Reinò se deve

observar neste solemne acto.

Passoii-se á leitura dais seguinte- indicações, i.' do

Sr. Castro (Deputado pela Provinda àt Angola) em que

èxpviíha as necessidades da mesma Província, a impossi-

bilidade de virem os seus Collegas , e a precisão de se

£Íiamar o substituto para. o coajuvar. 2.' do Sr. Abbade

de MeJrÓei expondo que lhe constava ter havido grandes

e escandalosos subornos nas eleições, e requeria que o

Governo mandasse devassar : j,' do Sr. Domingas da

Conceição req'uerer)dò a creacáo de algumas aulas na Pro-

víncia de Piju/íi , e outros objectos.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia — Re-

forma dos Regulares , e Pareceres de Commissóes^ e

levantou a Sessão á 1 hora.

Em 'Sessão de. 26 de agosto de 1S22 se itíanjoa im'

primir par/t a dlscmsão o seguinte projecto.

Forão presentes à Commissão dí Justiça Civil duas

Representações remettidas pelo Governo a este Soberano

Congresso, e feitas pelo Governador das Armas da Pro-

vinch da Extremadura, e peb Auditor interino Corre-

gedor de Elvas , nas quaes pedem resolução de quatro

duvidas sobre a execução do Decreto de i 1 de Julho

pretérito , e vem a ser

:

i.^ Se o dito Decreto, em quanto abolio inteira-

inerite o privilegio pessoal do Foro competente los Mi-

litares nos crimes civis , comprehende ou não os rcos jí

presos nos Regimentos antes da sua publicação per taes

-crimes ; para se^em ,
ou não sereui remettidcs com as

culpas aos Juizes que lhas formarão, e o? ji.lgarefn.

Paríce á Commissão, que deve cumprir-se com a

dita remessa dos téos , e das culpas, liuma vez que não

Tenha havido sentença final em Conselho de Guerra Re-

gimental , na fórrr.a co artigo 4." e 7." do niesuio De-

creto.

2." No caso de serem os iíiesmos réns , quer de pre-

mente
,
quer de futuro, involvidos em crimes civis, e

rtiiljtates ; qual deva ser o Juiz de toJjs
,

para se evitar

Õ "ravame de dois livramentos em diversos Juízos ; ou

^e^devão separarse as culpas, e conhecer ate liiial cada

Juiz, dos que forem da sua competência, e quaes devem

primeiro jiilgar-se.

Parece á Co.Tímissao
,

qtje a prizão faz prevenia a

jurisdicção do Juiz , a cuja ordem foi feita, quanto á pes-

soa
,

para ficar debaixo da sua authoridade ; e quanto ás

culpas , devem ser julgadas nos diversos Juízos a que
pertencerem , conforme a sua competência , á maneirai

do que se praticava de pretérito nos crimes exceptua-

dos ; não devendo comtudo executar-se huma sentença

sem preceder a outra.

J.' Por que maneira hão de ser interrogados os réos
,

quando for preciso, estando prezos em terras distantes

do Juízo
^
que julgar necessário esse intetiogatorío.

Parece á Commissão, que nesta parte he bem ob-
via a pratica das Ordens, e Officios

,
que a estes respei-

'tos se costumão expedir.

4 * Por que maneira devem ser executadas as penas

de diversa qualidade , em que os fllilitares forem con-

demnados nos diversos Juízos.

Parece á Commissáo
, que sendo imposta em algum

Juízo tal pena
^

que torne incompatível , e absorva a

execução da outra , deve somente eXecutar-se a maior ,

qual a capital a par de outra qualquer, ou a de deígredo

perpetuo a par de outra menor.
Mas que nos outros casos devem ser cumpridas ífin-

bas ; porque de outra sorte seria hum só delícto puígado.

Paço das Cortes 20 de Agosto de 1822. — Lhíí, Mertiní
Bastos —Pedro José Lopes de Almeida — Aiitonlo Carlos

Ribfiro de Andrada Macliado e Silva -^ António Ribeir»

da Casto— Carlos Honório de Gouvio Durão.

Convenho cm as três primeiras declarações da Com-
missão

;
porém não na quarta, em que opino, que sem-

pre a pena maior, qualquer que for, absorva a meiior ,

-ao menos em quanto o novo Código não proporcionar

as penas aos delictos , e não modificar a sua severidade.

— Mt/ioel de Serpa Machado.

ANNUNCIO.

Sahio á luz : Vialogo entre hain Barbeiro f 'Iiuin

Professor de Grommalica. Vende-se por 40 réis na Loja

de António Pedro Lopes, R. do Ouro N.° JjS, e nas

mais do costume.

JíbiiO ae Público.

A assignatura da Gazeta Universal pelos quatro me-
xes de Setembro a Dezembro he de 5:840 réis metal ;

pelo semestre actual 5:520 metal, e por trimestre 2:880

metal. Faz-se esta assignatura em casa do Redactor,

J oanútín J osé Pedro Lopes, Rua da Prata N. 11 J, J.°"

andar ; e nas lojas de João Henriques , António Pedrtr

Litpcs , Francisco Xavier de Carvalho , Francisco José de

Carvalho; Caetano Machado Franco (R. da Prata N. £2}

e de Caetano António de Lemos ( R. do Ouro N, 112).

A i.Tiparcialidade da Gaieta Universal , a veracidade do-

seus artfgos , o grande numero de peças officiaes do Brn-
stl , e outras, que publica, e se não achão nos outros

periódicos , a tazem esiiiiiavel aos homens livres de preoc-

cupações e desapaixonados Algumas collecções ha desdá

o principio deste anno ( cujo preço he de dois piotot

metal por mez dos oilo decorridos ) ; e mui poucas col-

lecções (7 ou 8} dos 8 niezes do anno passado de Maio

a Dezembro , regulando por 8^000 réis na Lei. -.

I N A N V t: j ;n a 1.
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Anno de 1892.

^§^

G.AZET^4 UJVirERS^L,
QUARTA FEIRA 4 DE SETEMBRO.

REINO-UNIDO DE PORTUGAL, ERAZIL,
E ALGARVES.

Rio dí Janeiro 1 j de Junho,

VItíu^íi» cxtraordiaaria do dia 10 d* Junho de 1822.

_/xos t^*^ '^'•'^ *'" '"*^ '^^ Junho de mil oitocentos e

vinte dois nesta Cidade , e Corte do Ri» de Janeiro , e

Paços do Coiiscllio se juntarão em Vereação extraotdi-

«afi4 o Juiz de tora , Vereadores , c Procurador do Se-

nado da Camará ,
comigo Escrivão do mesmo Senado , e

os Homens Jjous que nelle tem servido, c outros mui-

tos Cidadãos que concorrerão : e depois de reunidos de-

clarou o Presidente do Senado da Camará a todos os Ci-

dadãos presentes que em Vereação de oito do corrente

tinha este deliberado ir no dia de hoje signihcar a S. A.

R, o Principc Regente Constitucional , c Defensor Per-

petuo doBrusil, os SentiiiieiUos do Seu Respeito, Amor,
e Lealdade pelo imniincnte Serviço que o iVlesmo Senhor
Acaba di fazer ao Brasil, Ucctetando no dia três do
corrente a Convocação de huma Assenibléa Geral Brasí-

lica, Constituinte, e Legislativa; e que para obrar na
(jonforniidadí da Lei , o mesmo Senado os convidava

para ouvir os seus votos a este respeito, e para o acom-
panharem , no caso ile appiovarein esta deliberação

: E
sendo approvada unanimemente por todos a sobredita

deliberação do Senado da Camará
;

propoz mais o mes-
mo Presidente do Senado

,
que teaJo os Illustres Pro-

curadores Gcracs desta Província jurado manter a Re-
gência ái S. A. R. no Acto da sua installação, em no-
me do Senado da Camará , pr punha aos Cidadãos pre-
jcntes que íosse o mesmo juramento latilicado solemne-
mente no dia de hoje pelo Senado da Cainara

, e Povo
desta Cidade

,
porque este Acto não só era hurji tributo

3 que a Constitucionalidade sem exemplo do Mesmo Se-
nhor , se tem leito credora ; mjs huma medida de seou-
rança contra malís imprevistos que podem sobrevir : Foi
posta a Votos esta indicação , e por todos os Cidadãos
toi unanimenicnte approvada com e.\pressões de applau-
so , alegria , e satisfação nascida do Coração. Estava o
ííenado da Camará , e Cidadãos presentes , a sahir dos
Paços do Conselho em caminho ao Real Paço de S. A.
R.

,
quando o brigadeiro Luiz da Nóbrega de Sousa Cou-

iinho, Ajudante-Gcneral do Exercito, apresentou hum
Oíficio doTeiiínte General Governador das Armas des-
ta Corte, e Província, em que prevenia ao Senado da
Camará que o Corpo Militar da Guarnição desta Corte
niformado do Acto que o mesmo Senado e Povo hiáo

pratiísr j conformes em Sentimentos, se preparava para

o acompanhar ; mandou-se registar , e guardar «ste Offi-
cio

, e começarão logo a reunir-se os Officiaes de to-
dos os Corpos da Guarnição desta Corte. E concorreo
também o Deputado do Rio Grande, Francisco Xavier
Ferreira; o Sargento Mór José Joaquim Machado de Oli-
veira, Deputado pelo Corpo Militar da mesma Provín-
cia: saiiio o Senado da Camará, Cidadãos, e Corpo Mi-
litar dos Paços do Conselho á meia hora depois do meio
dia : á huma hora entrou no Paço , e foi logo introdu-
zido na Grande Salla das Audiências, aonde S. A. R.
te achava com seus Ministros, e Conselheiros de Estado.
O Juiz de Fora derigio a S. A. R. a falia em nome do
Senado da Camará , Povo , e Tropa , significando os Sen-
timentos de Respeito, Amor, e Lealdade, que todos
juntos vinhão expressar ao Mesmo Senhor , acompanha-
dos do juramento de manter a Regência de S. A. R.
da mesma tórma que a havião jurado manter os Procu-
radores Geraes desta Província. S. A. R. Dignou-Se
Responder: "Que os Seus Sentimentos erão a todos
"manifestos, e que permaneceria nelles." Logo o Sena-
do da Camará, Cidadãos presentes, e o Corpo Militar

prestarão nas Mãos de S. A. R. , sobre hum Livro dos:

Santos Evangelhos , o juramento do theor seguinte :

"Juramos manter a Regência de S. A. R. o Príncipe
" Regente Constitucional , e Defensor Perpetuo do Bra-
" si' , da mesma forma que a jurarão manter os Procu-
" radores Geraes desta Província." O Presidente do Se-
nado da Camará annunciou este juramento ao Povo que-

Cobria o Largo do Paço, de huma das varandas deste

aonde S. A. R. Se Dignou comparecer
, e foi o mesmo

applaudido com inimensos Vivas
,

pela ordem seguinte :

—Viva a nossa Santa Religião! —Viva a Constituição!
— Viva a Assemblca Geral do BraiHl —Viva ElRei Cons-
titucional ! —Viva a Regência do Príncipe Regente Cons-
titucional ! —Viva o Defensor Perpetuo do Braiil] —
Viva a Princeza Real! —Viva a União do Brasil com
Portugal !

O Deputado do Rí» Grande
, Francisco Xavier Fer-

reira, dirigio depois a talla a S. A. R. , protestando

iguaes Sentimentos por parte da sua Província. Reco-
Iheo-se o Senado da Camará, Cidadãos, e Corpo Mili-
tar , aos Paços do Conselho d'onde havião sabido : E pa-
ra constar, se mandou fazer este termo, que eu José
Martins Rocha, Esciivão do Senado da Camará, que o
escrevi. — José Clemente Pereira. — João Soares de Uu-
Ihòes.— Domingos Vianna Grugel do Amaral. —'Manoel
José da Costa. — José António dos Santos Xavier.

—

Manoel Moreira Lírio. — Francisco Xavier Ferreira , De-
putado da Província do Rio Grande do Sul. — José Joa-
quim Míchado de Oliveira , Deputado pela Província de
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R.o G.at.U áo Sul.— Joaquim Xavier Curado, Tenen-

te Gener.il , e Govcrnajor das Armas. — Luiz Pereira

d.i Nóbrega de Sousa CouIÍtiIio , Brigadeiro, Ajudante

General. — Domingns AUes láranco -IVluniz Barreto.

Co/iíiiiiiiir-si-liiit) Assigitaliiras,

Está conforme,

Jvsc Mariini Recha,

Valia que 9 Presidente da Seiuuif da Camará din^io a'S.

A. R. tf Piiiic\jie Ridente CoiiJt itiicioiíiit , e Dejeií-

lor Perpetuo do Tiroiil , em nome do mesmo õenfdo.

Povo, c Trvp,i desta Corte, iio dia 10 do corrente.

SeNhor.

O Senado da Camará, Povo, e Tropa desta Cida-

de, seiísiveis ao cumulo ds ventiifa , e prosperidade que

o Liberalismo de V, A. Pv. acaba de preparar i Pátria

em perigo; Decretando a ( oiivocaçío de liuma Assem-

Mca Geral Constitui nt^c e Legisl.itiva , na forma da Re-

presentação de z\ de IVlaio, vem trazer a V. A. R. pu-

ras expressões do seu Respeito , Amor , c Lealdade ; e

gratos a tão alto beneficio ratificar solemnemejite o Sa-

grado Juramento de manter a llegencia de V. A. R.
,

até a ultima gota de seu Sangue
,

que os Illustres Pro-

curadores Geiaes desta Pnninci.i prestit.ío no acto ds

SUA inítjlljcão com veconliecido acerto.

Orsáo djs suas voze-s , ao considerar as "ilagestozas

Sceiías de que o Brasil vai serTlieatro ilkistre ... quan-

do adiiiir.i a incídculavel rapidez com que este Reino em
menos ile cinco meies adquirio lium Príncipe Co.istitu-

cional , Seu Defensor Perpetuo, e liuma Assemblca Re-
presentativa ... quando observo que obras tão inaravillio-

sas devem CS seus felizes resultados á franqueza sem exem-

plo , com cftie V. A.. R. tem sabido unir á Vontade dos

Povos a Sua vontade ... e quando ao mesmo tempo ava-

lio em balança liei a conducta que em reciprocidade o

Brasil tem uzado com V. A. R. e o pezo do Juramento

C)ue este Senado, Povo, e Tropa vem boje prestar nas

Augustas Mãos de V. A. R. . . . o meu espirito. Senhor,

transportado entre o prazer e a admiração exclama : Que
V. A. R. Se Fez no Fausto Dia j do corrente Maior que

todos os Grandes Príncipes da terra : e í]ue este Povo

traz l:o;e em premio á Constitucionalidade de V. A. R,

o tributo mais caro, mais apreciável , e invejado, que

hum Povo livre pôde offerecer ao seu Príncipe. Eu o de-

Itionstro , Senhor.

Arrastajido duros grilhões o Povo escravo só leva aos

pés do tiranno Despotismo lizonja vil e seductora , trai-

ções e engano? : a Vós , Senhor
,

que Liberdade Respi-

laes , Amor , Candura e Lealdade tributa hum Povo li-

vre.

Para mim nascenes , e não eu para Vós , clamando

aqiielle, coina em cada Vassallo hum inimigo, e o Po-

vo que o contrario sente terrível queda lhe maquina que

o esmaga : a Vós ^ Senhor
,

que do Povo a Soberania

Reconheceis, o Brasil, Vos dá hum amigo em cada súb-

dito , e de corações pnros levanta hum Throno .^Ito , e

ísublimado que nenhuma força será capaz de abalar ja-

mais.

Rco dos Crimes mais nefandos o Rei Déspota as

Scicncias -detesta , e aborrece, porque os Sábios Censo-

res, inimigos são dos mãos Governos; sacrifica o Com-
iiiercio aos seus interesses ; persegue a ínflocente Agri-

cultura , da verdadeira nobreza origem , e das riquezas
,

carregando-a de Impostos sobre Impostos para que o di-

nheiro não falte nos seus Cofres sempre exhaustos ; as

Fabricas afugenta e a productora industria, porqu»? estas

civilizadoras são dos homens , tugítivas por consequência

de hum Povo escravo ... Os Sagrados Direitos da Liber-

dade Civil , d.i HtOpriedade_e segurança individual do Ci-

dadão são ob;'jctos ommissos no seu Código.. . a sua Lei,

para dizer tudo, he o seu arbítrio... a devastação, a mi-

zeria , a fome , o disgosto , a òor, o pranto , o fructo fal-

tai do seu Governo.

Vós, Senhor, (oh! como he maravilhoso este Con-
traste ! ) que do hrnsil Filho Vos tendes denominado

, e

i Vossos Súbditos Amigos, e Irmãos chamais! Vós, Se-
nhor, que o primeiro entre todos os Príncipes de Cons-
titucional o Soberino Titulo Tomacs Gostozo

, e Amigo
da Liberdade dos Povos Vos Declaraes ; Vós, Senhor
que defender Juracs o Brasil para que mais não volte a

ser Colónia, nem escravo, e o Systema Constitucional
Protegeis que o Brasil adora , Anjo Sois da Paz do Ceo
mandado que Liberdade e Segurança nos trazeis , ás Sci-

«ncias protecção , apoio as Artes , florescência ao Cnir-
iiiercio , e á Lavoura , á Virtride abrigo, a todos alegria

ventura, e prosperidade, Salvação á Pátria e a Vós Glo-
lia.

São logo a par das V^ossas , oh ! Grande Príncipe

mesquinhas as façanhas dos Príncipes mais famosos , cu-
jos nomes illustres estão gravados nos brilhantes Padrõei
da Eternidade. Que importa que os AfFonsos o estrondo-

zo nome de Conquistadores , Restauradores , e Leoisla-

dores alcançassem
,
que os Sanchos lossem Povoadores e

Wagnihcos
, os Dinizes Justos e Lavradores

, Eloquentes
os Duartes , Perfeitos os Joãos e Piedozos , Santos os

Fernandes e os Luizes, invencíveis os Alexandres
, e es

Fredericos Grandes ?

Que importa que huns tenhão melhorado os seus

Estados : outros mU actos de justiça praticassem , aqucl-

les ao merecimento , e á Virtude levantassem templos
,

e estes á Pátria víctorias gra.ides « Conquistas tenhão
dado ? Que importa que tudo isto , e acções de nome
mais aho praticassem, se opprimirão os Direitos do ho-
mem immutaveis , e dos Povos Senhores se chamarão.*

Fnráo pequenos. Senhor ,... Só Vós Sois Grande, por-

que Só Vós Sabeis do Povo os Direitos innalienaveis res-

peitar.

Eia pois. Senhor, avante com a empreza começa-
da , os Povos são íempre dos Príncipes amigos , e Irmãos
sendo elJes justos. .. o caminho da verdadeira Gloria he
este. Vós o Sabeis... Segui-o , Senhor, adiante está

da Immortalidade o Templo... Ella vos espera; e nós
em recompensa vos juramos amizade, Candura, e Leal-

dade eterna.

Rio de Janeiro em lO de Junho de 1822. — José

Clemente Pereira — João Soares de Pulhúes — Domingos
Viana Grugcl do Amaral — Manoel José da Costa —José

António dos Santos Xavier.

l'alla que o Deputado do Governo do Rio Grandt: , Fran-

cisco Xavier Ferreira , dirigia a í. A» R. no Sobre-

Alto dia 10 do corrente.

Desde a infância do Mundo , foi sempre a Gratidão

o símbolo de todas as Virtudes, e o seu desempenho a

mai-í doce função do coração humano. A Gratidão faz

com que hoje me avesinhe do Augusto Sólio de Vossa

Alleza Real; ella conduz meus passsos ; porem sinto con-

fundidas todas as minhas idéas
,

para arranjar expressões

com que manifeste os sentimentos que ella inspirou 114

minha alma, pelos venturosos resultados com que V. A.

R. Se dignou Coroar os votos do Povo desta Cidade , e

aquelles que eni nome da minha Província tive a gloria

de dirigir a V. A. R. no sempre Fausto Dia 2j de Maio.

Está convocada a Assembléa Constituinte , e Legislativa

no Brasil : He dado o passo mais importante e decisivo

para a prosperidade , e segurança deste vasto Império : e

quem fez tanto , com o Palladío da Constituição fará ii

lesto.

Se faltassem .^cções para levar c Nome de V. A.

R. ao Templo da Iroiportalidade , só esta bastaria. Sois

com razão chamado o Pai dos Povos , o Numcn do hra-

III, Quanto digo , lie expressão e sentimento universal
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dos Vossos fieis siibnicns ; quanto digo (Consenti, Se-

nhor
,

que Vos imite) he fillio do men amor da Pá-

tria , expressado com a voz do coração : acreditai-me.

—— Franciíco XaviCr tcrreiía.

LISBOA j i/í Sitíinhro.

Se os homens todos ponderassem quanto bem llies

traz no decurso da vida , e ate na remota posteridade

justo renome, o tiel desempenho das suas obrigações

em qualquer lugar que a Providencia os colloque no i\lun-

do , seria em todos hum particular estimulo de acções

beneméritas esta constante lembrança, e em todo o tem-

po gozaria sua alma do doce prazer de não sentir remor-

sos de ter faltado aos deveres que a vida social llies im-

põe. Porem infelizmente são poucos os qur; trilhão esta

\'ereda com passo hrme e permanente ; e por isso tan-

to mais ficão impiessos na memoria dos Povos os nomes
daquelles que em sua administração e governo scuberão

mostrar-se dignos Chefes e Superiores zelosos e aman-

tes do bem daqueiles a quem forão «nviados como De-

legados do Supremo Chefe da Nação, Esta verdade in-

contestável deveria dominar o animo de todos os que

são dsstinados a governar Povos : os do Murtinhao aca-

báo de dar hum niagnitico testemunho do seu reconhe-

cimento para com o seu ultimo Goveíiiador o General

Bernardo da Silveiia I''iili> da Voiiceca
, pois que assim

que alh constou no dia 2 de Junho por hum Bergantim

InC^let, que ello cliegara a salvamento a esta Corte, sen-

do recebidas pelas oito horas da noite as cartas de Lis-

boa que isto annunciavão , fotão iniuimeraveis os fogue-

tes do ar que toda essa noite se lançarão , congratulan-

do-se mutuamente aquelles habitantes, e no dia j todos

os Navios se embaiuleiráráo e derão salvas os que tinbáo

artilheria, continuando nesse dia á noite o fogo com sum-

iiia frequência, e illuminando-se quasi toda a Cidade,

íiendo tão geral o contentamento da sua chegada a salvo

á Pátria, que só poderia ter coniparjçjo em tua genera-

lidade com a do sentimento que aquelles povos causou

a sua partida , ficando indelével em seus corações a me-
moria do seu venturoso Governo. Assim outrora os Cai-

tros , os ConstaiitliioS de Hregança , os Atiiidcs , e < u-

tros Heróes Portuguezcs souberão de tal modo represen-

tar a suave autlioridjHe dos nossos Augustos Monarcas

nas mais remotas Províncias do Lusitano Império, Sil-

veira apresenta hum novo exemplo igual ao d'aquelles

iminoftaes Varões , e digno de ser imitado de iodos os

fjUc a sorte destina ao eminente cargo de Governadores

de Povo, e muito mais daqueiles que, por estarem lon-

^e da Sede da Monarquia , mais necessitão de quem llus

mantenha intacta a fruição de seus direitos
, c bem os

dirija no justo cumprimento de seus deveres.

Segundo as cartas do Maiaahiio de S de Junho ti-

nha ai li (.liegado muita gente refugiada de Pernambuco
pelas desordens daquella Previncia.

''Sr. Redactor,— Entre os motivos que concorrem
para o desgosto dos habitantes de qualquer paiz he hum
<1os mais efficazes a desacertada escolha dos homens que

os hão de governar ; e quem nesta encolha põe pouco
cuidado, por mais que nos diga que tem boas intenções,

sempre nos deixa a desconfiança de que não tem zelo

pelo bem daqiielle povo ao qual envia hum inepto , ou

hum homem destituído das qualidades necessárias para

,tal Governo. Eis aqui o que agora acontece a respeito

-da Ilha do Fogo , huma das de Cubo Verde
,

pela no-
meação que acaba de tazer o Minist'0 da Guerra de hum
tal António José da Silva ^ natural da mesma Ilha, paia

seu Governador , com o posto de Sargento Mór. Este

homem, que nunca foi militar, porc.u* tal se não pôde
dizer dos que alli pertencem a huma cousa chamada Mi-

lícia , que nem he arregimentada , neni mais exercício

tem das aitras do que os TaharéoS da nossa antiga Or-
denança , veio ha poiíco daquellas Ilhas, e não sei com
que bulias falsas se fez acreditar aqui ao Ministro di

Guerra por hum digno Militar , capaz de ser Governador

de tiinna das principaes Ilhas de Cabo Verde , e ainda

em cima ine apparece por ahi com seu Habito àsAviz^
Como se a Pátria podesse empregar tão honrado distínc-

tivo em quem não poderá por certo apresentar provas de

hum único serviço a tila feito, merecedor de tal remu-

neração ! Mas deixando essa circunstancia do Habito
,

pois que hoje tanto a fluz e » esmo, sem conta
;
pezo

,

011 medida se estão dando até mesmo a muitos que só

o da mortalha merecem , o peor he o desempacho com
í]ue , sem mais cerenionia nem contempl.ição com o

bom desempenho do lugar de Governador daquella Ilha ,

se despacha para elle hum homem ignorante da atte mi-

litar, da administração civil , da legislação, em fim hum
filho da mesma Ilha , onde ainda ha 4 para 5 mezes era

apenas conhecido como pessoa não mui capaz de gran-

des cousas , e ate assaz malquisto por alguns tnáos fei-

tos , como consta de documentos dalli remettidos, que

nada lhe são favoráveis. E que respeito ha de ter da-

queiles povos este Governador ? E quem pôde tolerar

ser governado por hum ignorante conhecido , e que sem

duvida se ha de querer vingar de todos aquelles seus

compatriotas que tem represent.ido contra elle? He sum-

ma impolitica mandar governar huma Villa , ou huma
Cidade por hum filho da mesma terra ; he o meio de

dar maior valimento do que he devido aos parentes
, e

amigos desse Governador , ou Magistrado , e maior op-

pressão aos inimigos destes , ou aquelles mesmos que

lhes não renderem Ijomenagem , e que não queiíáo nem
devão condescender cOm suas vontades. Esse erto gros-

seiro não foi ponderado pelo Ministro da Guerra a res-

peito do tal Sargento Mór Governador nomeado da Ilha

do Fo^o ; mas ainda he tempo de o corregir nomeando-

se hum Militar de Linha , ou mesmo de Milícias, mas

iiáo das de Cabo Verde , que he cousa só nominal
,

para

aquelle cargo ; aliás todo o mal que da non.eação feita

proceder , recahe no Ministro , ao qual por este e por

outros meios se tem feito conhecer este desacerto , e

não lhe ficará a desculpa de o ignorar. — Sou seu etc,"

CORTES. SesíÚo do dia j de Setembro 455."

Lida pelo Sr. Secretario B.itilio Alherio a acta da

precedente Sessão, deo conta o Sr. Secretario Felguei-

ras do expediente , em que se comprehendia a seguinte

correspondência: — Hum olficio Ao Governo pela Secre-

taria d'Estado dos Negócios do Reino, incluindo dois of-

ficios que acabáo de chegar das Províncias áo Maranhão^

e da Vnrabiba ; no primeiro pattecipa a Junta Provisória

com a data de 5 de Junho haver recebido do Príncipe

Real pela Escuna D. Maria da Gloria algumas ordens re-

lativas ao Decreto de 16 de Fevereiro , as quaes pro-

testa não cumprir , como se deptehende do Auto a que

se procedeo ; não nccultando porem ter-se ccnliecido al-

"um descontentamento depois da chegada da embarcação

sobre a forma do actual Governo. No 2.° com data de

22 de Junho expõe a Junta Provisória da Farabiba ao

Norte, quaes são os votos geraes d'aquelles povos, ex-

plicados ante o Senado , e o Governo , de que S. Ma-
jestade conceda ao Príncipe Real a omnímoda Delegação

do Poder Executivo.

Passou á Conimissão dos Negocies Politicos do Bra-

sil huma Representação da Camará da Bahia, a qual dir

que surpreheiuiiJa , e horrorizada pelo acontecimento do

dia 12 de Junho, em consequência do qual ficava inhibi-

da de continuar livremeiue as suas funcções , levava ao

conhecimento de S. filagestade a Certidão do Termo,
que á instancia do Procurador da mesma Camará se fez

lavrar no livro das Vet?açõ.es , no qujl se refere fiel ç
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vêtdadeito aqi:el!s acolitecimento, e pede a S. Magesla^

de a mais piaiiipta , e enérgica providencia
,

para evi-

t t os lionores da eminecite anarquia, de que aquclla Ci-

dade se acha aiv.caçada. O Tejnio reduz se ac seguinte,"

»'*Nodia IS dé Juiilio reunido o l*res:£ici1te , e,o Procu-

ra dor do Coiicellio ,' o Coronel Fiííicisco Jtsc Lisboa^

por este foi (fito qiie queria declarar ,
como declar;.va

^

que 110 dia 12 não liouvc Vercaçio, por t.iltarcni os Ve-

readores , senão esta falta procedida' de se acluitem na-

quelle dia os mssos do Conceljio <;uaniecidos de Patfu-

llias de Cavjliarij , estaa o con:iinianiente a cir^cular to-

da a Cas a da Óamara luinia partida da mesnia Ca\allaria,

coniniaridadd por Imiii Subalterno de nome Monjaidini
^

dizendo-s-e pnhiieanierfte
,

que esta tropa era destinada

a prender a Caióara , se intentasse acciamar o Principe

Reí;ente , o que mais se verificou depois
,
que clle Pto-

duràdor , fe o Veuador França, único que- no referido

dia compireceo se retirarão da Casa da Canura depois do

meio dia
,

porque logo tambent as referidas patrulhas se

retirarão ao sen Q-jsrtcl ; declarando mais o mesmo Pro-

curador ser falsa j callsal que se quer attribuir a smiilhan-

l« prp'cellin;entf> , o que melhoT constará de todos os

aVtõs
,

que o tnesmO Senado respeitador das Leis e da

ordem, tem ptaticadb , resultando do referido procedi-

mento da tropa, que assini rondou a Casa da Camará, o

nào haver' VereaçSO ho dia de hoje por não comparecer

hum 5Ò Vereador iiem mesmo dOs aonus prereritos,

chamados pjra stiTCtitUir os do presente anno, O que tu-

do clle rcíer-idb írociíkdor declarou ,
requerendo ao dito

Presidente que as?ii'.i se escrevesse.'' (^En-aijui coma se

íijuda' co.in lúiiiiit {lítfltica a innis ^lossíira a eiigrolsor

o vai-tulo i!Í!Íií!èiite tia Bahia, Máo lií deixar oi modos

suúMCi pelos í;sp,:'i-ci ! )
Foi recebida com acerado , e mandada para a Livra-

ria djs Cortes a S-gunda Paite da Collecçáo da Legisla-

ção que completa o primeiro anuo da presente Lejjis-

íatura, offerccida pelo Prior de Alvaiázere , o Us. Dio-

hizio Miguel Leitão Coutinho.

O Sr. Soares de Azevedo poi sobre a meza íiuiíia

carta áo Kacliarel João António Moutinho da Veiga , o

qual cíTerece para as itespezas publicas o valor de três

valles no impoite de 65(^240, e o que se lhe deve da

proiiii titicjçáo dos Transportes do tempo que scivio de

Juiz de Fóii de Silvei.

Ordem do Dia,

Entrou cm discussão o Projecto contendo os quesitos,

cue devem servir de base ao systciiia do Processo cri-

ininal é civil , cujo thcor lie o segumte :

" A CommissáO especial encarregada da redacção

da Lei sobre o regulamento e orgaiiis.ição das Relações

do Reino de /'oitugol , e Algarvei
,

juh.a necessário,

para podcf ultimar seus trabalhos
,

|ur,pot ao Congresso

para se resolveiem os seguintes quesitos, que devem

servir de base ao systenia do processo ciiii.inal , e civil,

em quanto não se ciia , ou estabelece o Juízo dos Jui-

zes de fajo.
«' i.° Se ha de qualquer crime, por mais grave

que seja, ainda o de penna capital, ser julgado pelo

Juiz da priuieita instancia
,
posto que seja Ordinário.

"2." SÍe sentlo julgado em Relação, e havendo

iippellação pata outra diflereiíte , ainda nesse caso pode-

Vá ler íu^ar a revista; porque então devera ir a terceira

"Rè-láçáo.
' '' j." Se nas causas pendentes eiveis, julgadas na

"Relação em piimeira instancia, havendo appellação pa-

ra outra Relação, devera também admittir-se a revista

uns casos , e termos da l.ei. — António Cados Ribeiro

lie .^ndiade — Alexandre Thomás de Moraes Sarmento—
Manoel Ferjiaiides Tliomis "

C) Si. liastes tomando a palavra disse, <jue se op-

puiha EO l.° quesito, porque encontrava grande repu-

•.'iMiicia em accerier a que hum homem só decida da \i-

da de outro homem ;
que acha muitc mais liberal a pra-

l ca e 1eí;i.l.içio acHia!
,
que ordena, que só as P>elaç6es

pronunciem a pena capital ; e por tanto a sua opiniío

era que em quanto se não estabelece o Juizo dos Jui-

zes de Facto, se continue a pratica até agora estabele-

cida. O Sr. Goavéa Diiião apoiou.

O Sr. hernandes Thomás sustentou que ficava com
mais recursos o Réo, havendo já huma Sentença na pri-

meira instancia, o que foi apoiado pelos Srs. Moura,
Ferreira Borges , Guerreiro , e outros , e ^ulgando-sí

sufficienteniente discutido foi approvado o 1." qussito

,

pelo que pertence aos Juizes Letrados, sendo excluídos:

os Juizes Ordinários.

'O Sr. Fernandes Thomás requereo que se declaras-

se quem havia de pronunciar a Sentença nos lugares

aonde não houvessem Juizes Letrados, visto que assim

estava determinado; decidio-se que ficava ao arbítrio da

Commissão propor o que lhe parecer a este respeito.

O quesito 2.° foi regeitado por estar prejudicado

na votação do 1.°

O quesito j.° foi retirado a rogos da mesma Com-
missão.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão das

Artes, e o Sr. Miranda, rebtor da mesma, leo os pa-

receres sobre os requerimentos de José Rodrigues da

Silva, de José Pedro Duarte, e de José Maria da Sil-

va , e outros ; = indiffiridos.

Seguio-se a Commissáo do Commercio ; e o Sr.

VonzelUr leo o Projecto de Decreto que permitte a li-

vre exportação dos géneros Cereaes na Ilha de S. Mi-
guel C 0,i!e se imprima); lium parecer sobre o requeri-

mento de Antoino Ferreira Garcez (não pertence ás Cor-

tes) : dito sobre huma indicação do Sr. Framiai, em que
propunha que fossem admittidos a Guardas da Alfandega

os Militares
,

que tenhão soffrido no serviço da Pátria :

= adiado até a discussão de hum plano geral sobre este

objecto
,
que já esta admittido ã discussão.

A Conunissão de Constituição leo os pareceres :

1.° sobre varias Cartas de Cidadão : 2° respondendo ao

Ministro das Justiças sobre a contradicção , em que se

acha o juramento dus Desembargadores da Casa da Sup-

plicação com o actual sysiema de Governo : parece á

Comn.issio que se deve observar aquelle mesmo, que

se o:denou aos Membros do Tribunal da Protecção da

Liberdade da In;prenss : 5.° respondendo ao Ministro,

exigindo medida legislativa para espaçar o prazo da dili-

gencia aos Réos comprehendidos na Conspiração ( ficou

adiado ).

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia o Proje-

cto dos Regulares, e a ultima redacção do Decreto pa-

ra o empréstimo, e outros objectos da divida publica;

c levantou a Sessão á huma hoia.

Na lista das 10 pessoas que tiverão mais votos para

Deputados na Cidade do Porto , cujos nomes se publi-

carão na Gazeta precedente, falrJirTio o 9.° e ]0.° na 01-

dem dos votus , e são os seguintes :

Fr. Francisco de S. Luiz , Bispo Eleito de

Coimbra 1272 votos.

António ds Santa Catharina Braga , En-

commeiídado de AlveUda 11 90

ANMUNClOS.
Sahio á luz a obra Seguinte : =: " Taboas de decli-

nação e conjugação para aprendei as Linguas Hespanho-

la Italiana , e Ftanceza comparando-as com a Portugue-

za." Vende-se cm hisioo na loja de Orself e em Coinf

ira,

PnWica-se por subscripção a obia seguinte : s: '• No-
ticia succinta dcs monuuiciitns da Liiigua Latina, e dos

Subsídios necessários para o estudo da mesma." Dará

bum volume de 6:)o a 700 pag. cm 4 " A assignaturu

hc \:COO reis. Os Senhnrfs
,

que quizerem concorrer,

darrío seu noniC e assignatura em Coimbra a José Vieen-

ie Goiíits de Moinui no próximo Outubro , em que a di-

ta obra tfntrará no pr-clo , cobradas as assigiialuras.



[785]

NuiMEBO ]QÒ. An NO DE 18^'2i

G.4ZE'TA UJVirERS^L
QUINTA FEIRA 5 DE SETEMBRO.

H E S P A N H A.

Madrid 17 de Agosto.

O Uinversal áe hoje traz o sejjuinte artigo :

íM,.il veies temos dito que a cliarnada Santa Alliança

era huma liga torinada por alguns Reis para terem op-
primidos os povos , e oppõreni»sc a que recobrassem seus

iiaturaes direitos; e os partidários do despotismo nos tem
ciiamado caluinniadores. i^lil vezes temos repetuio que os

Gabinetes da Santa Alliança, e particularmente o Gabi-
nete hraiieer, , obravão comnosco de muito má té , e

que os seus protestos e aifagos não erão mais que appa-

renCes até que conseguissem huma occasião favorável pa-

ta tirarem a mascara , e declarem abertamente a i;uerra

ás nossas novas instituições ; e os partidários do de«po«

tismo, e os escritores assalariados para coadjuvarem t

conseguir seus projectos, e que estavão sem duvida ini-

ciados no segredo de suas intrigas , nos tem tratado d«
aesconfiadas e maliciosos , e até nof tem accusado de
que com as nossas suspeitas tratavamcx de semear a des-

confiança entre os Governos , e de perturbar a boa har-

monia ein que vi\'iamos com as mais Potencias. Factos

públicos e Irrecusáveis tem prosado jà até a evidencia

e estão provando todos os dias
,

que o que ao principio

podia ser liuma suspeita da nossa parte , he hoje em dia

liuma verdade demonstrada ; e o Hespanhol que com ô
que tem visto e está vendo crê ainda efn boas palavras

he precRO que tenha boas goellas.

Mas que necessidade temos nós de aventurar conje-

tturas nem de formar suspeitas, quando os Vltras Fran-

cezes, que são o órgão de todos os inimigí^s da nossa
liberdade , se atrevem já a dizer-nos claramente o que
pensão , e não tem rebuço em manifestar á cara desco-
berta quaes são os seus projectos? Ouçamos como se ex-
plica a Gazeta de Franco , escandalisada de que o lado

«iíreito da Gamara dos Deputados não houvesse respon-
dido ao discurso que pronunciou o General Fou contra
a 8anta Alliança , e contra á possibilidade de huma in-

vasão do território Francez por tropas estrangeiras,
" A Santa Alliança , diz a Gaveta , entTe cujos Mem«-

bfos he hum dos principaes o Rei de F;o;jfu , hê hum
pacto mutuo de garantia entre os tíironos contra os re-

volucionários da Europa, Dizer que a França está proni-
pta a levantar-se contra a Santa Alliança , he o mesmo
que dizer que está prompta a levantar-se contra o seu
Rei , e contra os Borbons , e contra o Exercito Francez
ijtie he liiini dos corpos da Santa Altianija. A França nSo
tem mais inimigos qu.; aquelles Governos que tem que-
brado o pacto de alliança que asseguia a existência dos
thronos e a conservação da paz. Neste caso se acha o
Governo actual d'Hespa::lia. .As CoJtei rcvtlucioiíariat

tem quebrado todos os vincuFos que uníao a Hespanha
com aSaniaAlhança; e por conseguinte os que a união
com i França, que he parte delia. Isto são cousas que
so pode negar o que não tiver nem o menor sicnal de
senso conuiium." "

temd.ta seja essa boa ! E bemdita seja á cândida e
angel.ca franqueza com que a bemdita Gazela de Franca
nos dej.ra em duas palavras o que he a Santa Alli.nçá
e o que a Heipanha póJ.s esperar de hum de seus prin-
cpaey memoras ! iVias porque razão nos não tem este
membro principal fallado desde o principio com estamesma clareza ? Ce a Hespanha tinha quebrado os vin-
culas que a unno com elle e com a Santa Alliança
nao he huma insigne má fé , e até com visos de perfí-
dia

,
e aJeivosia, conservar na apparencia relações ami-

gáveis com os Hcspanhoes
, e esta,-lhes ao niesmo tem-

po tâzcido a guerra á traição e por baixo de capa ' Va-mos
,

a Oazeta de França delira
, porque de outro mo-

do era impossível que se tivesse atrevido a fazer ao seu
Hei lao atroz injuria. " ( E se o Governo Prancez jul-
^^gasse assim.não puniria o A. do artigo por essa atroz

^^
injuria ao Rei? Huma vez que o não fjz está visto

^^quc o nao reputa injuriado, e concorda com o que diz
^^o artigo), tsquece\) esta circunstancia ao Universal
^,

que he bem obvia. A refutação, ou resposta ao arti-
^•go, continiía com algumas razões muito frívolas por-
^
que na;> Vem a propósito *v, g. o não se quere'r unir

• a Hespanha com o déspota da França, Napoleão, e que
^

por isso quebrou com os outros déspotas, os Alonar-
cas da 6ama A|lunça, Porém coiiclue bem com o se-
gaiilte período."

''Os desejos naturaes dos povos he viver em paz,
e so provocados e instigados se resolvem a comprometi
ter se nos transtornos que a queda dos thronos traz
comsigo; mas atinai o soffrimento dos povos tem tam-
bém seus h.iiites

, e se aventurão e se compromettem,
e se cegão, e se nem sempre são elles os que ganhão*
sempre são os throiu>s os que perdem. E quem he a cau-
sa principal destes males? Os provocadores, os que que-
rendo consolidar os thronos, os mináo e solapão , e us
que pregando paz atição de continuo a guerra dos povot
contra os Reis, que he a mais funesta de todas as ''uer-
ras."

°

REINO-UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL
E ALGARVES.

'

R/ff de Janeiro zO de Junho.

Sr. Redactor (^da Correio do Rio de Janeiro").

Creio dar-lhe gosto co:n a ofFerta dos dois Procla-
mas inclusos. Os nossos Deputados Angolcnses , depois
provavelmc:itr de renhido combate de língua, pecarão á



[ 786
]

espada cabeluda, e cliamáo ambos a sua Proviíicia para

ver o duello , e ser juiza. I\las o Sr. Castro, cuja lin-

guagem corrente, e bello estylo aprecio, fez-nos iiuma

injustiça, que creio não lhe merecer o Rio de Janeiro
,

tí que inculca sua sombra de escuridade. Não quiz dar-

nos a lionra de fazer girar entre nós esta peça, que do

bico de liuin pass.irinlio nos veio á mão ; e como a épo-

ca odeia escondareios , vainos correr-líie os oliios a ver

se damos com a tal eir.inentissima.

Deixainio por mão o gracioso m.elindre com que

trata o seu cnilc^a , vamos a causa geral. Corridos me-

zes acorda S. Ex.'' e diz que se não deve embargar com

as queixas de al^ímas PtovincidS do Brasil contra as

Cortes. Mas ccnio Angola não f.'; parte do Brasil, não

deve vOr nem apadrinliar esses despropósitos. "Eis-alii o

dito do politicáo ! Ficar mal por Hcar mal, antes com o

'Brasil do que com Portugal. Mas prensaião a evidencia

de que as fe!a:çaes"cóminerciaes
,

politicas, e geoj-raficas

prendem Angola ao Brasil; mas elle quer ver Luboa_,

e que faz } Consulta-se a si mesmo a = uieu fraco vtr =
e vai dar tombo ao Congresso. Teiaioios los quicro io.

Seu aito génio não Hie deixa vêr que o Brasil te-

nha outros moii-os no seu generoso procedimento , se-

não que os seus Deputados não fossem bem attendidos

,

X por graça concede = que aquelle seja principal e mui

ponderoso motivo de justas queixas. =r "Mas não vè co-

" mo os seus Mandantes podetjú c.lTcctuar pacilicamente

"os seus desejos, sem romper os laços da cordial aífci-

" (jáo e sincera obediência que devem ao nosso Amabi-
*'

lissimo Rei o Senhor D. Joro VI e Sua Dyiiastia , e

"sem perjurar as Bases da Constituição .... abandonan-

"do em fim a Wái Pátria...." Enter.de, Sr. Redactor?

Pois eu não. Mas elle lie capoeira; isto lie cabeçada ao

Xrasil. Dahi não será. Elle ha de ter tido a Represen-

tação Fluminense , o Decreto de S. A. R. , etc. Seja o

que for, dcixalio ir =" Salvar a Pátria, executar a voz

da sua razão e da própria consciência."

Quizera que o Sr. Gnigcl pozesse os seus Consti-

tuintes inais ao facto, entrasse na própria natureza, tra-

çasse hum quadro vivo, e bem síngello do estado do

jirasit que não retrocede, do estado de Angola, e sua

Unidade com o hrai,,' ,
para que aquelles, se lie que o

conceituão , deliberassem coir. r-j. feito conhecimento de

causa, que por ninguém llie poderá ser melhor infor-

mada , do que pelos seus Deputados. h'io he tempo pa-

ia rebuços. Verdade , e clareza.

COMPATRIOTAS A^'GOLENSES.
"Apenas vossa escolha rccahio sobre nim, para

jium de vossos Representantes nas Cortes Gcraes
,
Ex-

traordinárias , e Constituintes da Monarquia Portugueza,

eu me dei toda a pressa para que vossa Causa iiao cor-

resse mais tempo á revelia, sem as reclamações que

competem de justiça a hum Povi> livre : Vós fosícis tes-

temunhas de como , apezar de formidar hum tão pezado

Cargo, eu fui o primeiro em accclcrar dah: a minha sa-

bida
,

protestando em breve aprcsentar-me no Scberí.no

Coiir-ressn
,

para onde o Ministério mesiíio havia repeti-

das vezes mandatio convocar os lJeputac'()S
,

quaesqiier

que elles fossem , dessa Província. O Kro líc Ja^^iro

era o lugar marcado , em que todos trcs Deputados se

deveriáo reunir para marchar a l.ishoa', alli existia o

primeiro de vossos Representantes, que vós escolhesteis

com votos unanimes na fiusa de que não só seu Patrio-

tismo era assaz para advogar dignamente a vossa Causa,

como também erão sobejas âs luzes de sua Sabedoria pa-

ta reflectir sobre seus Collegas. Eu julgava por tanto ,

que aberrando hum só passo dos sentimentos daquelle

vosso Representante
,

por quem se havia declarado alli

a Opinião publica, commtttcria certamente iuim atten-

tido contra a vossa vontade. Foi mister ouvillo. A
principio espozerão-se razórs, pelas quaes a demora de

nossa juncç.io ao CiMigresso , er.i lida como o passo de

mais acertada prudência, c de politica a mais seguia:

porem não forão elLis tão ccnvinceme? ,
que ri?esrem

abalar dos fundamentos a minha primeira opinião etn

progredir ao lugar, para onde me destinastcis ; foi sim

preciso acquiescer ao que a maioria havia resolvido, con-

vencido também de que a voz do vosso primeiro Repre-
sentante , órgão de mais bem combinadas idcas , devia

fazer emudecer as balbucientes expressões de meus sen-

timentos. Todavia, eu não deixei de prever, que vos-

sa vontade, os termos de nossas mesmas Procurações

não authoiisavão huma tal medida. Alhm rompeo-se o

véo, que occultava só desejos de interesse particular em
dezar de vossos inieresses. Vossa Representação vai a

fíCdr diminuída : o amor da Pátria cedco aos temores ;

vã s fjntasmas se afigurarão para encobrir o idolo da

própria commodidade , a que se sacrificou vosso (uturu

destino. ( E quaes erão , lllustres AngoUnsas , os moti-

vos
,

que deverão tazer embargar os passos dos vossos

Deputados? As queixas d' algumas Pro\incias do Brasil

contra as Decisões dâs Cortes. Mas não fazendo vós par-

te do Reino áo Brasil , não devicis entrar cm hum duel-

lo, para o qual nem conio testcm.unhas e padrinhos po-

derieis ser chamados. Sim , vossas relações cominerciaes

devem fazer-vos abraçar a causa do Brasil; vós quereis

ter aqui recursos mais proj.irnos
,

para não percorrerdes

tão longos mares até d Capital da Monarquia : e este

mesmo motivo, a meu fraco entender, he que devia

forçar vossos Deputados a mais depressa achar-se no Con-
gresso ; onde he unicamente

,
que se pôde fazer seme-

lhante petição. Euibora o génio do mal inspire a desor-

ganisadora doutrina , de que Vossos Deputados não serão

melhor attendidos em suas reclamações, do que o forío

os do Brasil, Esta só causa deve dasapparecer
,

quando

se tiata òo bem geral da Nação , a que he preciso

sacrificar alguma parte dos interesses das Provindas.

E concedendo mesmo que aquelle seja principal e mui
ponderoso motivo de justas queixas , eu não vejo , co-

mo , desdenbando vossos Mandatários a sua CommissSo
,

podereis effectuar pacificamente vossos desejos. Effec-

tuar-se-hão , não o duvido ; mas será rompendo os

laços da cordial aftejção , e sincera obediência
,

que
deveis ao nosso Amabilissimo Rei , o Sr, D. João VI,

,

c sua Dynastia , sendo perjuros ao Solemne Jura-

mento Religioso, que ptestasteis ris fases da Constitui-

ção , esta grande Obra da sabedoria das t ortes
,
por vós

tanto e tão justamente applaudida ; abandonando em fim

a Mãí Pátria ; e expondo-vos por isso a huma luta, onde
imbecis , e inermes sereis vencidos , e lançados na mais

medonha e terrível desolação , de modo que jr.mais Vos-
so nome se léa na lista dos Povos existentes. Estas, e
muitas outras considerações, que serão obvias as vossas

luzes, e bom discernimento, me coegiráo por ultimo à

desunir-me de meus Collegas, pata sejuir unicamente a

estrada
,
que me franquea a Outhorga de vossos Poderes.

Kão Ira mais tem|0 a perder com escusadas demoras. A
safvacão da Pátria insta; as Cortes reclamão a hida dos

Deputado de ambcs os Hemisférios. He preciso executar

a voz da razão , e da própria Consciência. Eu vou pois
,

meus amados Patriot.is
, a proseguir na gloriosa carreira

incetada. íúcliS ouvidos insiirdeceraõ aos sibilos do 'J\r-

rorismo. A' VOssa Fortuna sacrificarei com denodo meus
interes>es , liiinha piopria existência. R/t> de Janeiro 7
de Junho de 1822. O Deputado

Manoel 1'atricio Corrêa de Castro, "

"DUT.CIS AMOR PATRI.^..
Concidadãos de Angolla, A escolha que de mim fi-

zestes para hum dos vossos Representantes nas Cortes

Gera;;s , Extraordinárias , e Constituintes da Nação Por-

tugueza , na verdade muito me honrou, ficando assim

comcttida tambeiri a mim a vossa fortuna ; esta porcin
pódc só provir das I-uzes de hum Congresso onde os Gé-
nios mais illustres da Nação tem reunido as Luzes da Sa-

bedoria
,

para Colaborar a vossa felicidade. Ancíoso de

chegjr aquelle Soberano Congresso parti para esta Cor-

te ; mas circunstancias imprevistas por vós e por mim ao

tempo dqs Eleições, fizerão se sião retrogradar, ao me-
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nos parar a minlia marcha , e hum terno -eiitimf nte as-

saltou Insjo as tacuMades de minha Alma ; conipellíJo a

demorar minha junção ao Congresso,
'' E como de OLitra maneira obraria , Illustres Ari-

golenses ? Hncontrei nesta Coite penalizados os ânimos

com a Legislação do Soberano Congresso, ciie pareccu

pouco análoga a Cathegoria , e Dignidade de Remo, a

X]ue fora Elevado o Braiil
:, rezultando disto Requerimeií-

ío instante do Senado e Povo para se instalaiem Cortes

«esta Capital , o cjiie foi Concedido pelo Decreto de .S.

A. R. de 5 de )unho corrente , c conhecendo eu, que

nossas relações Commerciaes , nossa poziçáo Geográfica,

interessão com o Brasil, seria tão imprudente que não

lizesse termo em minha marcha para dar lugar a rctle-

?ião í

'' Qual seria o bom resultado que poderia agoardar

» minha Patiia com liuma acelerada Ilida a Partcignl

!

"Não, amados Compatriotas, sou sensível sobre

maneira ds desgraças da desprezada Angola , tenho visto
,

e chorado os males que desde longo tempo atem detrío

rado. Esta he a occasião em que esper.iva fosse s^lva. jdu

ultimo mergulho em i;ue a deixarão exposta alguns dos

Jiachas
,
que a tinlião governado. ^

'' Esperava que luim Congresso sábio , e providente

a fize se ressurgir a par das ricas 1'ioTincias da Monarquia

Luzitana ; mas he nesta mesma occasião que o Brasil res-

sentindo-se dos preparativos e medidas hostis
,

que os

periódicos de Inglaterra manifestáo como tomadas con-

tra elle pelo Governo de Lisboa , caminha a passos lar^

gos para sua emancipação.
" E que ! não criminaríeis vós a miniia conducta , se

em tão espinhosas circunstancias não consultasse a vossa

vontade pata se maiUvír a união com amnos os Reinos }

" A exigência de necessaiias Instiucçóes , he con-

forme o parecer da Commissão especial dos Negócios Pú-

blicos do Brasil em Sessão de 18 de INlarço do corrente

anno ; e se então se julgarão de tanta monta , he nas

prezentes circunstancias em que são mais urgentes, lii-

viai-me pois vossas lilstruccões em huma maneira clara
,

c deciziva. Consultai quaes sejão os meios de tornar effc-

ctivâ a melhora do nosso Paiz.

'' Tendes a esta hora conhecimento sobejo da mar-

cha Politica de Portugal, e Brasil, c da Kurojia toda,

tendes em vosso seio homens de Letras
,
que deveis es-

cutar como Oráculos , elles sejão os que vos mostrem
cm pltno Conselho o trillio de vosso futuro destino pa-

ra que seja feliz ; mas arredai de entre vós mesmo a

parcialidade, sc;a huma só a linguagem de iodes. Kio d'c

Janeiro 21 de Junho de 1ÍÍ22. O Deputado
Fernando Martins do Amaral Gurgcl c Si.va.'

LISBOA 4 di Sctímúro.

As folhas do Continente recebidas hoje não adian-<

tão couza notável na ordem politica da Etirciui. As Ca-

marás de França fecharão se a 1 7 de Agosto. O Duque
de Wí-llingion que a ij tinha desembarcado cm Calais

para Bruxíllas , apenas chegou ãquella Cidade recebeo

iiuin correio com a noticia da morte do seu amigo o

Marquez de Londoiidii ry
^ e a 16 tornou a embarcar cm

Calais para Inglaterra. Dizia-se que o Conde BatliWst

seria o successor de Lord Castlcrcagli no Ministério , e

Lord Harroivhij ira substitiiillo no Congresso.

CORTES. Sessão do dia 4 de Scieinliro .;Ç6.°

Lida e approvada a acta da precedente Sessão deo
conta o Sr. Secretario Ft/^Kciroj do expediente, cm que

se comprehendia 1 seguinte correspondtncu : Hum ofticio

do Governo pela Secretaria d' Estado dos Negócios d.j

Fa/.enda , em o qual se partecipa
,
que tendo-se recebido

a devassa , a que se proced-ia pelas prevaricações com-
mettidas no Coíre dos contrabandos da Cidade do Pari»,
de que dera conta a Commissão Fiscal da mesma Cida-

de , se remettcra ao Chanceller da Casa da Supplicaçáo

paia proceder na conlormidade das Leis. Outro incliiin(!o

a relação dos Empregados dada pelo Conselho da Fazend.i.

Ouvio-se com agrado a felicitação do Aliroxarife (íà

Commenda da Ordem de Sant-Iago da Villa do To rãt
do Alemtíjo , Comarca de Setúbal. Passou á Commissão
do Ultramar huma Memoria intitulada — Epimenandaf
Aineruano = sobre o estado da Província do Fará , re-

mettida aos Srs. Fernandes Thoniái e Sepúlveda , e de-
dicada ao Excellentissimo Bispo do Pará,

O mesmo lllustre Secretario mencionou hum reque-
rimento dos Portadores de Letras do Commíssaríado
chamadas de Portaria

,
que por ser objecto

,
que hoje

entrava em discussão fic.iva sobre a meza para conheci-
mento dos Srs. Ocptitados.

O Sr. Secretano í'j,iríj de Aievedo fez a chamada,
e disse se acliavão presentes 107 Srs. Deputados, e que
laltavão 48 , dos quaes 56 tinhjo licença motivada.

Ordem do Dia :

Projecto da Retorma dos Regulares , e principiou peio
seguinte artigo' .idiado.

Att.
j J.

" Os Ucnelicios Curados , e Capellanias vi-

talícias de apreseiitagão
, ou data dos iMosteiros, ou Con-

ventos das Corporaróes Regulares serão com perferencia

providos em Religiosos dos respectivos Mosteiros , Con-
ventos, ou Itistiluios , e somente serão conferidos a ou-
tros EcclesiJsticos , ou qu.indo não forem pertendidos por

algum dos sobreditos Religiosos , ou aquelles que os per-
ttndeicm , stf ínçstfbm indignos de os occupar. " :r Sup^í

ptimido.

— Alt, 54. "O Governo habilitará do mesmo modo
as Friíras •,'^que tiverem repugnância de viver no Claus-
tro , fóU" outia just^ 'causà para se poderem secularisjr

devendo além disso as Freiras, que n,ío chegarem a ida-

de' de J5 anilos 'con.pletos, ter parentes, ou famílias

honestas
,
que •as recebão : sendo igualmente estas secu-

laiisações expedidas , e julgadas pelos Ordinários da na-
turalidade ou residência das Freiras, como mais oppor-
tuno lhe for: as Freiras que se secularísarem serão pa-
gas pelos Mosteiros ou Conventos de que sahircm as

prestações annuaes pessoaes, conforme as forçjs dos Con-
ventos a que pertencerem

, as quaes depois da sua mor-
te 0(1 aiinulaçào das Profissões serão a|iplicadas para as

despezas da Nação; ticandb entendido que por esta pro-
videncia nem as Freiras secularisadas perdem o direito

de perceber as tenças estipuladas por parentes oti estra-

nhos^ que perccbetíão estando na Clausura , oú Conven-
tos , os dotes que tiverem a natureza

, ou clausula de
reversio pata as mesmas famílias, senão por morte ou
annulaçáo da Profissão das freiras secularisadas.'— Ap-
piovado.

Art. J5. "O Governo protegerá os Religiosos e
Freiras contra quaesquer vexações e violências , com qu*
os seus superiores procurem impedir as secuiarisações

,

que pertendcrem cm conformidade duj três artigos ante-

cedentes ; e aos mesmos Religiosos e Freiras, que se

secularísarem , será livre levarem comsigo todos os mo-
veis do seu uso pessoal."-— Approvado.

Art. j6. " Suppríme-se o Convento de S. Caetano
da Cidade de Lisboa , único da Congregação dos Cléri-

gos Regulares da Divina Providencia
,
por não ter o nu-

mero de moradores indispensável para a regularidade da'

vida claustial. Os actuaes moradores deste Convento
reunir-se-liào a outro do Instituto mais análogo ; o Go-
verno proverá a sua sustentação na razão das prestações

pessoaes
,

que tocarão aos Religiosos do Convento a

que vietcni a pcitenccrem ; e pelo que toca aos mais
objectos desta, supptessão

,
guardar-sc-ha o disposto nos

artigos 9, 11, e seguintes até 18."— Approvado.
Alt. i7. " Supprinie-se igualmente o Hospício de

S . ] oSo Nej)i>mucciio , da Cidade de Lisboa
,
por se achar

reduzido a hu.ni único Religioso Leigo. O Governo ado-
ptaiá as piovidencias que i todos os respeitos forem mais

i;pportnnas para a conimoda existência daquelle Religio-

so , e para o desempenho de fins religiosos , e pios da
Instituição deste Hospício, tendo em vista o que lic:i

estúbcietido nos artigos 11, e seguintes ate 17, nos

objectos em que possa ter lugar."— Aj)provado.

.\\l. ^'é. "Os Hospícios iinicos de J.i.stitutos sin-
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gulates
,

qne não tiverem o num«fo de Regulares de-

terminado pelos Cânones para a regularidade da vida

Claustral , serão reduzidos aos que fotem necessários pa-

ra n'ellej' se reunirem os respectivos Religiosos até ao

numero indispensável para constituiiem Cumunidades com-

pletas ; observaiidose sempre nestas reuniões a maior

analogia de Instituto entre os Religiosos-, que se reu-

nirem : quando porém os moradores de algum destes

Hospícios se não possáo assim reunir opportunamente

pela adversidade notável de setis Institutos , em tal ca-

so reunir-se-liáo a Conventos tie Institutos naís analó-

«os "uardaiido-se em todas as sobreditas suppressóes , e

leuiitóes, oqne fica estabelecido nos artigos íz." t %^.°
•'

,— .Approvado,

Art. 39. "Supprime-se o Eremitorio único de Pí-

goiVerdei, existente na Comarca de La^jí
,

por se achar

reduzido aquatro ereuiitáes ;
guardando-se nesta suppies*

são o que fica determinado no artigo antecedente na jus-

ta razão , em que lhe lie applicavel. E poT esta occasiáo

se ordena a todas as authoridades ecclesiasticas e civis
,

que náb permittão ,
que pessoas, que não professão al-

gum dos Institutos apptovados , uzetri de hábitos Reli-

gio.sos debaixo de qualquer pretexto.''— Approvado.

Ar. 40. "Extinguem-se os Prelados-maiores , Defi-

nitorios , e Capítulos Geraes das Corporações Regulares,

c não se admittem outros Prelados Regulares de hum e

outro sexo
,

que não sejão os locaes de cada Mostei-

ro ou Convento, eleitos annualmeate pelas respecti-

vas' Cumunidad«s com sujeição aos Ordinários. Ficào

também sujeitos aos Ordinários todos os Morteiros, e

Conventos de Freiras, e os Recolhimentos ,
que até ago-

ra o estaváo a outlos quaesquer Prelados, Mosteiros^ ou

Conventos. Todavia 3 disposição deste art. não obsta is

reuniões, e suppressáo de Mosteiros e Conventos, que

pata o futuro hajáo de ter lugar nos termos dos attigos

20, 24, 29, e j).'— Approvado. ;

Art. 41. "ContiiTÚa p^r entanto a ptahibição das

«ntradas, e profissões Religiosas em todas m Corpora-

ções Reguhres de ambos os sexos ; e do mesmo modo

se prohibein por entanto fundações de novos Mosteiros

,

Conventos, Hospícios, e Eremitorios. '"— Approvado.

Att. 42. "O Governo verificará a exeaição do pre-

sente Decreto com a possível actividade, e vigilância:

e promoverá a concorrência das competentes Authorida-

des Ecciesiasticas naqnelles objectos, para cuja execução

se depender d'ell3."— Approvado.

Art. 4j. "O presente Decreto lemjta-se por en*

tanto no Reino de Portugal , e Algarvn
,

e se fará es-

íensivo a todas as mais partes da Monarquia, á propor-

ção que forem chegando as informações necessárias.
'•

—Approvado. ^

Fez-se menção honrou da felicitação que ao iooe-

rano Congresso dirige o Commandante c Otficiaes da

Charrua Prmceta B.cal que faz parte da expedição
,

que

se dirige á Btthia.

Passou á Commissão Ecciesiastica o artigo 17 do

Projecto separado do í.r. Curréa de iVírirt
,

e Bispo de

Beja sobre a reforma dos Regulares , e emendas offere-

cidas pelo Sr. Sousa Machado , e Guerreiro pata tomar

em consideraç.io a forma de se conservarem os Colle-

gios das Ordens Religiosas estabelecidos em Coimbra.

Foi regeitada huma indicação do Sr. Borges C>irnc'trin

em que propõe, que aos Egressos dos Conventos patri-

Hioniddos se lhe de huma pencão.

Teve a primeira leitura huma indicação do Sr. Ab»

hade de MedrÓcs , em que propóe se faça hum Manifes-

rn ás Nações ,
desapprovando a conducta do Governo

do Rio dí Janeiro , e ni.iis circunstancias que em taes

casos se devem publicar. Tiveráo iguaimente sei.unda

leitura huma indicação do Sr. Vonv.igos da Coiicti<;ãt

,

« do Sr. Deputado pela l^iovincia do Rio Negro.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia o Proj?c-

to sobre o pagamento ca Divida Publica , e levantou a

Sessão publicará huma hora, entrando eni Sessão secre-

ta psra ler hum Parecer da Comniissão Diplomática.

Em Sessão de 27 de Agtsto de 1822 st Mandou
imprimir o seguinte Projecto.

Em Sessão de 9 de Abril de 1821 (Acta do dito

dia) decidirão as Corres como segue.

'' Leo mais pela segunda vez o Parecer da Commis-

são da G'uerra sobre o requerimento dos Quartéis flles-

tres , e Pagsdoies de alguns Corpos do Exercito , o qual

foi approvado depois de algum debate , e sobre o doí

(irurgiões Mores, que foi approvado, excepto na parte

em que lhe arbitra como recompensa a condecoração do

Habito de Santiago, ou de Christo , á qual se deve su-^

bstituir hum distinctivo de Campanha, ficando aCommis-
são da Guerra encarregada de indicar hum Projecto , as*

sim como as instrucções necessárias para regular a sua

distribuição aos Empregados de todas as Repartições civis

do Exercito.
"

A Commissáo por vezes considerou esta resolução;

e apezar do grande desejo de preencher as vistas das Cor-

tes , tem a franqueza de dizer que até hoje hesitou
,
qual

seria o projecto
,
qual o distinctivo de Campanha , e quaes

as instrucções, que fossem applicaveis ate aos Empre-
gados civis do Exercito. A obediência portanto ás Sobe-

ranas Ordens das Cortes he somente quem arrisca a Com-
missáo á opinião doProjetrto seguinte, sem cançar a As-

sembléa com hum longo detalhe das razões
,
que a Com-

missão considerou , dirá somente que em nentum dos

Exércitos ,
que fizeráo as Campanhas da Guerra passada

se criou hum distinctivo de Campanha para os que não

forão combatentes.

PROJECTO.
1.° Hum Jistinciivo de Campanha

(_ que parecer á

Commissáo das Artes como própria , e conhecedora) será

concedido aos Quartéis Mestres , Pagadores , e Cirurgiões,

dos Corpos, aòs Médicos, e Cirurgiões, Auditores, e

aos mais Empregados civis do Exercito para recordação

dos serviços
,

que cada hum na sua classe fez nas Cam-
panhas desde 1809 até 18 14 inclusive da Guerra penin-

sular contra os Francezes.

2.° Paia ter direito a este distinctivo de Campanha
será necessário ter servido em algum Corpo , Brigaria

,

Divisão, ou no Estado .Maior do Exercito, nas operações

contra o inimigo duas Campanhas.

5." Cada huma Campanha será avaliada pelo sfcrviço

continuo, ou interrompido em cada hum anno de seis

mezes , tendo estado presente, e servindo efFectivameií-

tií este tempo, não comprehendendo mesmo o tempo
de moléstia, só se for em consequência de fétidas, que

o acaso tenha feito adquirir em algum dia de acção âbè

Cirurgiões; e nesta hypotlrese lhe será contada hittna ( am-
panha ,

ainda nío tenho estado presente, e effectivamen-

tv servindo os seis mezes.

4." O numero que designar as Campaiihas será ins-

ctiptô nd distinctivo de Campanha desde 2 até 6.

5,° Terá direito áquelle distinctivo de Campanha
todo o individuo

j
que estiver nas circunstancias dos três

piimeitos artigos
,
mesmo tendo sabido do serviço de al-

guma das Repartições , excepto se fosse em consequên-

cia de má conducta no serviço que fez , e de que fora

demittido em consequência. Sala das Cortes 27 de Agos-

to de yi :2. — Álvaro Xnvlcr das Povoas— Luiz, l'aull~

no </t' Cílveira Pinto da França— António Maria Otá-

rio Cabral— Manoel Ignacio Martins Pamplona —José
António da Rosa

Pimentel.

Francisco de Magalhães de Arauio

ANNUNCIO.
Sahio á luz : T>evolisiima Oi^açãò da Salve Rainha

para procuiar o favor, amparo , e piedade da Virgem
Maria j dedicada, e offerecida á mesma Senhora, debai-

xo do especioso titulo da Conceição, novamente appa-

lecida , e que se venera na Basílica de Santa Maria. Ven-
de-se na L ia do Livreiro Caetano Machado Franco, Ruí
d. P iia N.* 82

^ A l iVl i' li li ÍN S A 1\ A C 1 o N A li.
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ÂNNO DE 1822.

*^^^<J

iZWTA UJVIVERSAL.
SEXTA FEIRA o DE SETEMBRO

R U S S I A.

»

Odessa I 7 de Julho.

_£^ iiialniente recebemos noticias de Constantinopla de

1 1 de Jullio. A catástrofe da eçquadra Turca tez naquei-

la Capital o efftito de luim choque elctrico , que atur-

rlio t.into o Sultão, como o Divan ; e o Lord Strang-

ford^ que tiniu manifestado lia algum tempo que não

se atreveria 3 propor n Porta que enviasse hum commis-
sario a receber o Senhor Ttitischef , se aproveitou da-

quelle momento de espanto para obter algumas conces-

sões , e certamente se liouve em algum tempo huma
conjunctura para obrigar a Porta a dobrar a cerviz, he a

actual, e por tanto devemos esperar, graças ao valo»

(dos Gregos , os resultados que se dcsejáo.

O Espectador Oriental, que tem mudado de lin-

guagem, evpressa^e deste modo no artigo de varieda-

des :

" Não ha cousa que se possa comparar á sensação

que fez nos ânimos dos Turcos a catástrote succedida cm
Seio', nada he capaz de fazellos tornar do seu assombro,

K não podemos deixar de confessar que este successo he

capaz de dar liuma nova direcç5o ás suas idéas, e talvez

áos acontecimentos.

Em Outra pass.igem disse: "A façanha de Leonldas

entre os antigos G/cgo/ fez, como todo o mundo sa-

be , m?.Í5 do que poderia lazer a mais brilhante vjctoria ,

porque infundio valor nos ânimos, c os exaltou de hum
modo inaudiin '

Seguraiiiente não era de esperar similliante lingua-

gem ei!j hum periodista Turco (^isto hc
,

que segue o

•partido dos Turcos'); porém nesta occasião he dema-
siado grande o destroço para poder occultallo

, pois se-

ru-ido a relação dos mesmos Turcos, compunlia-se a sua

esquadra de 55 velas antes do infausto successo de Sclo^

-c deipbis-dè se lhe tér reunido a expedição que sahio de

Constantinopla em 4 de Julho. No dia 7 de Julho não

tinha mais que j'5 velas : faltavão pois 20 vasos. Espe-

ramos que o terror pânico que surprendeo os Turcos os

jaão deixe ;ã , e a Greda será livre.

ÁUSTRIA.

Trieste 26 de Julho.

As cartas de Smir/ia de 6 de Julho dizem que os

'.Inbitantes dos lugares immsdiatos de Alntaclga ^ na ilha

Ai' Seio, acabáo de padecer a mais espantosa olamiiiade.

iOs Turcos se litiháo leito senhores daquelles povos , e

juntarão até jO(^ almas entre homens, mulheres, e me-
ninos, a quem dcitJtão ao mar, queimarão, ou fizerão

escravos. No dia 5 de Julho os Asiáticos conduzirão a

Jchesmi 780 donzelas de ij a 17 annos , e depois de
as ter atado as levarão ao mercado de Smirna , ou ao
interior da Asla. Huma testemunha ocular assegura que
aquellas raparigas erão o ornato da Ilha de Sela, e que
muitas morrerão no caminho de fome , e de dor. Al-
guns meninos de sete annos deverão também a vida á
cubica

,
pois aquelles monstros os reservarão para ven-

dellos. ( Estes factos parecem incríveis , e talver. sejiia

exagerados pelos Inendazes Gregos ; mas se Jorito taes

tjuaes se referem, bastariSo para a Europa jurar o fj:-

termioio dos Turcos,^

FRANÇA.

Paris 1 de Agosto.

A .Gazeta de França publicou no dia 4 as Seguin-

tes noticias :

" Acaba de sahir de Toulon fiuma divisão colriposta

da Não o Colosso, das Fragatas a Guerreira, e Thetis
^

e Corveta o Ecco , as ordeas do Contra-Almirante Ba-

rão Haiuelln. Juntar-se-hão a ella a Não João Bari , e

os Brigues Sileno , e Génio
,

que estão aparelhando em
Brest. Commanda esta segunda divisão o Barão Meinard

de la Fargue , Capitão de Mar e Guerra. Todo? estes

vasos navegarão ao longo da costa da Itália , e Barbe-

rla, e nos fins de Setembro se reuniráó na enseada de

BreSt , d'onde sahiráó destitudos a difFerentes paragens.

O Brigue U Loiret sahio para Levante em 22 de Julho
,

e em 5 1 do mesmo chegou a Toulon a Gabarra la CI;o-

vrette
,

que tinha sabido xlaquella bahia no i." de Ju-
nho."

E em o numero de hoje diz o seguinte :

"Escrevem de Toulon com data de )t de Julho

que naquelie mesmo dia se fez á vela a mencionada Es-

quadra
,

que se ignora o ponto do seu destino ; mas

que a voz comn.um , e mais verosímil he de que esta-

belecerá hum cruzeiro nas costas à' Hcspcinlia. O Almi-

rante toma o titulo de Commandante /las forças navaes

de S. M . reunidas no Mediterrâneo ; o que faz crer co-

mo verdadeira a noticia que circula , de que esta Esqua-

dra será reforçada com todas as embarcações do Rei íjuc

se acháo no Levante."
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LISBOA 5 í/s SK'iemhri).

PEC,AS OFFICIAES.

CARTAS DF. LEt.

" Dom João por Graça de Dsos , e pela Constitui-

ção da Monarquia, Rei do Rcino-Unido de Portugal,

JirasU e Al^orví'), d'aiiucm edalcmfllar em Africa, «te.

Façt> saber "a todos os inciis Subdiíós que as Coites De-

cretarão o seguinte :

As Coi;cs Geraes , Extraordinárias , e Constituintes

da Nação Pcrtusueza , desejando regular a escriptuiaçáo,

c administração' interna do Tliesouro Publico, reduzir a

sysíeaia a arrctadaçãj dos impostos, e destruir es abu-

sos introduzidos na administração da Fazenda Nacional,

DecretSo o se-uinte ;

1.° Installar-se-ba hunii Commissão de nove Mem-

bros a saber: José António Ferreira Vianna, José Ac-

cursio das Neves, Francitco Duarte Coelho, António

Firmo Felner ,
Franciscn da Gama Machado, Josc Nico-

Jão de Massuellos ,
João Anastácio da Costa ,

António

José Pedrozo de Almeida, e Ignacio Vcigolino Pereira

de Sousa, os quaes elegerão de entre si hum Presidente,

e hum Secretario, e haverá três Substitutos, qMe serão

L3 Chladíos Alberto Garcia da Silveira» Barão de Tei-

xeira, e José Pedro da Silva e Castro.

2,° A Commissão trabalhara dentro do edifício do

Thesouro Publico nos dias e horas, que ella mesmo de-

signar, e em lugar determinado pelo Ministro da Fazen-

da, o' qual lhe fará abonar a despeza do livro, e miu-

deza da Secretaria, e nomeará de qualquer Repartição

n numero de Ofliciaes necessários", Sem que por ísso te-

iihão outro vencimento além do que lhes competir por

suas Repartfçdes.

j." He principalmente encarregada a Commissão

de exaininar : Primeiro , os atrazos dos devedores fiscaes

e as causas de que elles provém , consultando os livros

das respectivas Contadorias : Segundo, todos Cs artigos

capitães , em que se acha classificada a Receita c Des-

peza doThesoreiro M6r : Terceiro, as alterações, e m"-

dilicaçdes
,
que se deviSo fizer no actual sy^tema de ad-

inlnistração , e fiscalisação da Fazenda Nacional
,

assim

para melhor arrecadação, e economia, como para mais

clara demonstração das causas do excesso de despeza , e

da diiiiinuição das rendas Publicas.

4." Concertará a Commissão hum plano geral do

que deva observar-se do antigo Regimento do Erário, e

das alterações que lhe pareçáo indispensáveis, accommo-

dando-o prudentemente ás presentes circunstancias ; e

Verificada a sua theoiià por prévio ensaio, renietterã de-

pois o mesiuo plano ao Governo para ser transmitcrdo

ás Cortes.

5.° Fica também incumbido á Commissão analizar

a natureza dos impostos, e da theoria , t i.iratica de sua

collecta ,
interpondo a sua opi;iião sobre as alterações,

e modificaçóes, que julgar convenientes, attentas as ac-

tuaes circunstancias da Nação.

6.° O Governo fará remctter á Cnmmiss.'.o quaes-

quer documentos , "ou instrucçúes que ella requerer, pa-

ia desempenho de siias tuncções.

7.° A Commissão de nenhum niodn se iiuromet-

terá no expediente do Thesouro Nacional.

g." As Cortes , e oGoverno loiíiaráó conta á Com-

missão do estado, e adiantamento de seus trabalhos.

g,» Os serviços "dos Membros da Commissão se-

rão tidos eiTi contemplação, e rtcompefisaiios conforme

o seu merecimento. Poço das Coites cni 19 de Agosto

de 1822.

Portanto iMando a miUs as Aulhoridades , a que

o conhecimento, e execução dn referido Oetr^io perten-

cer que o cumpráo , e executem tão íntcirjn ente co-

mo nelle se contem. Dada no 1'alacio ce Quiluz cm 21

de Agosto de jSzr. LIR-ri Com Guarda. Seb^sliâo Jinè

</e Carvalho.

'•'Dom Joáo pot Graça de Deos, e pela ron';titui-

çáo da Monarquia, Rei do Reino-Unido de Portugal,

Brasil, e Algarvet, d'aquem e dalém ftlar em Aíuca
,

ctc. Faço saber a todos os meus súbditos que as Coites

Decretarão o seguinte :

As Cortes Geraes, Extraordinárias, e Constituintes

da Nação Portugueza , atteiidendo a que depois de extiii-

cta a Santa Igreja Patriarcal pertence somente a FlRei
j

a instauração, e formação 'da Capella Real, Decrciáo o

seguinte ;

i.° Para se instaurar, formar, e manter a Capei-

la Real, fica estsbclecida a consignação annual de deie-

seis contos de réis, paga pelo TheSouro Publico, e en-

tregue Á livre disposição de EiRei
,

principiando a veil-

cer desdç o dia em qUe , depois de extincta a Santa

Igreja Patriarcal , Sua Magestade fizer constar ás Cortes

que teni forrrado a sua Capella.

2." Tcdas as quantias , e rendimentos
,

que até

aa presente se adiavão applicados para a rranutenção , e

costeamento da '- spella Real, íaião pjite dos rendimen-

tos Nacionaes , e ser o fifcaiizados, e arrecadados pelo

Thesouro, procedendo-se pira esse fim aos exames, e

diligencias necessárias.

j." Ficão revogadas quaesquer disposições contra-

rias ás do presente Decreto. Paço das Curtes em
1 9 de

Agosto de 1822. •

Pelo que mando a todas as Authoridades , a quem
o conhecimento, e execução do referido Decreto perten-

cer, que o cun prio , e ekécutem tão inteiramente coino

nelle se contém. Dada no Palácio de (Queluz aos 21 de

Agosto de 1822. EIRei Com Guarda. Sebaitivo Joié de

Carvalho.

"Sr. Redactor ;.— Como se tem expedido Portarias

aos dififerentes Ministros Territoriaes psra inquirirem e

devassarem acerca dos que inculcavão certos cidadãos pa-

ra Deputados cm Cortes, tendo aliás isto a maior in-

fluencia cm indispor o Povo no segundo esciutinio con-

tfa as pessoas em "quem já %otárá'to', seria bom que se

expedisse também ordens para se txaminar , e davassar

acerca do ex-Juiz de Fora à'ArrancaJ^i , l^iilouio Joaijuhu

'Stuit-Iiigú , a quem O Ministério ha pouco fez dar o

^Habito de Cliristo ,
que andou com os seus emissários

pela Comarca d'Avtiro a inculcar-se , e ao Irmão de

hum dos ftlinistios para Deputados com maces de listas
,

das quaes tenho em meu poder 44, não sendo estes S:s.

dos mais bem vistos naquella Comarca, pois que até

contra o tal ex-Juiz de Fora foi, ha 4, ijiezcs, huma con-

ta ao Prtr!.idcnte do Frario acerca de extravios que se

diz fize'a da Fazenda fiacinnal,

" Seria igualnitfiite bom que se expedisse huma ou-

tra Portaria ao Corregedor da Comarca de Cúitelh<-Bio,i-

co para exan.inar o proceder dos que andarão subornan-

do o Povo para inserirem nas suas listas com preferencia

a outreip certo Deputado, que não podia ser reeleiío ,

^inr cutra Con'arca. E iguainjente que em Lishoo se man-
dasse dcVnSsar sobre o escandaloso proceder dos Dema-
gogos

,
que andsrão a empurrar á queima roupa listas

com os nomes daquelles, que tanto se tem apregoagi;

iios Joriiaes.

"He escandaloso, Sr. Redactor, que similiiante

procedin.ento se praticasse ás barbas de todos , conir^

todos que d'ahi vem afliimão, e que não seja perriiitti-

do que nas Províncias qalquer cidadão lembre e incul-

que ao Povo, que nem ler sube-, homens capazes, ain-

da que não scjão da sucia. Mas ah ! ninguém vera ago-

ra icprehender ns que inculcarem ovelhas siijeíias .t>

Aprisco do Grarde Oiienreli' — As listas de tal e tal

tem hunia roda de Pedreiros, ... — Oh ! são os verdadei-

ros consiitucionaes ! Tudo o mais he corcundismo.
" Eu espero que o Juiz de Fórà &'Aveiro faça '6

seu dever , e que faça saber ao I^linistro da Justiça , ê

csre ao Publico, que andavas eTDÍssarios pela Coniart.t
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e pela de í\mnhra a empurrar listas com O nome do tal

tex-Juiz de Fora Sjul-lago , e do outro que acima digo,
em quem de certo não coiifião a^sjz Os Hovos , como
pelo contrario parece querer djr a entender a Portaria

de 2Ó de Ago?to , em que se diz :
~ " Tirando-llie des-

ta arte a liberdade de escolher aquelles em quem mais
confia." z: Kão confia , não Scnlior ! O Sr. Juiz de tora
que o diga , e então o í>r. Ministro da Justiça o sabeia;— Hum Á'ro'jliiciaiio,

CORTES. •Sesiiío ia dia 5 Je Setembro 4$;.'

Li.-!a pelo Sr. Secretario Soares de Aícvedo a acta

da precedente Sessão , que (oi approvada , deo conta o

Sr. Secretario Fclgneirns do expediente, em que ;e com-
preliendia a seguinte correspondência: — Hum officio do
Governo pela Secretaria d' Estado dos Negócios do Rei-
no, incluindo liuma Consulta do Senado da Camar» so-

)ir'e a perteni^áo de alguns Estrangeiros entre elle José
iVlidosi , os quaes se julgáo comprehendidos na disposi-

ção do art. 2." § 4." da Carta de Lei de 17 de Julho
deste anno

,
para serem considerados como Portugue?es

para efíeito de serem adrnittidos a votação para Deputa-

dos ás Cortes
;
passou a Comtiiiss.io de Constituição. Ou-

tro pela Secretaria d' F.>tado dos Negócios da Guerra
,

incluindo as representações do Governador daí Armas
da Provincia di) Alemteja , do Governador das Armas da

Beira Aha , do Biigadeiro Francisco .intonib d'AnJrade
Pego, e Coronel de Cavall:ria n." I2 sobre a interpre-

tação da farta de Lei de 11 de Julho ultimo, que ex-

tingue o privilegio do Foro. Outro inclilindo hum ol-

ficio do Marechal de Campo Encarregado do Governo
vias Armas da Provincia do Ali^iHtejo com a felicitação,

que lhe dirigio O Coronel , Officiaes , e mais indivíduos

tio Regimento n.°
5 ,

por occasiáo do anniversario do
dia 24 de Agosto.

ftJencionou hum officio da Junta ProviiCtia do P<««-

Jii
,

participando ter sido instalada no dia 7 de Abril

ultimo , em conformidade do Decreto de 29 de Sctem-
iiro de i8al. Outro da Junta da Fazenda da Província

tie íidiihi , fazendo algumas observações acerca da co-

brança das DÍ7Ímos. Outro da mesma Junta ,
participan-

do que não acceitárão liuma letra e Provisão de S. /\ia-

gestade, assignada pelo Conde de Louiã , Presidente do
Erário do Rie de .Janeiro , em data de 14 de Abril de

1822, em que se lhe ordenava se pozessc a disposição

do Banco do R'o de Janeiro a somma de cincoenta e oi-

to contos, sem primeiro consultar o Soberano Congres-

so , o que nesta occasiáo fazia-.

Passou á Commissão dó Ultramar liuma memoria
ofFerrcida por Agostinho Raymundo dos Reis , da Villá

tie Alciiíturt , Provincia do Maranhão.
Fez-se menção honrosa da felicitação da Camará

Constitucional da VilIa de CviJt:<i<.J
,

que acaba dê ser

installa.la pela Assemblca Eleitoral respectiva. 'Ouvío-se

com agrado a do Juiz de Fura de Nisa, José ftlendcs

Aranches.

Passou á Cominiss,ão de Cotistituição liuma repre-

sentação do Presidente e P.irtoco assistente das Eleições

do Concelho de Fcrrcinys de Tcodaes , da Divisão Elei-

toral de Lamego, cm que envião a copia da Acta da-

quellas Eleições
, e huma conta representando os escan-

dalosos procedimentos, com que o exCorregcdor de

B.ircellos, Isidoro António do Amaral Semblano , Seus

Jrmãos , Joaquim Botelho, o Padre António de Sa Har-

btdo , e outros seus apaniguados, procurarão perturbal-

Jas , é pedem providencias.

Concedeo-Se tempo para tratar da sua saúde aOs Sr?.

Deputados ]eroni)mo Joic Carneiro 1 5 dia« ; Lmí Pnuli-

110 d'Olivelra Pinto de França jO Á\i% J osè Joaquim de

¥aria 30 dias.

Izidoro Francisco Guimarães, Commandant» da Char-

rua Prlticer.n Real partecipa que no momento de se fa-

zer de vella dera parte de doente o Segundo Tenente
Domingos Roberto de Aguiar; «rnviou-se ao Goveino.

Passou-se á Commissáo dos Poderes o Diploma pa-
ra o Sr. Deputado pela Provincia do Minho

, José de
Magalhães e Menezes.

O Sr. Secretario Barroso leo a declaração de voto
feita pelo Sr. Girão ;

— " Declaro que na Sessão do dia 4
do corrent* mez , fui de voto que se approvasse a indi-

cação do Sr. Borges Carneiro
,

que pertendia se desse
património aos Regulares

,
que a titulo d'elle quizessem

Saliir da clausura."

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada
,

e disse se achaváo piesentes 107 Srs. Deputado?, e que
faltavão 48, dos quaes j6 tinhao licença motivada.

Ordem do Dia :

Projecto para prover ã divida contrahida desde 24 de
Agosto, e meios de supprir as despezas correntes.

As Gostes, etr. querendo prover á dividi contrahi-
da desde 24 de Agosto de 1820, fazer face ás despezas
do anuo tuturo , de maneira que os pagamentos a caroo
do Thesouro se facão em dia , e com descanço se pos-
sa alcançar a inteira regularização, e equilíbrio da recei-

ta, e despeza da Nação, e finalmente habilitar o Go-
verno com provimeiito necessário para despezas extraor-
dinárias , filhas das circunstancias actuaes , Decretão o
seguinte :

i.° Todos aquelles aquém a Nação he devedora des-
de 24 de Agosto de 1820, t^-m direito a hum juro de
cinco por cento ao anno, a cantar desde o \.° de Ou-
tubro futuro , em qu.into nío forem embolçados de seus
respectivos capitães.

2.° Os Credores por Ordinárias , Tenças, e Pensões
não vencerão juro algum : poderão liquiilar Seus credites

na Comniissão de liquidação da Divida Publica
, aonde re-

ceberão os competentes títulos , da mesma forma que 01
Credores da divida antiga.

5. Todos os ordenados dos Empregados , e Funccio-
iiarlos públicos a cargo do Thesouro , serão pagos em dia

3 contar desde o i.° de Outubro do corrente anno. Es-
tes pagamentos serão feiltos mensalmente.

4." As lei ias, e os soldos do Exercito, e da Arma-
da, serão integralmente pagas, e continuarão a solver-
Sé em dia.

5." As dividas provenientes de transancções feitas

pot Ordem das Coites, e dos ultimes aimaiiicntos para
elipédições ò'At}ierlca , serão pagas na lórma dos respe-
ctivos contractos; e bem assim todas aquellas , que para
o futuro SC contrahirem legitimamente.

6." Para fazer face a estes pagamentos , em quanto
se não alcança o equilíbrio da receita, e despeza publi-
ca

,
pela forma fundamental da arrecadação , e emprego

da Fazenda Nacional, o Governo he aulhorizado a abrir

hum empréstimo ate á sonuna de dez iiiilhóes de cruzado.^

á proporção das necessidades
,
que torem occorrendo . de

sorte que nunca tenha capitães accumulados ; e procurj-
rá realizalo com a maior economia possível , assim dcer-
ca da laxa dos juros, como da annuidade para a an.citl-
Zit^ão.

A seu arbítrio fica graduar, e estipular a grandeza
e numero das Apollçcs , bem como a sua fõrrna e se-
nhas.

7.° Este empréstimo poderá ser tomado a Nocionaes
ou Estrangeiros, devendo preferir os primeiros em igual-
dade de condições.

8.° Fica livre ao Governo destinar para hypotheca
quaescuer rendimentos públicos, os qtiaes poderá igual-

mente receber adiantados por meio dê desconto se o
premio deste for interior aos juros do empréstimo , mie
lhe propozerem.

9." O pagamento do» juros da divida contrahida des*
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àé 24 cie Agoíto de 1S20 ate p de Junlio de i?2í,

que se consolidar em virtude do aítigo 1.° deste Decre-

to, fica a carto -da quiiua Caixa da .|ui)ta dos Juros dos

iiovos Empréstimos, creada , e dotada pelos Decretos de

25 de-Abtil , e .28 :dc Juivho de i«2i ,
pata pog.ime.uo

da divida anterior aó dia jo de Jiirdio do iTies:iio anuo.

10.° Aquella aivid-a Ipoicni , c;ue foi contralnda de-

pois de !0 de 'Juaiio de 1S21 , devendo ficar a catgo-db

Thesooro, e sendo a este responsável a i)ninta Caixapc-

ia soniiii.v'pí';a depois de 24 de Agosto de 1820, per-

tencendo á divida anteriormente existente ; e sendo esta

somma superior, ou pelo menos igual á divida contialii-

da desde jO de Junlio de 1S21 até 30 de Setembro de

ií?2, ficatá o p8?,a!Jiento dos juros resultantes da con-

solidação desta segunda divida igualmente a caigo da

i]uinta Caixa.

ii.° O Governo mandará liquidar os Titiilos da di-

vida, que vai ser consolidada, em virtude do presente De-

creto-, pela fónna que mais conveniente lor ao serviço

publico, e determinará a grandeza das Apólices com ven-

cimento de juros , a que devem ser reduzidos os referi-

dos Títulos.

12° Pelas rlisposiçóei do presente Decreto não se

entendem ligitimadas as Ordinárias , Tenças, e Pensões
,

ou quaesquer outros vencimentos ,
cuja analyse na orga-

nização geral da Fazenda da Nação mostrar irregularidades,

<; viciosos na sua otigeni.

15,° Fie o revogsdai as Leis, que se aclião em op-

posfçáo cotn o presente Decreto.

Os artigos 1.°, 2°, j.% 4-", « 5-° foráo approva-

<los,

O Sr. F/-rt/;ii'/ii offereceo ao 5. artigo o seguinte

cdditainon-o ;
'' Para a divida contrahida desde o dia 24

de Agosto ,
propofllw que o Thesouto Nacional con-

tinue''a favor a consignação de I2:ooo<^o00, e que es-

tes tituins sejío tecibidos na compra do Pao trasil
,
co-

mo se está praticando.'' = regeitada.

O Sr. Lith Mottteiro offereceD outra, que se redu-

i?ia a que " todos os offerecimenios feitos aos lofne<e-

dores do Exercito Regenerador serão religiosamente ob-

servados."— Approvído.

Os artigos 6."-,. 7-% 2.°, 9.% 10-°, H-', e 12.°

foráo apptovados sem emenda alguma.^

O Sr. Presidente abrio a discussão ao Projecto de

«itincção de Tnbunaes do Conselho do Almuantado
,

e Junta da Fazenda da Marinha, que leo o Sr. Secreta-

rio Saarcs (te ÀzcvcJo.

"A Commissão de Warinlia havendo examinado o

trabalho da Conimissáo exterior sobre a administração

«eral daRepaitiçáo da Marinha, e observado que se não

oicontráo dois Pareceres conformes em todo o relerido

trab.ilho ; e julgando que no -estado de decadência.

e.Ti cue s€ adia' a Armada Naval se faz indispensável

concentrar a acção do poder administrativo desta Repar-

tição , a fim de obrar com energia, ,e unidade, emen-

dando' os abuzos introduzidos pelo tempo, e pela diver-

;;enci.i de authoridades ,
que por sua, reciproca indepen-

dência , e complicação anr.u-llão a respOnsablidade indi-

vidual ,' oíterece â discussão o seguinte Projecto de De-

creto. ,..„..
" As Cortes Geraes Cxtraordrnanas t Lonstituinícs

da Koção pcrtugueza-, Decretáo o seguinte :

" Art. i.°'Ficáo -eNtinctos os Tnbunaes do ^ -onse-

ilio ito AliTiirantado, e da Junca da Fazenda da Wainiha.

=: Approvado.
.

"Art. z.° Noniear-se-ha Jium Major Generai d.i Ar-

mada, ao' qual ficará competindo a authotidade Militar,

-que exercia (. t onselho do Almirantado ,
e terá a inspec-

c.o -/eral de tudo quanto, .liiz em quanto ao -pessosi e

niate7.iaJ da Marinha , debaixo das ordens immediatas do

Winiítro da Refiarticão.
'

Depois de breves .reilexóes ticou adiado para I erça-

íerra em tujo dia assistirá o Ministro da Marinha.

O Sf. Biirrei^F^io Fez huma indicação em qufe prc-

punha, que sendo o dia 15 de Festa Nacional , he este

o destinado para a entrega das listas do 2." esctutinio ;

•o immediato' são as feiras à'Jciij, Elvas, Moiitat\37;o ,

Meituíd , Montíilvi), Lngos , Benavente^ Soure , e

Viseu ; propuuha portanto que a entrega das listas do

2." escrutínio, se rezervasse para o dia 29 do corrente;

passou a Conimissão da Constituição.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão Ecck-

siastica do Expediente ; e o Sr. Ceuúnlio leo os seguintes

pareceres: de Francisco José Fotreira: Colegiada de 5.

João Baptista de Coruche.

Segiiió-se a ( ommissío de Fazenda, e o Sr. Bur-

rosn Pereira leo o Parecer relativo a Manoel E.iptista de

Paula , Empresário do Tlieatro da ílua dos Condes.

A Commissão de Instrucção Publica pelo seu rela-

tor o Sr. 1 inlieiro de Azevedo declarou digna de louvor,

e approvava o offcrecimento da Communidade de 5. Fran-

ciico da (idade do Porio, para a creação de varias Ca-

deiras de diversas rnatetias.

O Sr. Presidente dcO para Ordem o Parecer da Com-
missão de Justiça Civil acerca do privilegio de foro; ou-

tro declaração á Lei da Liberdade da Imprensa , e levan-

tou a Sessão á 1 hora.

AN NÚNCIOS.

Saliio á luz a obra seguinte :— " Taboas de decli-

rracão e conjugação para aprender as Línguas Hespanho-

h, Italiana, e Franceza comparando-as com a Pottugue-

?a." Vende-se em hiiioa na loja de Orsely e em Coim-

iru*

Pubiica-se por subscripção a obra seguinte ::=" No-
ticia succií.ta dos monumentos da Lingiia Latina, e dos

Subsídios necessários para o estudo da mesma." Dará

bum volume de 60o a 7O0 p3g. em 4.° A assignatura

he 1:000 réis. Os Senhores
,

que quizerem concorrer,

daríía scir nonie e assignatura em Coimbra a José Vicíií-

te Goirxs -de Moura no próximo Outubro , em que a di-

ta obra entrara no prelo , cobradas as assi-gnaturas.

Sahío ti Juz : Devotíssima Ornção da Salve Rainha

para procurar o favor , amparo , e piedade da Virgem

ftlarij , dedicada , e offerecida á mesma Senhora , debai-

xo do especioso título da Conceição í, novamente appa'-

recida , e que se venera na [Basílica de Santa Maria. Ven-

de-se na Loja do Livteho [Caetaiw Machado Franco, Rua
da Prata N." Í2.

..'Jci-o ao Pãhlico.

A rrísignatiira da Gazeta Universal 'pelos quatro me-
z?s de Setembro a Dezembro he de 3:840 reis meta! ;

pelo semestre actual 5:ííO metal, epor trJmestre 2.SS0

metal. Faz-se esta assignatura em casa do Redactor
,

Joaquim José ledro Lofes , Rua da Prata N. lij, J."

Rndar ; e n<!s lojas de João Hcnriqttcs , António Pedra

íopcs , Francisco X-avler de Carvalho , Francisco José de

Carvalho:, Caetano Machado Franco' {K, da Prata N. 82^,

e de Caetano Anlonio de hemos {^V^. do Ouro N. 112),

A imparcialidade da Gazeta Universal , a veracidade dos

seus aifigo!, o grande numero de peças officiaes áo Bra-

sil , e outras, que publica, e se não achão nos outros

periódicos, a fazem estimável aos homens livres de prcoc-

cupaçOes e desapaixonados. Algumas collecç6es ha desde

o principio deste anno ( cujo preço he de dois pintor

inttal ( or mez dos oito decorridos ) ; e mui poucas coU
leccóes (7 ou 8) dos 8 mezes do anno passado de Maio
a Dezembro, regulando por 8i;^coo réis na Lei.

.N A -1 -M
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G^ZETW' UJVIVERS^L.
SABBADO 7 DE SETEMBRO.

GRA-KRETANHA.

Londres I J í/í Agosto, '

Ao annunciarem os nossos periódicos a morte do

Marquei de hondondcrri/ publicão também varias parti-

cularidades da sua vida , c critre el)as se contáo as sc-

íTiiintes :

K_£\ aberto Slewart , Visconde de Castlcrcagh
, Mari^uez

de LoiíJoíiderry , Secretario do Despacho d' Eirado de S.

M B. , Lord TenerHe do Condado de Landondem/^ Con-

'

sellieiío pri\'ado, Membro do Parlamento, Cavaileiro da

Ordem úa Jarretcira , etc. etc. etc. , nasceo ew Moutit-

SííWíJrt , na Irlanda, no dia i8 de Junho de 1769.
Seu talento naturaJ se desenvolveo sob a direcção do
Miniitro Presbyteriano Huvrsck , encarregado de o edu-

car , e a quem o mesmo jo^en Roherto salvou a vida,

tirando-o de hum rio em que casualmente cahio , e on-

de estava propinquo a affogar-se ; sendo este hum dos

primeiros raso;os que manilestarão seu valor e serenida-

de. Em 1786 entrou na Universidade de Cambridge
^

onde terminou seus estudos. Tendo sido eleito Deputa-

do ao Parlamento d' Irlanda aos 21 annos d' idade , de-

tendeo o direito do seu pair de commerciar na índia

Oriental contra o monopólio da Companhia ; mas nem
por isso entrou na opposicão , antes se mostrou sempre
apaixonado de Pitt e do seu syst<ma. Desempenhou de-

pois o lugar de Secretario Geral do Vice-Rei d' Irlanda

em tempo de Lord Camden , em cujo emprego mostrou
muita inteireza ; mas a sua reputação padeceo, bem que
injustamente ao que parece. Foi muito inclinado á união

ou fusão dos dois Parbmentos á' Irlanda e Inglaterra

c pronunciou sobre isto hum notável discurso em 5 de
Fevereiro de 1800, em consequência do que, foi cha-

mado ao P.itlamento, e pouco depois com o titulo d«
Lord CastlerCagli ao cargo de Presidente dj Syndicatura.

Conservou esle lugar durante o Alini^terio àe Addington;-

mas quando tornou Put ao Ministério foi nomeado Se-
cretario da Repartição da Guerra e das Colónias, cujo

cargo em Inglf^terra he puramente administrativo, por-

que o Commandante em Chefe do Exercito tem a seu

cargo »s promoções, a disciplma, e a vigilância nílle .

e todo o Ministério em corpo he Juiz das operaçf/as rni-

litares.

Por morte de Pitt deo Cajtlereagh a sua demissão

como todos os outros Ministros, O novo Ministério,

/ormado pelos partidos Ffx e GrcnvilU reunidos
,

pro-

pendia para a paz , e desdenhava as alliaiiças contincn-

taes ;
porém Caithitagh e Cauaingy que etão então da

epposiçâo., conibatião este systema , e chamiiido Uie pu-

sillanime e capaz de .consolidar o poder colossal de Buo-
naparte f que tinha chegado ao seu maior auge pela vi-

ctoria de Jeaa. Mas nestes debates parlanientarios flo-

recia mais a pathetica eloqutncia de Canning que a sub-

tileza e íabedoria de CaiiUreagh , dedicado quasj exclu-

sivamente a censurar Mr. Windham sobre certas minu-
dencias do Governa,- le;.sobre a formação de huma Mi-
lícia nacional.

Assim que morreo Fox despenhou-se o Ministério

pacifico. Ou fosse pela negativa do Rei á emancipação

dos Catholicos , ou pela pouca confiança que inspirava

ao numeroso partido de homens de valimento, que con-

sideravão huma porfia da guerra como o unieo meio de

conseguir huma paz hor>rosa e solida. Em consequência

disto reuiiio Mr. Spemer Percival os alumnos da escola

de Pitt para formar hum Ministério mais enérgico : Mr.

Canning tomou a seu cargo a Secretaria d' Estado, e Lord

Castlereagh toruou á da Guerra ; o primeiro procurou

enlaçar novamente as allianças continentaes , e o segun-

do apoiou suas vistas politicas , recommendando sempre

as operações militares mais atrevidas e decisivas. Esta

foi a época em que Lord CastUreiígh travou intima ami-

zade com o seu coinpatriota o Duque de Wellington ,

chamado então Sir Arthur'WeUíley ; e a constante união

destfs dois homens foi a que dominou desde aquelle

tempo o Gabinete Inglez, e que variou a final a soite

da Europa , fazendo retroceder a rápida fortuna de huo-

naporte.

A propensão de CasthreafU para dar a maior ex-

tensão possivel 3S attribuiçóes do seu ftlinisterio promo-

vco desavenças entre elle e Mr. Canning, de resulta das

i;uaes , tendo hum e outro dado a demissão do seu car-

^o , se desaliáiáo a pistola , e ficou Canning ferido em
huma coxa ao segundo tiro ; depois do que , je publica-

rão vários escritos
,

que deixirão em bom lugar a honra

de hum e outro. O Ministério conheceo logo que tinha

perdido dois homens importantes para as suas vistas , e

conseguio tornasse outra vez CastUreaglt ao Ministério

com o Expediente d'Bstado, e mui amplos poderes. A
morte de Pereeval lhe deo alem d' isso predominante

influencia no Gabinete , onde as relações politicas eráo

já o objecto mais importante.

Nolneado em iSi? Plenipotenciário junto das Po-

t-encias alliadas , assistio á conferencia de Clialillon. O
tratado éeFont^Unebleau estava jd concluído quando che-

•ou a PafÍ! ; mas negou-se a assignallo. Representou

depois o seu Soberano no Congresso de Vienna. Na vol-

ta de Wapolepo foi o promotor de huma nova liga con-

tra elle , e depois ds batalha de Xatcrlao esteve dois

nieres em Parti , e teve grande parte nas negociações

que terminiráo com o Tratado de 20 de Novembjo úc
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parece que a eloquência de l-ord Caithreagh não

«ra muito brilhante ; mas possuía a serenidade impertur-

bável qus tão util he nas discussões parlamentares, ma-

neiras mui afifáveis , luima linguagem mui comedida e

muita subtileza, que unida aos seus conliecimentos lhe

dava consideravíl iiitluciicia nas discuisúes.

HESPANHA.

Barcelona f; de Agosto.

Noticias officiaes recebidas pelo Cheíe Politico des-

ta Província :

Diz-se que o Cabeça Mimi tom a sua quadrilha

passa a reunir-se com Mosen ^uton em Cnsiá de la Sel-

va com huma força considerável.

Também se sabe que no dia i j chegou a Olot hum

ETigadeiro a quem Os facciosos víctoriáráo com gritos de

viva o nosso Commandante, mas sem se dizer seu nome,

e conduzindo toda a força que se achava em Ripoll, c

que ficou naquella primeira viila com jóoo malvados.

Idem iS.

O Senhor Chefe Politico publicou nesta data o avi-

so seguinte :

" Neste momento recebo do Administrador princi-

pal de Correios desta Cidade o officio da data de hoje

que diz á letra o seguinte :

" Hontem se observou nesta administração que as

*' cartas que chegarão entre as de França com o sello e

*' marca de Toulon ,
vinlião com os grandes cortes e per-

*' fumaçáo de que se usa em tempo de epidemia ; e por

" precaução me pareceo conveniente levar á noticia de

" V. S. esta observação pelas estreitas recommendaçôej
*' que tem feito de que nada se omitta para seu conhc-

" cimento de quanto diga respeito á saúde publica."

"O que annuncio ao publico para seu conhecimen-

to, entretanto que a }unta Superior de saúde não desta

Província não toma as competentes medidas , a fim de

que noticiosos todos os Cidadãos deste incidente e dos

rumores que tem corrido de se padecer em Toiílon a

peste do bubão , vigiem escrupulosamente, e me avisem

dl menor novidade que occorrer a exemplo do referido

administrador, e conforme as repetidas insinuações feitas

a este respeito."'

A 16 do corrente o infame Sáperes apanhou $ azc-

mulas de dois almocreves de Tarraia , e sem embargo

de ter restituído as de outras terras que também tomá-

r», não quiz entregar aquelias tendo dado ordem aos

moleiros que sob pena da vida se não atrevão a moer

trigo para Tarrain. Passou tumbem huma ordem aos

Senhores Vinals e Comp. para que dentro de ttes dias

lhe entreguem 4^ duros , ameaçando-os com queimat-

Ihes os moinhos se o não fizerem.

Por noticia confidencial se soube que na povoação

de Santo Estevão ha huns 400 facciosos e 18 cavallos
,

e per parte de ManSanet huns 5OO, todos pertencentes

á quadrilha de Mosen Jnton , e que estão esperando

chegue Misas a S, Celoni para atacarem a Vill» de Arem

de Mar.
Correspondência particular.

De Labiibal com data de 15 nos dizem: Esta ma-

nhã pelas quatro horas entrou Misas nesta Villa , dando

saque a algumas casas, e levando 7 cavallos e algumas

espingardas dos Milicianos que poderão fugir de suas ca-

sas e que se fortificarão na casa chamada el Castilho.

Intent.irão os facciosos apoderar-se deste; mas em vão,

pois fofão rechaçados com peida de 4 mortos e muitos

feridos.

Idem 19.

.Noticias fjficiaei.

No dia 17 se .iprcsentárão os facciosos no povo de

Rhíí , derribarão a lapida , e levárío prezos M*niníiijj
^

e mais oito pessoas, e 11 espingardas que acharão no

paço da Marqueza de Mo^u para deteza , e o saquearão.

A quadrillia de Jilisos que sahio de 0lot com direc»

ção a S. Filio -de Paliareis e Amer, surprendeo pela ma-

nhã do dia 1; a Villa de ha Bisbal , saqueou algumas

casas, e levou as armas c fardamento de alguns Milicia-

nos, que não pudérào entrar no forte, onde se relugiá-

rão outros e fizerão fogo ao inimigo. Passadas poucas

horas dirigirão-se a Cassa de la Selva , d'onde sahiiáo

Sem saber*se a sua direcção fixa.

Por noticias confidenciaes da maior segurança se sa-

be que os facciosos que compõem a quadrilha de ]6co

Jiomens que se acha em C/oí , estão mui desanimados, c

com poucas munições , e que entre elles fazem correr a

voz de que o Barão d' Euoles entrou em Seo d'Vrgel

com I ;oo homens.

Acaba de chegar iPerpinhão o General Conde Ma-
nuel de Quimenar , nomeado , segundo se diz , Inspector

do Cordão, e de Paris pela posta o Marechal de Cam-
po , Par de França , Conde de Sabran , o qual , segun-

do a promptidáo com que caminhou daquella Cidade pa-

ra Colloure t se julga traz alguma commissão tecreta do

Governo.
LISBOA 6 de Setembro.

Sobre a Commissão de Saúde.

( Artigo conimunlcído ).

'•A Saúde dos Povos he o principal objecto dos cui-

dados de todos os Governos, e tanto mais civilizada he
huma Nação , tanto maior deve ser o disvello do seu

Governo em aperfeiçoar este Ramo essencial. Portugal
pela sua situação geográfica , em relação com as Poten-
cias Barbarescas , onde o mal da Peste está como natu-

ralizado , e pelas suas relações commerciaes com a maior
parte dos Povos da Terra , he hum dos Paizes aonde
com mais necessidade se devem de estabelecer vigorosas

medidas sanitárias. Esta necessidade , não he só da pre-'

sente época , ella tem sido conhecida em todos os tem-'"

pos. A Historia do nosso Paiz exuberantes provas nos dá

da grande falta que apezar desse conhecimento , da falta

que se sentia de hum centro de administração publica

que evite , e remedee o mal do contagio que por vezes

o perseguio. O Senado de Lisboa 3 quem dantes estava

commettido este ramo de administração pouco utilizava ;

e considerando- se a natureza, e atttibuiçóes deste Tri-
bunal, poder-se-ha deduzir quanto era dífficil que elle

obstasse á introducção , e propagação de contágios
,

quando fossem trazidos pelas fronteiras, ou Portos de Mar,

além do de Lisboa , a que o Senado reduz o essencial

da sua administração; e se os Regulamentos que elle

tinha o authorizavão a estender as suas providencias aos

mais Portos do Reino, estas se totnavão quasi inuteif
,

pela diversa natureza da jurisdição de quem era obrigado

a polas em pratica
,

pela mesquinha satisfação que resul-

tava a essas authotidades subalternas da execução de ta«s

providencias , e finalmente por outras muitas circunstan-

cias. Todos estes motivos induzirão (no nosso pensar)

a antiga Regência do Reino a crear no anno de 1813 a

Junta da Saúde , e pouco depois a nomear Inspector o

seu Presidente , com authorídade de providenciar circuni-

taiicias ipomentaneas ; o que satistaiendo em grande par-

te aos fins de tal Estabelecimento, não bastava com tu-

do para o chegar a hum gráo de perfeição qual exige a

situação de Portugal, podendo com tudo asseverar-se

que era muito menos o que f.;ltava do que o que s*

achava teilo.

Trabalhou muito ajunta da Saúde , e confiadamen-

te se pôde dizer
,
que aos seus assíduos cuidados , ao dis-

vello do seu Presidente , e Inspector , e á etficáz coo-

peração do Delegado que tinha no Reino do Algarve^

se deve o beneficio de não soíTretiroi o terrível tla-

"ello da Febre
,
que tantas victimas sacrificou em Bcs-

panha ; mas não se pense que não se fez mais porque
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3 Junta da Saúde não ideaíse , traballiasse , e propozesse :

íoiáo excessivos os seus cuidados ; porém não será estra-

nho que digamos
,
que a rivalidade , a emulação mal en-

tendida , algumas contemplações, e mesmo liuma oppo-

siçáo de outros Ranios de Administração a este util es-

tabelecimento , tiveiáo parte cm que elle se não desiii-

volvesse , e proporcionasse aos interesses e Saúde da

Nação os bencficios que podia trazer-lhe. Conchjimos de

tudo o exposto a necessidade de que o Corpo Legisla-

tivo attenda com particular cuidado a hum objecto de

tanta circunstancia; e tanto mais qiiantc lie triste o es-

tado em que este Ramo actualmente se acha.

''Por occa-.ião da feliz Regeneração, em 1820, di-

rigíráo-se algumas queixas á Junta do Governo Supremo
do Reino contra 3 Junta da. Saúde ; estas queixas mais

filhas d'intnga que de amor da verdade , derão motivo á

nomeação da actual Commissão de Saúde , indicando-se-

Jhe na Portaria que a creou
,
que devia propor , e refor-

inar os abusos que a administração deste Ramo precizas-

se. Em Edital de 35 de Novembro de 1S20, declara a

Commissão ,jiií lhe falece o conhecimento desies ahif

SOS. '* Note-se aqui de passagem que na Commissão no-

meada de novo ficarão existindo dois Membros da anti-

ga Junta ! Correo o tempo , e tendo sido publicas as

queixas contra ajunta declaradas na citada Portaria, sen-

do publico o dito Edital , que pedia as provas dos abu-

sos .... Perguntaremos que se vio até hoje? — Nada;
pois que não existindo de facto senão na malevolencia

de quem forjava as queixas , nunca se poderão produzir

provas legaes ; scgue-se por tanto que taes abusos nun-
ca liouve , e que a Coninr.issâo não cumprio com a de-

vida equidade declarando, que elles náó exisliio, o que

devia fazer com a mesma publicidade com que a Portaria
,

e Ediral os fazia suppor : d'onde concluímos que a actual

Commissão sendo interina de sua natureza devia já ter

acabado e ser reintegrada a antiga Junta que tanto tra-

balhou , e que elevou aquelle Estabelecimento ao bom
pé em que já se achava, e que estava mais senhora doi

meios por que o poderia aperfeiçoar. Desgraçada he po-

rém aquella Nação em que tem lugar o egoismo, a in-

veja, e a mal entendida emulação ; erros fataes do en-

tendimento humano, que conduzem cegamente o homem
á injuriosa prevenção contra pessoas , e classes ! Dester-

remos (se ainda existem ) entre nós estes defeitos tão

perniciosos, e o inagestoso Edifício começado, crescerá,

c ganhará a desejada consistência , e perfeição.

'* Se olharmos a utilidades reaes que tenháo pro-

vido da existência da nova Commissão de Saúde , não

as encorrtramos. Vemos em todas as suas determinações

Inim plagiato continuado das da antiga Junta. Não vemos
que tenha proposto operações económicas ; ao contrario

apresenta no BaIsnço do seu Cofre dos últimos cinco me-
ies de 1821 a quantia de a:oi5^o>;0 réis, que recebeo

do Thesouro Publico para occorrer ás suas despezas, quan-

do sabemos que os rendimentos que a antiga Junta lhe

proporcionou, da vão (sem onerarem o Publico) o nes-

Císsario piodiicto para as despezas deste Ramo , além de

qoe «tão -todos authorisados pelas Leis existentes, c pe-

la da sua creação , -e a ella commertida a sua arrecada-

<jão. E senão appsrecão as contas de seu tempo, que el-

Jas farão conhecer ao Publico a injustiça com que foi ca-

lumniada Mais poderíamos dizer sobre tal objecto;

porém a brevidade que entendemos seguir no presente

artigo nos obsta a que nos alarguemos maito sobre el-

le.

A proposta feita pela Commissão , de evitar a des-

prra das Embarcações do Registo no porto de Llshoa
,

e da Esquadrilha do Algarve , íie inconsiderada, fce des-

prezível ; Q Governo , mais atilado do que a Commissão
bem conheceo

,
que não he só o motivo da Peste que

faz necessária esta providencia, e por isso ella se con-
serva. Graças á Junta da Saúde

,
que por tal providen-

cia evitou grarvdes descaminhos nos direitos da Fazenda

íublica , e graças á intelligencia do Governo, que a

adoptou. Estamos inteiramcrue convencidos quo a despe-

za destas Embarcações nunca sf aproximará á utilidade

que a Fazenda tira da sua conservação , e não nos strria

muito diffícil demonstrar a maneira de vir a este conhe-
cimento.

" Hum objecto da maior transcendência, e sobre que
a Commissão deveria ter fíxado particularmente a sua at-

tenção, he sobre a diversidade que ha nos Emolumen-
tos que pagão, (e particularmente em género) as Em-
barcações entradas nos Portos do Reino , ou seja ao Es-

tado , ou aos Empregados da Saúde. Igonaramos se el-

la terá sobre tal assumpto feito alguma representação
;

porém vemos que de facto nada se tem feito que seja

publico, e estamos convencidos de que pouco raais pode-
ria propor do que em outras épocas lembrou a antiga

Junta. Outro não pequeno mal sobre que entendemos a

Commissão deveria applicar-se , he o que resulta do ar-

bítrio do tempo marcado ás quarentenas ; em cujo artigo

nós entendemos que se devião estabelecer regtjs mais
geraes , e mais permanentes a bem de evitar as queixas
dos Commerciantes. Concluímos reflectindo que a Com-
missão do Ramo da Saúde Publica , tem tido sobejo ^em-
po para propor todos 0$ melhoramentos de que este ra-

mo he susceptível : pois que o mal do contagio que hou-
ve o anno passado foi nada comparativamente ao que
houve por vezes no tempo da Junta, c he exuberante
prova o ter a Commissão reduzido ao numero de três

por semana as Sessões que por muito tempo forão diá-
rias. Deduzimos finalmente de todas as reflexões expos-
tas a necessidade que ha de hum prompto remédio que
o Soberano Congresso deve proporcionar ao mais inte-

ressante objecto de Policia ; e muito dezejariamos que
na applicação deste remédio se tivessem em vista os la-

boriosos trabalhos da antiga Junta da Saúde , attendendo-
se com particularidade as úteis propostas que por vezes
rez a S. Magestade, em cujo numero considerámos os
trabalhos do Delegado do Algarve feitos com diligencia,

e exactidão em todos os portos que ficão para o Sul do
Tejo

^ e que finalmente se desse (como a justiça recla-

ma) satisfação da injustíssima suspensão que se fez dei-
"

la pelas mal fimdadas queixas
,
que a malevolencia fez

subir ao Governo.
* Depois de termos lançado as nossas vistas da ma-

neira que imparcialmente deixámos exposta , acabamos
de saber que o Governo nomeara ultimamente hum no-
vo e digno Alembro para a Comniissáo do Ramo da
Saúde Publica ; confiámos que elle nos evitará o reflec-

tirmos outra vez com algum espírito de critica (como
alguns lhe cJiamaráõ) sobre o mesmo objecto."

CORTES. Sessão do dia 6 de Setembro 4J8.''

Aberta a Sessão as horas do costume , leo o Sr.

Secretario Baiilio Alberto a acta <3a precedente que foi

approvada. O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do e::-^

pediente , em que se comprehendia a seguinte correspon-

dência : — Hum officio do Governo pela Secretaria d' Es-

tado dos Negócios das Justiças incluindo outro da Junta
Provincial do Governo do Fiaaiti , em que representa

a má administraçãe da Justiça n*aquel)a Província. Ou-
tro enviando a resposta aos quesitos, enviada pelo Ca-
bido de S. Martin/10 de Cedofeita ; outra do Prior da
mesma Freguezia. Outro incluindo os papeis que dizem
respeito a supprir o coasentimento do Doutor Bernar-

dino Antoni© Gomes para sua filha cazar com Joaquim
José de Araújo. Outro incluindo 3 relação circunstan-

ciada dos Conventos na Província e Bispado do Maranhão.
Outro incluindo htinia Consulta induza de 4 do corren-

te , em que oConselho d'Estado expõe
,
que apenas ap-

pareçêrão dois concorrentes aos lugares de Desembar-

gadores das Relações do Maranhão e Pernambuco , hum
dos quaes não está h.ibilitado pela Lei , e o outro não

O julga o Conselho dEstado digno de ser proposto.

Outro pela Secretaria d'Fstado dos Negócios da Ma-



[ 7S6 J

finba , incluinilo huma parte do Registo do porto to-'

mádo ás 4 lioras da tarde do dia 4 dé Setembro.

"Escuna Horlugueza Priirff /ic/fl , Capitão Filippe Jo-

sé Navaes de Jngra J? dias, 5
passageiros, e 1 mall.l.

NovidaJes,
'' O Capitão iláo deo novidade alguma •, disse que

na lllia Tirccira estava tudo em socego. Não traz olfi-

cios tora da mJh , e os seus passageiros são: o Tenen-

te Coronel de Milícias Manoel Homem da Costa de No-

ronha, e dois Creados ; Fr. Vicente da Silva, e Fr. Jo-

sc dos' Anjos Coutinho, Heligiosos Gracianos. (^Segue-

se a aisl-^natiira ).
'' — Outro olticio pela Sacretaria de

Estado dos Negócios Estrangeiros , enviando a Corres-

pondência com o Encarregado do Ministro de S. Mages-

tade Btitannica acerca do direito nos Pannos de Lá Jn-

Ouvio-se com agrado a feikitaçáo do Reitor de

Coruche, Er. Pedro Reixa da Costa Maldonado: e con-

cederáq-se 20 dias de licença ao Sr. Ignacia d" Costa

Brandão.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a -chamada
,

e disse se achava» presentes 107 Srs. Deputados, e qur

faítavão 4? , dos quaes j6 tinh o licença motivada.

Ordem do Dia :

Declaração ao Decreto de 1 1 de Julho sobre o privile-

oio pessoal do foro, que foi approvado como está.

Forão presentes á Commissáo de Justiça Civil duas

Reffresentaçóes remettidas pelo Governo a este Soberano

Congresso, e feitas pelo Governador das Armas da Pro-

víncia da Ejítremadura, e pelo Auditor interino Corre-

oedor de Elvas , nas quaes pedem resolução de quatro

duvidas sobre a execução do Decreto de 11 de julho

pretérito , e »em a ser:
| ^

^^t^
;.j ^^

1." Se o dito Decreto, em quanto ábolio inteira-

mente o privilegio pessoal do Foro competente aos Mi-

litares nos crimes civis, comprehende ou não os réos já

prezos nos Regimentos antes da sua publicação por taes

crimes ;
para serem , ou não serem lemettidos com as

culpas aos Juizes que thas formarão, e os julgarem.

Parece á Commissáo, que deve cumprir-se com a

<3ita remessa dos réos , e das culpas , huma vez que não

tenha havido sentença final em Conselho de Guerra Re-

gimental , na forma' do artigo 4." e 7.° do mesino De-

creto.
,

2." No caso de serem os mesmos réos ,
quer de pre-

sente
,
quer de futuro , involvidos em ctimcí civis , e

militares; qual deva ser o Juiz de todos, para se evitar

o "ravame de dois livramentos -em diversos Juízos ; ou

se «levão separar-se as culpas, e conhecer ate final cada

Juiz, dos que forem da sua competência, e quaes devenj

primeiro julg.sear-

Parece á Commissáo
,

que a prizão faz reventa a

jurisdicçáo do Juiz, a cu)a crdem foi feita, quanto áf>es-

soa
,

para ficar debaixo da sua authotidade ; e qyanto ás

culpas , devem ser julgadas nos diversos Juízos a que

pertencerem , conforme a sua competência , á maneira

do que se praticava de pretérito nos crimes exceptua-

dos ; náo devendo comtudo execiitar-se huma sentença

sem preceder a outra.

j.' Porque maneira liáo de ser interrogados es réos
,

quando for preciso, estando prezos em terras distantes

do Juízo, que julgar necessário esse interiogatorio.

Parece i Conimissão
,

que nesta pjrte he beiri ob-

via a 'pratica das Ordens, e Ofhcios
,
que a estes respei-

tos se costumão expedir.

4' Porque maneira devem ser executadas as penas

de diversa quatid-ade , em que os Militares forem con-

demnados nos diversos Juízos.

Parece á Commissáo ,
que sendo imposta em algum

Juízo tal pcn.i
,

que torne incompatível , e absorva a

execução da outra, devc sónicntc executar-se a maior,

qual a capital a pjr de outra qualquer, ou a de degredo

perpetuo a par de outra menor.

Mas que nos outro» casos devem ser cumpridas am-
bas ;

porque de outra sorte seria hum só delicto purgado.

Paço das Cortes 20 de Agosto de 1822.

P.issou-se depois ao seguinte Projecto:

i

Projecto de Lei compUnieniar da Le' sobre a lilber-

dade da Imprensa.

N.° 1.°

As Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes

ttc. reconhecendo que no âmbito da Lei sobre o abuso

dã Imprensa não se achão comprehendidos abusos mui

perniciosos á segurança do Estado ; e querendo remediar

esta falt3 , Decretão :

I.° Abusa da liberdade da Imprensa contra o Es-

tado o Livreiro , ou qualquer outra pessoa, que vender,

publicar , ou espalhar escriptos impressos em paizes es-

trang^íiros , nos quaes se ataque o Estado por algum dos

medos declarados no artigo ij."

2.° As penas impostas no artigo IJ." ser-lhes-háo

em tudo applicaveis.

j.° Abusa da liberdade da Imprensa indirectamen-

te contra o Estado o qUe infamar, e injuriar por escri-

pto em suas pessoas as Aiithoridades Soberanas dos Pai-

zes , nosssos alliados , e amigos.

4.° Aos que còmmetterem semelhantes abusos se-

rão applicaveis as disposições do artigo 1 j." reduzidas d

ametade as penas de priíáo , e pecuniárias em todos os

gráos ; e não havendo jamais lugar , o perdimento de

cargo, sendo o deliqirente leigo; nem a inhibiçáo do

exercício de officio , e privação dos reditos dos benefí-

cios , sendo o delinquente Ecciesiastico. (Os artigos 5

e 4 forão supprimidos. ^
O 1." artigo foi approvado, addicionando-se-lhe as

seguintes «mendas : 1." do Sx. Sarmento — '^ ^ío se en-

tendem os livros que cada hum tenha pata seu uso, OU

coUecção de sua livraria. " ~ 2.' do Sr. Pessanha '. —
"Sendo estes escritos em Portuguez ; sendo porém em
qualquer Língua Estrangeira esta responsabilidade terá

restricta aos escriptos
,

que não excederen) a 7 folhas

de impressão.

O art. 2.° foi approvado ; os }." e 4.° forão sup-

primidos.

^

N.» 2.°

i." O Protrotor do Juizo , estabelecido para co-

nhecer dos delictos commel tidos por abuso da liberdade

da Imprensa , será o mesmo que servir de Promotor «as

Relações, que haja , e de futuro houverem ; e servira

com o fftesmo ordenado que já tem , e se assignar aos

que se crearem com as novas Relações.
2° Nos Conselhos de Jurados, em que não hou-

ver Relações, e houver Imprensa , será o Promotor no-

meado na forma do titulo j.° do dito Decreto, e ser-

virá com o ordenado de lOO^ooo réis annuaes , rateia-

dos por todos os Conselhos
,
que constituírem o do Ju-

rado. ( Este ioi supprimido).
j." O Impressor de qualqner esctipto remettcrá

dentro de 24 horas lumi exemplar delle ao Promotor,
se o Impressor residir no mesmo lugar do Promotor; náo

residindo porém, fará a remessa pelo primeiro Correio,

cujo porte será gratuito. (Approvado).
4." O Impresor que faltar ao determinado no an-

tecedente artigo, perderá a sua Officina , e jamais po-

derá exercer tal officio. (Voltou a Commissáo para regu-

lar melhor esta pena ).

Passou igualmente á Commissáo a seguinte indica-

ção do Sr. Luiz Monteiro ; = '' Proponho que as indica-

ções feitas pelo Promotor, só tenlião lugar n' hum ter-

mo marcado.
"

O Sr. Presidente deo para Ordcpi do iJia os Pro-

jectos sobre o progresso da Marinha mercante , e Côn-
grua dos Bispos ; e levantou a Sessão á 1 hora.

( iV. B. No dia 4 houve , depois da publica , Sessão

secreta sobre Negócios Estrangeiros. )

i\ A í M 1^ 1; ii; N S .NACIONAL
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G.âZET.A UMIFERS^L
SEGUNDA FKÍRA 9 DE SKTiM.iKO

GHÃ-BRETANHA,

C Londres lO de Agosto.

hegirão esta nianiiá papeis de Fihtdclfia até ) 5 e de

Saltimorc até 12 de Julho. As ultimas noticias d' Ha-
va.ia mencionão que a febre amarclla faz alli estragos,

e que a mortandade
,

piincipalmeiíte entre os estrangei-

ios , era muito grande.

Huma follia de Baltiniore diz que a morte de Mo-
rates se confirma.

Mixico. — Noticias recentes do DIi':cicí> datadas dos

princípios de Junho ^ mencionão que dois batalhões de

Tiigarantes he que conseguirão f.in:r a revolução a fa-

vor d' ItiiibhU , em consequência da qml foi nomeado

Imperador do AI ''.viço
,

por huma pluralidade de votos

110 Congresso , ainda que geralmente se cria que muitos

Deputados forão intimidados , e votarão contra a sua

vontade e consciência. — ftluitos dos homens illustrados

e independentes tinhão deixado a Capital por motivos

de desapprovacáo. Pensava-se com effeito que huma me-
dida tão extraordinária e repentina não scna do agrado

das Províncias, e que poderia resultar anarquia; que o

próprio Iturbide começava a sentir a precária situação

em que estava, em consequência do que publicou a se-

guinte proclamação :

" Mexicanos ! — Eu me dirijo a vós no mero cara-

cter de hum cidadão desejoso de ver conservada a ordem
c o socego , e ao mesino tempo ancioso de promover a

vossa felicidade , infinitan.ente nuis que a minha pró-

pria. As vicissitudes publicas não são males, qnjndo da

parte rio povo ha prudência e moderação, taes como vós

sempre haveis patenteado.

"O Exercito e o Povo desta Capital acabão de ado-

ptar huma medida que convém ao resto da Nação apio-

veitar ou rejeitar. Neste momento nada mais posso fa-

zer doc;ue mostrar-me agradecido pela sua determinaçTio,

e rogar-lhes , assim como a vós, Concidadãos, (porque
os Mexicanos não requerem que eu os .mande ) ,

que
não abrão a porta a effervescencia das paixões, antes es-

queçâo resentimentos particulares, e respeitem as autho-

ridades constituídas
, porque o paiz que as não tem ou

as desattende , não pode ji ser considerado em estado

social.

" Ah ! nunca os meus amigos merecão esta expro-
bação ! Deixemos antes a momentos de trartquillidade a

decisão de qual systema de Governo lie mais aJequado
para nós ; elles não estão remotos. A N,)cão he nossa
Vatria, e esta he agora represenrada pelos srus pronrios

Deputados : escutemo-los ; nao nos exponhamos á cen-
oura do Mundo , e não temais cahir em eiro seguindo

ineu conselho. As leis emanão da vontade dos Povos ;
acima d' isso nada ha. Entendei-me , e dai-me a ultima
prova do vosso amor ; isto he quanto eu desejo , e eu
o ambiciono. Dicto estas palavras com o coração em
meus lábias ; fazei-me a justiça de me crerdes sincero

,
e vosso maior amigo. — (^j/g/iar/o) iturbide. — Méxlcl
iS de illaio de 1822."

Parece pelo conteúdo das cartas a que se allude
que a grande opposição que se esperava da parte da»
Províncias á nomeação de Iturbide para Imperador, nas-
ce não só do desacerto da medida, e de sentimento fa-

vorável ao Republicanismo , mas também do anterior
comportamento de Iturbide

, o qual, quando Oflicial ào
Exercito Realista

, commetteo grandes excessos contra
os Americanos , excessos que estão mui frescos para se-
rem esquecidos , ainda que em certo modo o tem sido,
em consequência dos seus subsequentes esforços a favor
da liberdade e independência da sua pátria.

As ultimas noticias de Guatemala recebidas no Mi~
xico dizem q'ie eráo alli muito acossados pelos povos da
Província de S. Salvador^ que ainda mantinháo a causa
da Mãi Pátria, c recusavão reunir-se á causa patriótica
e que tinhão tomado posse hostil do porto de Sonsonati
o cjue dava seu susto na Capitai.

Recebemos pnpeis de Paris até 8 do corrente. A
Q^uotldianna dá a Seguinte noticia a respeito da proxim»
sentença do General Berton e seus sócios :

" Pari] 7 de Agosto, A abertura da Alçada no De-
partamento de Vienna , em que o Ex-General Berton e
seus co-réos se espera sejão sentenciados, está designada
para 26 do corrente mez , e segimdo parece pôde presu-
mir-se que as discussões se hão de continuar até o mea-
do de Setembro. O Conselho compõe-se de Mr. Parlgot
(Presidente), e dos Srs, MiHet, Roí/ , Baugler

, e Giii-

mard , Conselheiros, e dos Srs. lllevard e Allard , Con-
selheiros Auditores.

" O interrogatório de todos os réos fez-se Segunda-
feira lo de Julho. O Auto de Accusação foi lido a ca-
da hum delles.

'' Ainda se n-o sabe se os Advogados sollicitados

de Paris e de outras partes por alguns dos réos recebe-
ráu a sancção de S. Exc. o Chanceller Mór para advoga-
rem perante o Conselho de Alçada, ou Relação ás
Poitltrs, Entretanto o Presidente julgou do seu dever
nomear Advogados do Foro : nenhum recusou a sua no-
meação.

" Tendo os dois filhos do General Berton vindo
de Poltlers ver seu Pai

,
julgou-se que a importância d»

accusação vedava toda a couimunicação entre elles.
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"O Pfon.otor pubnco tem rpunido cento e setenta

ttstemmJias. Eatci desejou ter por sen I>cfensor Wr.

Merilhcii , lií P-"-'!- Os Advogados para aefeza estão

r-striíi^^idos as mais miudlis formalidjdes em todas as

comm!nic3çóes com os su.s Clientes , e estro postos

entre dois postigos de modo cue , se levantao a voz,

como devem fazer ,
d;vem de ser ouvidos pelos guardas

(jiie CS acompanlião.''

Os periódicos de A!a:uuiha chegados esta manha ate

j do corrente nos dizem tjue a 25 do mez de Junlio

•chegou de i\'ribad a Vicnna o Duque de Cambrui^í.

Idem 12.

Chegiráo-nos folhas de Feris de Quinta e Sexta-

feira ( 8 °e 9) depois da nossa precedente. No primeiro

destes dias terminou a discussão sobre o OrçamerUO na

Camará dos Deputados, e toda a Lei passou com huma

maioria de 257 votos contra 78, o que assaz prova o

pouco que valtm os enfáticos discursos do lado esquer-

do. Resolveo então a Cjmara que a sua imiTied:ata ses-

são s>) se faria quando fossem reunidos os Deputados pa-

ra se prorogar a sessãt). O l-ido esquerdo oppoz-se a es-

ta decisão pedindo se juntasse a Camará no dia seguin-

te para receber petições. Kegeitado isto, depois de bre-

ve altercação entre os partidos oppostos, em que o Pre-

sidente , como de costume , foi tratado com muita sem

ceremonia, a Can.ara se separou tumultuosamente, gri-

tando o lado direito Viva o Kii! e o esqueido respon-

dendo Vivdo os Ordenados e a! Pcnivcs !

Parece haver forte suspeita entre todos os partidos

-de que quando as Camaias se prorogaiem ,
imporió os

Minist os aliíumas restricç,:;es na liberdade da Imprensa.

Este poder llies he restivjdo pela Lei pron.ulgada pouco

depois de entrarem no Minisíciio. Pôde hum Decreto

Real limitar , ou modificar , a liberdade que ora se des-

fructa , em qualquer caso que assim O exija momentânea

necessidade. Mal podemos porém ctcr se recorra a huma

medida tão impopular ; medida que tão claramente mos-

traria que formando a Lei que devia dar maior e mais

seguro favor á Vranca do que o precedente Ministério

teve em vista conferir, elles de facto derão o nome
, e

não a cousa. Hum decreto do Rei ,
encurtando o privi-

\e<'\o que ora a Imprensa goza em Fcu/ífa , teria toda a

appartncia , e muita realidade de hum acto de poder ar-

bitrário, especialmente se fosse expedido ao separarem-

se as Camarás. Se ha demasiada licença que justilique

este passo, tam.bem a deverá luver sufliciente pjra afian-

çar aos Ministros o fazerem huma proposição sobre este

assumpto a Legislatura, e pedirem alguma modificação

da Lei existente. Descobrir que a imprensa he perigosa

justamente no momemo em que hum summario exercí-

cio d"auth( lidade pôde estropear seus esforços, parece-

ria mais estratagema
,
que necessidade.

O Tiibunal de Cassação recusou a appellação do

General Bcrton contra a decisão da Relação AeFoitier-s,

que lhe ordenou se defendesse no stu processo.

Pelo Kavio f;'flí<.-rf,'o , chegado de Ca,uÓo , se rece-

berão cartas até de 16 de Março. Athava je a esse tem-

po restabelecida a boa intelligf ncia entre os ( hi,uii e os

ln"lc:ei. A Feitoria voltou a Ca'iii'o a 2$ de Feverei-

ro e estando então n;uit0 adiantada a estação, fázia-se

toda a diligencia por coirpletar as carregações ,
e despa-

char ás en barcaçóes restantes. O- Navio \í-,iterl<io largou

da Chnia a 1 6 de Msrço, dois dias depois do Cor/cs

úrnnt c Kcllle CastU , OS quaes encontrou no Estreito

de Suada, e todos três, sem terem navegado de con-

serva ancorarão a it de Junho em Sjnta Helena.

Recebcrão-se esta rnanliã periódicos de Bruxellas

íté 9 do corrente. Ccntém noticias das fro^leiras de

I^ rança que assegurSo qtie oaugniento das trOpas daquel-

Ja nação, particulartiiente a C-\a!leria, se cffcitua cem

tcda a possível actividad.:.

S. A. R. o Príncipe ce Vi.^amarcn , tendo passado

alguns dias em Amsterdam, se tdn agcr» visitando S^.

SCM. etn Loa,

Hum destes periódicos contém hum extracto doEj»
jtectador Oriental de 28 de Junho, que diz que a Cida-

della de Athenas se rendeo aos Gregos por Capitulação
J

Jião se diz em que dia foi este acontecimento.

H E S P A N H A.

Barcelona 20 de Agosto.

Entre as cinco e seis horas da tarde do dia 18 en-

trou em Pineda huma partida de facciosos e j cavallos
,

pedindo 700 rações de pão e 100 pezos duros, c como
o não poderão conseguir, caminhirão depois de terem

derrubado a lapida pela volta das 9 horas da noite pela

parte do Levante , levando o Alcaide (ou Juiz) Cons-

litucional.—A's 6 horas da seguinte manhã entr^srão em
Dos R/íM c Canliamás. —A's 4 da manhã do dia seguin-

te surprehendcrão , em numero de ijO, o lugar de S.

Glnes de Villasar , onde arrombarão as portas da casa

de Vicente Ferrer , e levarão o Cidadão Jiiji? Piferrer.

Sontandcr 20 de Agosto.

Nesta Província reina o melhor espirito : iras de

pouco tempo a esta parte se observa bastante actividade

para a assegurar contra as partidas de facciosos que m-
tentão penetrar nclla.

Saragoça 21 de Agosto,

O Sr. Chefe Politico desta Província recebeo dos

Commandantes da Milícia voluntária áeTudilla a seguin-

te partecipação :

" Pela volta das nove horas da manhã de hoje en-

trou de súbito a f-cção de Satlaberri nesta Cidade em
numero da 500 a 600 Infantes e j 60 Cavallos, tendo

só tempo para tocar ageneralla, resistindo para isso com
a minha guarda principal ao fogo que já me fazião pelss

bocas das ruas da vizinhança da praça da Constituição;

os voluntários de horja , Magallion , e j4goii
,
que aca-

bavão de chegar acossados de hum forte aguaceiro , oc-

cupárão por ordem minha, e de acordo com os seus Che-
fes , a casa fortificada ; e eu com a minha Companhia e

parte dos de Borja , Magalhon, e Agon lhes disputei o

terreno a palmos , até que pela superioridade do nume-

10, tive que retirar-me ao forte.

" Postos alli na attitude m.iis respeitável e lioítil ,

contrariámos as suas tentativas com a firmeza de homtn":

íivrcs , e ti\erão os viS escravos a immoralidade de nos

apresentarem diante do forte nossas mais e irmãos ; po-

rem nJO desistimos da nossa nobre empreza
,

jurando

morrermos todos, e vendo fuzillar, se tivessem mais tem-
po, todos os que nos interetsavão ; mas felizmente appa-

receo pelas alturas, em virtude da parte que se lhe man- •

duu , a columoa de Provinciacs de SoVia^ que os desalojou

do olival que occupavâo , obrigando-os a retirarem se, e

tendo saindo pelo flanco esqueido as nossas forças , con-

seguimos expulsallos da povoação cm vergonhosa retiia-

da.

" A nossa perda não a posso individuar a V. S. com
exactidão: nus sim diiei, que houve algum morto e tu-

7Ílado, e dclles alguns feridos mortalmente; o que par-

ticiparei com o vagar e circunspecção que nestes casos

«\ige liuma parte ofncial- As nossas casas estiveráo cheias

de leiília para lhes pegarem togo, e nrossas niãis elles

as Lvarão comsigo ; mas temos tido o gosto de as ver

^•gressar , se bem qoc com as queixas que V. S. se pô-

de figurar ; e assim também o primeiro Veteado^r e hum
( lerigi) , que Gurria resgatou na Villa de Afijnedoí

,

na qual desalojou a facção, tomandp esta a estiada pa

ia Coscatitho. — Tabiunca vinha em sua letaguarda , o

i maoliã 22 tenciona aiacallos de novo, para o que es

tão aptomptaiido pares de alpargatas nesla Cidade para

as remelterein íi columnas que por causa d»s chuvas fi-
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acárão descalças. Os Provinciaes de Soiii fí^ãí) nssta em
virtude de ordíni que llies deo parj isso o Comniandan-

te do Districto. Creio que V. S. deve fazer liiim sacri-

ficie em remítter aqui a trnpa que poder
,

pois se Qiic-

lúda e Jiia tito intentarem tomar este ponto , o coiise-

guiráó por falta de tropa, e abundância de pontos enrque
cuidar.

" Portanto pois , e vendo que nossas familias v.io

Ser fuzil.ulds se clies conseguirem segunda vez pizar es-

te território , espero qu>í V. S. verá a todo o custo se

póe prompto luini barco de carreira como d'antes, e que

o deverá estar amanhã ou quanto mais cedo possa ser
,

para que nós sós sem o cuidado de nossas idosas mais

possamos sellar o juramento que temos dado de morrer

pela Constituição e liberdades dos povos. Este siciificio

exigem de V. S. os Commandantes das JVlilicias voluntá-

rias de Tudéllj , não purellcs, porque o morrer lhes

Jie gostoso, c iJiorreráò nestas ruas, mas sin; per suas

famílias, a quam também espera se attenderá como pró-

fugas depois de mil caJamidades.
*' Deos guarde a V. S. JB. a. Tadella 21 d'AgostO,

ás lOiíoras da noite. •'^"' ' '

(Scgíuiu-se as anV^naturas , de hum C.'p'uão Com-
mandante, e ái hum Alferes^,

LISBO.A. 8 de Seí.-mlrj.

DECRETO.

*' Sendo óe grande proveito para a boa orJem do

Serviço Publico , e consolidação do Systema Conititucio-

na!
,
que o CT.v.ellio dos Ministres de Estado regule Os

seus trabalhos d- maneira que as deliberaçóos do Poder

Executivo sobre assumptos de interesse geral da Nação;

se auxiliem reciprocamente, devendo tornar-se communi

a todo o Jliiiisterio o conhecimento dos factos mais im-

portantes de cada luima das iiecrctatias
,
para que possa

cstabeleccr-se a unidade , e coherencia de Systema
,
que

tanto iiiipòtta promovpr ; Hei por bem Detcrmmar pro-

visoriameiíte que o Conselho dos Ministros se reúna or-

dinariamente no dia de Terça fejra de cada semana á

hora., que parecer opportuua em Imma das Salas da Se-

cretaria de Estado dos Negócios do Reino ; e bem assim

extraordinariamente quando qualquer dos Ministros, por

cauta urgente julgar necessária a reunião. Haverá hun;

Livro para se lançarem os pjreceres, quando assim se

jalfar conveniente. Este Livro comietentemente Rubri-

cado existirá sempre em Arquivo Secreto , e por elle se-

rá especialmente responsável o Ministro dos Negócios

do Reino, e somente o que servil de Secretario poderá

escrever neste Livro. A opinião, que se vencer na Ses-

são será assignada por todos os quc torão presentes. Ca-

da hum dos Ministros servirá de Presidente por hum
mez , começando pelo mais velho, e nc ca^o de inipe-

dimento substituirá o imuiedialo na idaáe : O Se.;retati)

será escolhido á pluralidade de voti^s , e também servi-

rá por hum mez.

O Presidente proporá á divcussáo do Consfllio os

assun-.ptos
,

que pre\iamente se julgaiem de urgência ;

começando por aquelle ,
que dco motivo i conv^^cacão ,

no caso de Ssssáo exuaordinaria.

As deliberações s..bre negOtins de interesse geral
^

• serão preparadas nestas Sessões do Conselho dos Ivlinis-

. ttos ; e no Livro das Actas será substanciado o parecer,

que se venceo , e os momos para que Eu çossa Resol-

ver com todo o conhecimento de cauza.

O Presidente nas Sessões Ordinárias, ou o Minis-

tro que convocar as Extraordinárias , Me darão conta

dos Negócios
,

que se discutirão e exegirem prompta e

immed^atamente Resolução Minha.

O Conseliio dos ftlinistros o tenha assim entendido,
e execuie. P.dacio de Çuc/hí em ;o de ."Vgosto de 1S22.

= Com a Rubrica de Sua Magestade :r l-ili^pe Ferreira

de Afavio tCosiro,"

CORTES. •Senão do dia 7 de Setembro 459.

Aberta a Sess.ío ás horas do costume, e lida pelo
Sr. Secretario 'Barreie a acta da precedente

,
que foi ap-

provada , deo conta o Sr. Secretario Fclgiieiraj do ex-

pediente, em que se comprehendia a iteguinte correspon-
dência: — Hum ofticio do Governo pela Secretaria d' Es-
tado dos Negócios da Marinha , incluindo outro oue aca

baVa de receber do Capitão de Mar e Guerra José Mari-
Monteiro, Commandante da fragata Príncipe D. Pedro-
em djta de 20 de Agosto ultimo, da Cahia de Giírale
tar, dando notícias dos succcssos da Bahia. Estas noti-
cias são por cartas particulares de 5 e 9 de Julho, diri-

gidas á praça de Gibralt'ir pelo Bergantim Vencedor e
nadi mais accrescentão âs recebidas pelo Correio Maríti-
mo do que a seguinte : r= 110 dia 7 chegarão noticias de
que n3% Alagoas tinhão proclamado o Príncipe, e depos-
to todos os empregados públicos filhos da Europa.

Outro clhcio do Ministro di Guerra participando te-

tem-se passado as ordens necessárias para se verificarem

os offerecimentcs de João António Moutinho da Vei^a
,

e do Coronel, Officiaos , e mais praças do Regimento
de Milícias dt Lamego,

Forão recebidas com a cons-:.!eração do costume as

felicitações dl Gamara Constitucional da \"illa de TorrTtj

do AUiutejo novamente nrganisada ; Ao Governador Es-
-tado-niaior , e Corpo Militar da praça de Monsanto; c
do Coronel aggregado do Re.^imento de Milícias da Ci-
dade de Angra , em seu nome e dos Ofíiciaes do mes-
mo Regimento ; de vários iiioradores do Conselho de
"Rezende pela descoberta da Conspiração ; do Coronel Joa-
quim Pedro Dias Azedo, prezo no Castello de LisLoa.

ConcedeO-se 1 5 diiis de licença ao Sr. Deputado
Jvsé de Gouvêii Osvrto.

Passou á Commissão de Constituição huma lepre-
sentação dos Portadores das actas de eleições paia De-
putados da Divisão Eleitora! d' Évora , em que dizem
que observando que a reun;,"o das assembléas eleitoracs

para segmido escrutínio c^he a 22 do corrente, dia em
que huma gr.^ndc porção de cidadãos interessados se aciu
fora de suas Parroquias em ravão das consideráveis feiras

que ha desde 21 até 24, qnaes as de Viseu ^ Elvas
Soure, Lalirtigíira j Campo d'- Coimhra , Benavente M-!n-
talvar, Penainaior , '^•'gos, Mcrlola, Nossa Senhora de
Aires de Vianna dO Alenitcjo , ?r'i entalvão ^ e Gavião;
pedem que ou sejao removidas as feiras nos menciona-
dos dias , ou difFerir a reunião das assembléas eleitoraes

para o 2.° Domingo de Outubro-

Ouvio-se com agracto a felicitação do 2.° Tenente
Fernando de Laire Ribeiros, Commandante d.T Escuna
Artilheira, proximamente chegada da Ilha de S. Thomé.

A Comniissão dos Poderes apresentou approvado e

legalisado o Diploma do Sr. Deputado pela Província do
Minho, José de MagallJies e Menezes.

O Sr. Secretaiio Sj.srt'j de Azevedo fez a chamajj
e disse se achavão presentes iiO Srs. Deputados, e cus
faltavão 4; , dos quaes j2 tính'0 licença motivada.

Ordem do Dia :

Parecer da Commisião Ecciesiastica de Reforma sobre a

indicação do Sr. Femtodes Thomaz, em que propu-
nha se estabelecessem Côngruas aos Bispos

,
que se

reduz ao seguinte :

'' A Commissão pois, opinando pelo estabelecimen-
to das Côngruas para todos os teneficíos

, que deixa re-

ftrridos
,
quando o Soberano Congresso haja por bem de-

cidir nesta ccnlcrmidade , não duvida entrar desde já a

trabalhar coni a Illustre Commissão de Estatística
,

paia

fixar a Divisão Estatística , e Ecciesiastica do Reino de
Portugal , e Algarve ; e concluída esta tarefa , combi-
nar com a lllustre Commissão de Fazenda pelo que loca

a parte administrativa dos rendimentos dos Eeneficios
,

que se ferem rediiiindo a Côngruas'', organizando hum
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'Projecto acompanliado das diveisas providencias peculia-

res a este objícto ,
edificado sobre a Diíisão Estatísti-

ca do Reino , e concordado com o systema de admi-

nistração da Fazenda publica; tudo de modo, que a pre-

sente Legislatura deixe. providenciada esta importantíssi-

ma matéria: mas só por esta íórma entsnde a Commis-

sáo , que a providencia pôde ser opportuna ,
e propriá

da sabedoria , e circunspecção do Augusto Congresso.

Paço das Cortes i.° de Julho de 1822. Ignacio Xavier

de Macedo Caldeira — Luiz António ReLello da Silva

— RoJtigo de Sousa Machado— João Pinto de Medei-

ros Mantua — Joio Wari a Soares de Castello Branco—
josc Vaz Velho.

"

O Sr. Manoel António de Carvallio tomou a pala-

vra, e em hum longo discurso sustentou a indicação,

«iizendo que a Igreja não be proprietária de bens alguns,

que Jems Chilsto disse — Regnum mcum nau est hoc

mundo -.que he preceito Divino sustentar o Clero; mas

a forma ou modo desta sustentação pertence ao Poder

favore concluio atemporal ; ptoduzio novos argumentos,

da indicação,

O Sr. Caítdlo Bronco depois de ter mostrado que

òs seus princípios são e ser'10 sempre, que o Clero nãò

tem propriedade alguma , e que os Dizimos forão offe-

recidos peLs Povos voluntariamente , e que pOr conse-

quência subsistindo a Côngrua sustentação ,
que de di ei-

to divino lhe he devido, o testo pertence á Nação;

conduto que esta matéria não devia ttatar-se immedja-

tamcnte , mas esperar pelos trabalhos Estadísticos, e

parecír da Commissão da Fazenda sobre a administração

destes bens , como propõe a Commissão com o que el-

!e Se conforma.

O Sr. Eispo de Seja oppoz-se ao parecer da Com
missão , sustentando com todas as suas lotças que os Dí-

zimos he propriedade da Igreja, admirando-se que os dois

Illustres Preopinantes
,
que liie precederão asseverassem,

como axioma a proposição contraria : fez algumas obser-

vações e concluio contra o parecer da Commiss o dizen-

do :=: a força não dá direito.

O Sr. Correia de Seabra apoiou ; e discorrendo

sobre a matéria os Srs. Ribeiro de Andrade ,
Sarmento

,

Peixoto, Camello Fortes, Serpa Machado, e outros; o

Sr. Fernandes T/iomcis tomando a palavra sustentou a sua

indicação , accrescentando, que visto se ter involvido na

discussão a questão de ser ou não propiidada do Clero

os Dizimos, se devia rezolver esta importante questão;

e como suppunha que nem todos vinhão preparados pa-

ra entrar nesta discussão concluio pedindo o adiamen-

to. Apoiarão o adiamento os Srs. Girão, Barreto Feio,

Caldeira, CasteHo Branco, Castello Branco Manoel ,
R<-

heiro d'Andrade, e outros; e julgando se discutido toi

approvado o adiamento.

O Sr. Secretario Barroso leo hum Parecer da Com-

missão delnstrucção Publica, em que propunha, que de

todas as obras impressas nas actuaes Typogralias ,
ou que

para o futuro se estabelecerem cnvit-m á liblioteca Publi-

ca , hum exemplar de cada Impresso. :=: Appicvado só a

respeito das Typografias de Portugal e Algarvei-

O Sr. Pereira do Carmo leo o parecer da Commis-

330 de Constituição sobre a indicação do Sr. Barreto

feio acerca da mudança do dia das eleições em conse-

quência das diversas feiras, que ha no dia 21, destina-

do ao 2.° escrutínio das eleições; parece á Commissão,

<jue se não deve alterar o systema das eleições pelos

inales , que d'ahi podem resultar. = Approvado.

O Sr. Soares de Azevedo leo hum parecer da Com-

rhissão de Justiça civil sobre o requerimento de IVlatheus

António dos Santos : rr regeitado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia o Pa-

recer do ír. Ferreira Borges sobre a protecção da Wari-

4iha Marcante, devendo a Sessão publica acabar ás 1 1 ho-

ras, e entrar em Ssssâo secreta , e Jçvanlou a Sessão á

1 hora.

Navios entrados em l^lshoa.

Setembro 1. — Bergantim Francez Junon , Cap.
Victor le Wiere , vem do Havre de Grace , em 1 1 dias

com Fazendas.

Escuna Ingleza Thomás e Rebeca , C. Abrahani

Larcome , vem da Terra-iSova , em 22 dias com 1000

qq. de bacalhab.

lisrgai.tim Pnrtuguez Prazeres e Triunfo , Capitão

Manoel António Penna , vem do Pari, em 52 dias com
1595 sacas de arroz, 94Í de cacao , 1 j2 lanados de sal-

sa, 2a pacote? tic .cravo , 62S couros.

Escuna Inglezj União , C. João Vittery , vem de

Liverpool em ij dias com Fazendas.

Idem. 2. — Escuna Ingleza Gleaner , C. Samuel
Waimoutb , vein da Terra-Nova , em 14 dias com 1940

qq. de bacalhao.

Bergantim Portuguez Novo Brilhante ,
C. Pedro da

Cunha Garcia, vem do Maranhão em tío dias com lOO
Sacas de algodão

, 4 de arroz , óco sacos de faiinha de
pão , e outros geiíe-ns.

Berg. Inglez João e Izabel , C. João Roallans , vem
da Terra-Nova

, em 1 5 dias com 27OO qq. de bacalliao.

Idem. j. — Escuna Ingleza Unicom , C. Ricardo

Taylor ; vem do Porto 2 dias em lastro.

Escuna Ingleza Betsey , C. João Elder , Vem da

Terra-Nova , em 17 dias , com 842 qq. de bacalhao,

20 cascos de azeite de peixe.

Escuna Portugueza Constituição , C. João Affonso

Batalha, vem da Madeira, em 16 dias, com 350 barri-

cas vazias , 1 ; barris de vinho.

Bergantim Inglez Maria e Anna , C. Roberto Boot

,

vem de Liverpool em 1 j dias com Fazendas.

Idem 4. — Escuna Portugueza Providencia , C. Fi-

lippe Josc Novaes, vem da Terceira, em 17 dias, cem
76 moios de trigo , 7 de cevada.

Galiota Dinamarqueza Anna Maria, C. Niels A. Mo!-

bys , vem de Pernau , em 70 dias com linho.

Idem 5. — Hiate Portuguez Bom Successo , M. An-
tónio Carlos Quintella, vem de Cork, em 11 dias com
1400 barris de manteiga, 22 barricas de tripa, 10 tone-

ladas de bacalhao , 2 canastras de bezerros.

Hiate Portuguez Divina Providencia , M. Domingos
da Costa Vianna , vem de S. Miguel em 17 dias com
j2 moios de trigo, 107 de fava

, 5 de cevada.

Hiate Portuguez Senhora da Piedade , M. Maáoel
Martins, vem de Cadiz em 10 dias em lastro.

Errata, Na G. de Sabbado ( N. 197) psg. 794'
col. 2, lin. ij e 14 do artigo communicado, da gran'

de Jalttt ijiie apezar desse conhecimento , tia Jalta iju,;

sentia etc. leia-se : da grande falta que apeuir desse

conhecimento se sentia, ttí. ; pag, 795 , col. I , lin,

47-43, provido, leia-se, provindo.

ANNUNCIO.
Na Rua Augusta, Loja N.° 1 j , se vendem fazen-

das dds Fabricas Nacionaes de Portalegre e Covilhã ;

assim como também muito bons Briches, e muito bons

Par.nos de varias qualidad;'S , e coses, por preços muito

commodos.
Pí(i/iciif .'íj Llttirarias.

A Meditação , beIJo , e magestoso Poema Didácti-

co
,

que neste género go7a da mais elevada estima en-

tre os sábios da Nação , hunia das mais sublimes produc-

cões Poéticas dos modernos tempos, e que honrará eter-

namente o engenho do seu Author o P. José Agostinho

de Macedo ;
(2.^ edição, nítida, e mui correcta, em

%.° grande , e bom papel) vende-se por 6cc reis na

Loja de .''oão Henritjues , R. Augusta N. 1.

A Lyra Anticreontica
,
que ccntém 100 lindas Odes

no gene to das do amável Poeta de Theyos , composta
pelo mesmo P. Macedo ; edição igualmente bella ; vpo-

de-se por 400 réis na Loja de João Henriques , R. Au-
gusta N. 1.

N Â 1 M P li K IN S A W C I O N A L.



S U P P L E M E N T O.

Artigo píibVtcadú no Patriota VanchaUníe K, 1 1 7 ) rfe

Sabbado \~ de Acoito de 1S22.

I:.^on»e de mim a idéa de querer disputar o bem me-
recido crédito, que o Illustre Deputado Manoel Fernan-

des Thomás , tem sabido ganhar na glorio<;a empreza da

nossa Regeneração Politica , e na melindrosa taref.i du

presente Legislatura extraordinária ; eu que desejaria ser

o seu Panígerista
,
jamais intentaria prejudicar a sna glo-

Ha;. porém quanto mais respeito suas virtudes civicas
,

tanto fnais me considero na indispensável obrigação de

lhe não recuzar ã verdade. A linL,u3gem do Servilismo

não pôde ser grata áquelle Cidadão
,
que não recusou ex-

por sua vida , e fortuna
,

para revindicar os direitos do

homem, e com a liberdade legal estabelecer a igualdade

civica ; bem como a da lisonja dtve precizamente desa-

gradar a quem, como elle, reconhece na vil adulação

húma das poderosas causas
,
que tão odioso fizeráo o an-

tigo Governo , sacrificando os Povos ; baixeza do? Cor-

tesãos , e victiniindi a «Nação aos interesses destes in-

dí*'nos adulíriores
,

que illudíndo o íilonarca se não en-

vergonhaxão de ser Eunucos na sua presença, e GrSos
Vizíres lóra dos Paços Reaes para cum o resto de seus

Concidadãos.

Cahiria em grave erro aquelle Deputado
,
que esque-

cèndo-se de o ser de toda a Nação , se persuadisse que

só era o Procurador dj Província
,
que o deputara ao So-

berano Congresso. O zelo, que elle mostrasse pelos Po-

vos
,
que o elegerão, seria exorbitante do direito, que

a Nação inteira tem aos seus traballios ,
se fosse limitado

á requerer exclusivamente a bem da sua Província. O De-

putado
,
que não consultar ao bem geral d» grande famí-

lia Portugueza , não cumpre os deveres de verdadeiro De-

putado , e parece disligar-se do Soberano Congresso Le-

gislativo , de que elle he membro ; assim como aquelle

qye , requerendo aLÍ5em da Província, que o deputou,

não ponderasse antes > o seu requerimento oífendia os

direitos reciprocos de tod;s as Províncias do Reino , obra-

ria tão estultarnaate , como entre nós hum procurador

de causas pede vista, aggrava ,
ou apj.>ella sem sjber se

está em termos de assim ser defendo, ou ter lugar o

recurso, que intenta sem discernimento jurídico.

Nesta certeza venho de ler com bastante surpreza a

falia do Illustre Deputado Fernandes Thomás, em a Ses-

são de I j de Julho deste anno , na qual este Senhor

confessando que nada entendia de Agpas-ardentes
,

que

fazião o objecto d^ questão diz ,
como tondemnando a

perteiçâo da Madeira
,

que todos pertendião fazer reca-

hir tudo sobre Portuei't
,
querendo cxtrahir suas ptoduc-

çóes com grandes vantagens , não se iinpertando do Con-

sumo das do Remo ; concluindo que tendo Ferttií;al tci-

jáo , nós lhe mandávamos igual género de nossa lavra

para diminuir nos seus mercados aquelle género ; ao

mesmo tempo que desta Ilha não hia para o Pxeino hum
real , nem cousa que o vallesse. Sr. Redactor , v. m.

concordará comigo que aquelle Illustres Campeão produ-

zio luima blasfémia em vez de hum argumento, c que

se mostrou temerário fallarido tão decididamente n'1-iuma

questão
,
que elle confessava ignorar.

Se desgraçadamente os Deputados, que enviámos

ao Soberano Congresso não tem leito conhecer o esta-

do , condição , e necessidades da Província
,
que repre-

sentâo , o seu Periódico tem supprido dignamente tão

repiehensivo silencio , e parece-me que era tempo de

s; não ignorar tanto em f^rtiigul o estado de huma das

mais bellas , e interess<inta'! de suas Provincias. Primei-

ro que o Sr. Fernandes Tliortias fallasse da Ilha da Ma-
deira

, devia instruirse de que esta Província , não ten-

do outro Commetcio
,

qne c de seus Vinhos , se ach}"

va no maior abatimento pela limitada; e clifticil expor-
tação delles

; que só procurando-se hum considerável con-

sumo aos Vinhos ordinários , poderia habilitar-se para ter

511 Vinhos bons a exportar , e tantos quantos podia ex-

portar , e\itando adulterações, recuperando o seu antigo

Credito, convidando os consumidores, e fazendo feliz a
Província. Que lervendo-se aquelles Vinhos ordinjrios

tudo se obtinha, já evitando a importação de Aguas-dr-

dentes Estrangeiras
, e ainda Nacicnaes

,
porque da e:i

trada destas resultavão dois grandes inc^nveníeiítes
,
que

erão augmentar o Liquido
,

que desejamos exportar , e
a concorrência de outras Agiias-ardentes , cuja venda ne-
cessariamente mais barata, impecia a venda daqiiella que
fabricássemos; e já evitando-se as adulterações

,
que tan-

to desacreditarão os generosos Vinhos desta Província

tão afamada por elles quando as estufas , e outros arti-

fícios erão ignorados de seus habitantes.

Pela natureza de huma tal questão , o Sr. F. Tho-
más conheceria, que dependendo do bom êxito delia a
sorte desta Província , todo o esforçj da parte delia cr.»

tjcionavel , e justo ; que por isso merecia attcnção do
Soberano Congresso , e nso a acliincalação de tão cir-

cunspecto (Dsputado. Tratava-se da sorte de huma Pro-
víncia inteira , e não se podia antepor objecto de maior
ponderação. As inconsiderações com o Brnj.7 devião ad-

vertir os que pensão de cutro modo. O prudente evitx

os euibí.raços ; « não ha força scfHda, quando se destroé

a união.

Se sempre- qae huma questão i favor da Madeirtt

afFectar de algum modo os interesse!! dè huma Provín-

cia de Portugal, Os Deput,i'dos desta, não attendend»

ao bem getaJ , ignorarem o modo de consolidar o Syste»

iriá , e felicicar o Reino, sabendo perder para ganhjr, a

seu turno em outro ponto , e só confiarem no numero ;

a Madeira sucumbirá, porque o nuniero dos Dt-putados

do Douro , sempre superior aos nossos vencera ; mas
obrarão com justiça , e pod.;ráú evitar os descontenta-

mentos , e as collisóes ? Porque alguinas Províncias de
PortKgat interessâo em consumir seus Vinhos , apezar

de terem outros muitos objectos de Commercio , deve-

rão preferir i Madeira que em nenhuma outra cousa Com-
merceia , e qae se arruinará cedendo ao bem daquellas ?

Pensão bem , e obrãn como devem esses Deputados que
requerem , e ímpugnão a torto , e a direito , sem pri-

meiro pezarem politicamente o interesse de todo o Rei-

no, e as relações de suas Provincias, pelas quaes se de-

vem regular as Leis
,
que lhes são peculiares i

Essas Provincias de Portugal
,

que interessâo em
que 3 Madeira consuma suas Aguas-ardentes

,
por ven-

tura consomem ellas os nossos Vinhos? quaes são as re-

lações Comnierciaes que as ligão a nós ? E se algumas

tem, não são todas prejudiciaes á Praça da Madeira} O
interesse que Portugal tem em occupar no Com-
mercio comnosco três, ou quatro pequenas embarcações
da sua Praça , he razão attendivel para lhe acordarmos
o sacrílicio da nossa? Se tossemos Colónia, podia Por-
tugal pertender esse indigno direito Colonial ; mas so-

mos Providcia
, e nesta condição só interesses recipro-

cos nos devem ligar ; tudo o mais he arbitraridade , e
Despotismo insupportavel. Se a Metrópole quer que se-

jamos consumidores dos seus géneros , consuma os nos-
sos ; mas ditficultar o Commercio com os nossos consu-
midores, e querer que lhe compremos seus géneros,
quando nada permutSo , he querer mais do que pôde ;

he crear , e animar huma reacção cujo êxito não pôde
ser jamais agradável ; he pertender que vivamos como
seus Colonos ; negamos de facto o que nos acordou por

direito.

I^a nossa Pra^t nem conhecemos o dinheiro Portii



guei , em quanto quê ã Praça de Visle» lem varrido a

nossa das Patacas ; e porque ? PorqUe nos obriga a gastar

seus géneros
,

que os podetiamos obter mais baratos rtas

Nações com quem commerciamos : e pode haver razão

<]ue justifique querer a Metrópole que consumamos o as-

sucar, e café do Brasil, que não recebe nossos Vinhos ?

Que consumamos os Pannos de Portugal, que de nós só

recebe o numerário , impobrecendo-nos , e arruinando-

nos ? Os Inglezes que de tudo nos supprem , e nos po-

dem supprir , devem ser coarctados no seu Commercio ?

Deve-se-lhesprohibir que nos tragão iguaes géneros
,
pro-

hibindo se nos a exportação ,
que faz a nossa prosperi-

dade ? Porque razão não obriga agora Portugal ao BtúsiI

a não vender seus géneros senão na Praça de Liiboa ?

Porque he Reino , ou porque não pôde sustentar esse

Êireito ? Se he por estas razões , nós estamos ele\ados

á Cathegoria de Província, e não convém abusar da nos-

sa pequenez.

O Illustre Deputado F. Thomás além de Psalmear

fora do Coro, fallou com ignorância da verdade, quan-

do diz que a Madeira exporta Feijão para Portugal, e

que lhe não manda hum real , nem cousa que o valha.

Se tão abalisado Deputado estudasse esta matéria , antes

flue a discutisse não seria herético cm taes proposições.

Saiba elle que 3 Madeira consome áe Portugal toda a te-

lha, de que preciza ; (cuja importação podíamos evitar,

fabricando a) que recebe muitas carregações de sal ; mui-

tos figos, chapcos , fazendas, canquilharias , e hoje mui-

tos pannos , etc. e por tudo isto que leva senão dinhei-

ro ? A Província da Madeira não custa a Portugal hum
só real , era quanto que com o seu dinheiro sustenta os

occiosos
,

que de lá envião para o Foro, para a Tropa,
para a Alfandega , e para a Igreja ; ate ao anno passado

estava dando quasi duzentos contos de réis para se paga-

rem todos os Ministros nas Cortes do Norte
,
pagou por

muitos annos a Tropa das Ilhas ; envia sobras considerá-

veis ao Reino, em quanto que este nem ao menos man-
da fazer huma braça de estrada , ou abrir não digo huma
Jevada , hum regato ; não nos acordando outra protecção

4 Metrópole que a de nos lucrar por todos os modos
,

e levar-nos o numerário, no que nos arruina. Ora quí-

zera que o Sr. F. Thomás ^me dissesse , a Madeira pro-

duz géneros Cereaes para se manter seis mezes ? Não ;

então como manda Feijão a Portugal^ Só se he parst

mostra dos excellentes
,

que produz escassamente, em
quanto que de Portugal se nos manda trigo ,

queijos,

prezuntos , etc. e por tudo leva dinheiro ; o que sendo

verdade , como assevera aquelle Sr. Deputado cousas que

ignora tanto ? Se dinheiro não he hum real , e cousa que O

valha, preciso saber se em Lisboa querem as proprieda-

des , e os Proprietários para augmentar o seu Commer-
cio da Escravatura, que em outras partes tem perdido.

Quando aquelle Illustre Deputado propoz por zomba-

ria 200 moedas sobre as Aguas-ardentes de Poitugal
y

como quem queria ficassem prohibidas , eu lhe asseguro,

que só nisto que julgou errar , disse hum acerto
;

pois

as Agoas-ardentes de Portugal devião ter absolutamente

prohibidas , e as Estrangeiras admittidas com direitos qua-

si prohibitivos ;
porque se estas entrassem , lucravão-se.

os grandes Direitos, e sahia o nosso Vinho em troco;

e entrando as de Portugal, quasi paraliza a venda das

nossas , e leva o nosso numerário. O Sr. F. Thomás
deve ficar certo que sempre que se consolida a felicida-

de de huma Província , desempenha-se ornais sagrado de-

ver do Governo , e que tendo acabado o velho Systema

Colonial , a Metrópole deve procurar-se vantagem de suas

Províncias por interesses mútuos, enão pertende-los pe-

lo direito de Soberania ,
porque as Províncias fazem o

Reino, e a felicidade deste he inseparável das partes,

que o compõem.
O Sr. Manoel Fernandes Thomás he mui superior

a idcas vulgares , e dotado de muita probidade para me
levar a mal estas minhas observações ; elle he muito Pa-

triota para me censurar que eu assim falle pela causa da

minha Pátria; por tanto. Sr. Redactor, queira v. m.
tr»nsmittír-lh,e e ao publico pelo orgão de seu excellente

Periódico esta cartinha
,

q'je offereço , como ensaio da

defeza da indicada questão
,

pelo que lhe ficará etetna-

fnente agradecido o seu constante Leitor.

NA IMPRENSA NACIONAL.
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V^hegátáo hontem dois Paquetes, e por elles recebe-

mos follias de Londrei até a8 de Agosto. Por cilas ve-

mos que se esperava em Vtenna de 1 5 a jo deste mez
o Imperador Alexandre , e o Rei da Irusiie para assis-

tirem ao Congresso, que parece I13 de ser decisivarnen-

te em Vienno ,
para Onde partio o General Pezío di

'Borga Embaixador Ki/jiiono em Pai is. Foi falso o boa-

to da moite do Papa : segundo noticias de Ramo de 10

de Agosto passava restabelecido de buma indisposição

que tivera. Falláo alguns periódicos Erancezes de hum
campo de 10^ homens que se ha de formar em Lijão.

— Os Gregos forão derrotados em duas acções , a 6 e

a 16 de Julho. — O Rej de Inglaterra esperava-se em
Londres até o )

." do corrente , de rolta da Eiceeiú.

Ainda se não tinha nomeado o successor do Marquez de

hondoaderri/.

Quanto aos papeis de Uapanha recebidos boje
,

pouco nos dijem de grande consideração. A Senhora Ptin-

ceza D. Mar, a Thereza , e o Sr. Infante D. Sebastião

seu nlbo chegarão a Madrid no dia 50 de Agosto. — Os
negócios políticos não niostrão melhor face por hora : ape-

zar de estarem bastantes tropas empregados em perse-

guir os facciosos , ainda estes estão fazendo a guerra com
muito damno das Províncias que correm com suas qua-

drilhas. — Parece estava para rebentar nova trama, e

que o Chefe Politico de Madrid , sendo avisado disso

pôde desconcertar os qUe a permeditavão.

Imprimio-se ha pouco a coliecção das peças que acom-
par.hão as cartas dirigidas a S- M. pelo Príncipe Real ;

edição vergonhosa pelo absoluto desleixo com que foi

impressa, achando-se até em branco a pag. 52, em que

devia continuar hum decreto do Princip» que principia

na pag. 51 (ao menos assim está no exemplar que te-

nho ã vista ) : he provável que em parte procedão os

muitos erros ortliograficos de se querer mostrar que o

Príncipe não escreve com exacta orthografia
,

para que

<J'ahi se infira a sua ignorância , sem se reflectir que
,

além de outros muitos homens grandes , o célebre Buo-

naparte escrevia sem orthografia , e não eia tido por

hum ignorante, e que mesmo ha muitos homens sábios,

que neste ponto summamenie peccão. Eu conservo bas-

tantes escritos e cartas de alguns dos nossos doutos

,

que nesta parte assaz provão que se não derão ao estu-

do particular da orthografia , apezar de que seria bom o

tivessem feito ; mas nem por isso suaJ cartas e escritos

deixão de ser concebidos com juízo e conhecimento dos

assumptos de que tratáo O que porém S. A. R. muito

offendeo n» sua seguinte Carta foi o seu próprio decoro

no Uso de expressões impróprias na boca de hum» Perso-

nagem Augusta
,
que pelo seu eminente lugar tem fitos

os olhos de todos em suas acçues e palavras ; percebe-se

que eílas são dirigidas a algumas pessoas que s« não no-

meião, e que talvez se julga tenhão sido causa de gran-

des rrales
,

por terem arrastado a princípios excessivos

huma grande porção de outras tanto ou mais sabias
,

po-

rém menos arrojadas : comtudo se o oPriucipe tinha em
vista estes ou aquelles homens, nomeasse-os , e não en-

volvesse com a palavra as Cartes , todo este Augusto
Congresso, onde brilhão tantos Varões illustres por sua

sciencia
,

por sua religião, por sei( patriotismo, por seu

amor á Real Casa' de frarranca. Eu não conheço a lizon-

ja ; mas o amor que consagro a ElRei t e a toda a sua

Real Família (nunca lhes fallei : mas sou Portuguez , e

isto basta para amar a R. Casa de Bragança) mo mo-
vem a rojar ao Príncipe Real queira não deslizar-se ja-

mais daquella alta dignidade da que a Providencia o re-

vestio.

Carta de Prlneipe Real o S. Magestade,

Rio 1 X — 22.
6

" Meu Pai , e Meu Senhor , Tive a honra , e o pra-

zer de receber de V. M. duas Cartas , huma pelo Costa

Coito , e outra pelo Chamberlain , em as quaes V. M.
me communicava o seu estado de saúde fysíca , a qual

eu estimo mais, que ninguém, e em que me dizia—
Gma-te pelas circunstancias com prudência , c cauteUa.

— Esta recommendação he digna de todo o homem, e
murto mais de hum Pai a hum filho, e de hum Rei a

hum súbdito
,
que o ama , e respeita sobre maneira.

"Circunstancias Politicas do Brasil fizerão que eu
tomasse as medidas

,
que já participei a V. M. ; outras

mais urgentes forcãrão-me por amor á Na:ão, a V. M.
,

e ao Brasil , tomar as que V. M. verá dos papeis offi-

ciaes
,
que somente a V. M. remetto. Por elKs verá V.

M. o amor, que os Brasileiros honrados lhes consagrão

á sua sagrada e inviolável Pessoa, e ao Brasil, que z

Providencia Divina lhes deo em sorte livre , e que não

quer ser escravo de Lusos-Hespanhoes quaes os infames

Déspotas (Constitucionaes in nonúne') dessas facciosas,

horrorosas , e pestíferas Cortes.

" O Brasil , Senhor ,
ama 3 V. M. , reconhece-o

,

e sempre o reconheceo como seu Rei ; foi sectário das

malditas Cortes, por desgraça, ou felicidade (Problem*

difficil de decídir-se): hoje não só abomina, e detesta

essas , mas não lhe obedece , nem lhe obedecerá mais

,

nem eu consentiria tal , o que não he preciso
,

porque

de todo não querem senão as leis da sua Assembléa Ge-
ral Constituinte , e legislativa , ereada por «ua livre von-
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taàe para lhes fazer huttia Constituição
,

que os felicite

ia etcr.iuin ss for possível.

"Eu aiud.i me Isiubto, e me lembrarei sempre do

que V. M. me disse, antes de partir dois dias, no seu

quarto: (Tci/ro se o I5r,iji/ se separar antes seja para ti,

que i\leHas de respeitar, do que para algum desses aven-

tureiroí). Foi chegado o nioiiieiito da quasi separação,.

e estribado eu nas eloquentes, e singelas paUv:as «>{|irçs-

-

sadas por V. M. , tenho marchado a diante do B;-(ijíf,

t]ue tanto me tem l-.oniado.

" Ferii,:n:l>uco proclatmu-me Príncipe Regente, setn

restricçáo alguma no P.oder Executivo", xsqiii «DuUa-me

cue rtierem -aclamíif a V. W. Imperador do Rtiíio-Uíli-

dò e a mim' ítcf do Brasil. Eu, Senhor, se isto acon- '

tecer receberei as aclamações
,

porque me não liei de

oppòr a vOiítdde do l'ovo a pontos de retrogradar ; mas

sempre, se me deixarem,, hei d«t pedir licença a V^. W.

para aceitar ,
potque eu sou bom filho , e fiel súbdito.

Ainda que ''to aconteça, o ciue espeto que não, conte

\L_A1. que eu seiei Rei do Bruni, mas também goza-

rei dá líonra de ser de V. M. súbdito, inda que em piY'

ticular seja, pata mostrar a V. W. a minha considera-

ção, gratidão , e ainor filial tributado li\ temente.

.,,,." V. W.,-.%u.e. lie Rei ha tintos annos , conhefer^

mm bem as .íiiiTerentes situações^ e circunstancias, de

caJa paiz ;
por isso V. 1*1- igualmente conhecerá qiaè Ps

Estados independentes (digo os que de uada catecetn cor

mo o Brasil') nunca ião os que se unem aos necessita?

dos, e dependentes; Portugal he hoje em dia luim %%•

.ta^io ds quarta ordem, e necessitado, por consequência

A^ependeiUe .; o Brasil lie de primeira, e independente,:

aLfiui que á união sempre he procurada pelas necessita-

,daS| .e dependentes , er^» a união dos dois heiDisfetios

xjcvç sét (para poder durar) de Portugal com o Brasil,

,c não deste com aquelle , que he neces^itado , e depen-

dente. Huma vez que o Brasil todo csiá persuadido des-

ta verdade eterna, a separação do Brasil he inevitável,

j» Poríi:gãl não buscjt iodas os meios de se conciliar

jcpm Elle,, por todas ,\s fórm.is.

,, :
" Peço a V. M. qije deixe vir o Mano Miguel para

cá sçja como fór , potque elle lie aqui muito estimado
,

e os Brasileiros o querem ao pé de mim para me ajudar

a servir no Brasil , e ^ seu tempo casar com a minha

Jinda filha Maria. Espero que V. M. lhe dé licença, e

Jhe não queira cortar a sua fortuna futura, quando V.

iVl. como Pai deve por obrigação Christá , contribuir com

todas as suas forças para a lelicidade de seus íilhos. V.

W. conhece a rfl7áo , ha de conceder-lhe a licença, que

«u , e o Brasil táp encarecidamente pedimos, pelo que

(ba^dç m?is sagrado.

__ ,,'
" í orno iillio respeitoso, e siibdito Constitucional,

cump e-me dizer sempre a meu Rei e meu Pai aquella

verdade
,
que de mim he inseparável : se abusei

,
p^Ço

perdão ; mas creio que fallar verdade nunca he abuso
,

antes obrigação, c virtude, ainda quando ella proclama-

da he contra o propno sujeito, ou Pessoa de Alto Co-

turno.
" As minhas Cartas anteriores a esta , como Havião

de apparecer a quem tem atacado a Ueos , e a V. M.
,

e tcndião a felicitar -a Nação toda, haviáo mister setem

inui fortes: mas V. i^'. conhecedor d'.verdade, e aman-

te delia, saberia desculpar o meu atrevimento de me
servir de Cartas de V. ,^1. para atacar aiacantes : perdão

peço , e de certo alcanço.

" Dou parte a V. J\J. que as minlias filhas estão boas

(da Maria remetto luiir. retrato tal qual cila), c a Prin-

ccza esta também boa. . . ,

" Kemelto no mcio dos papeis hum fisiiiino a Ca-

vallo da {juárua lie llniuii , formada vnluotaruiTieute

,

,pelos Pjul;.'.tas iiiai' distinctos da PiOvincia , c em que

tem entrado laiibcin dçsta Piniincjaí os de 5. Fnulo

tem na coireia da caaliciuiia (..irifl/i.i) S. P. , e os do

iíio de Ja'nlro R... Ji,

" Tenho a honra de protestar novamente a V. ft'.

s meus scr.ti.rierítos de amor, res/eito, e submissão víe

filho para hum Pai carinhoso, e de súbdito para hiím Rei

justo.
«' Deos guarde a preciosa vida , e saúde de V. M.

,

como todos os bons Portuguezes , e móimente nós bra-

sileiros o havemos mister-

•'Sou de V. M. — Súbdito fiel, e filho obedientís-

simo, que lhe beija a Sua Real Mão. — P£DRí7."

Extracto do Correio do Porto de 4 de Setembro.

Domingo 1." do corrente se reunirão em Junta pu-

blica nos pdços do Concelho desta Cidade do l'orto os

portadores das Actas ,
pertencentes aos diíYerentes Con-

celhos desta Divisão Eleitoral, a fim de se apurarem 'os

Deputados pira a nova Legislatura, segundo a Lei, c

depois de formada a Meza principiãrão-se es trabalhos,

sendo excluídos diversos indivíduos no apuramento, o

íjual só tcrmiaou -pela huma hora .da tarde de hor.tem
,

em que se fez" publico á Assembléã que o N.° dos Vo-

tos cm gera) erão) 2:4^5 , e que por tanto era a plura-

lidade absoluta 6I214. Km consequência do que jahiráo

" Eteitas
'" "~"^

'
'— '"""'

DEPUTADOS
Os Senhores

Votos.

ííú
José Joaquim Rodrigues dé Bastos, Deputado

,
-acMial, com - j 'í|i ...r

—

•

.^^0 jP.edriQ.^i.^^ir.ç,,- Lente. de Dijjl.otJiatiica,
, ,jivp:7ÍJ.

,,. Achanjorse por, tanto eleitos 2 Deputados, perten-

xe aos Cidadãos votar para o resto , í seus Substitutos,

e;çcolhendo % das 24 Pessoas
,

qye igualmente ^se publir

-carãn por terem maior numero de Votps ,
e são. os

^_, ;. , '.^ (.;-j,, .
Senhores

José.jVlaximo.Pjnlo 4a Fonseca Rangel , Gover-

nador do Castello da Foz

José Pereira de .Menezes, Juiz de Eóra d« yilla

Real •
. ,

José Ferreira Borges, Deputado, at:tu«I_

J ão de Sousa, Piay) de fllagajliáes , Deputado

actual

D. Fr. Francisco de S. Luiz , Bispo eleito de^

Coimbra

Jnao Baptista Felgueiras, Deputado actual

j'edio do Rosário Ribeiro, Proprietário, e Es-

crivão da Descarga na Alfandega do Porto

José Antonin Guerreiro, Deputado actual

José Francisco Gonçalves , Lente de Filosofia

Racional e Woral na Academia do Porto

José António âa Rocha Alvares de Carvalho,

cx-Juiz de Fora de Beja

Padre António de S- Catharina Braga, Encom-
mendado da Aveleda , -:;

, . .
.-

José Joaquim Gerardo de Sampayo , Corregedor

do Fairn lia Rua Nova em Lisboa

António Alexandre Rodrigues de Oliveira, B«-

cliarcl e Proi-.iictano no Porto

Asosiiiiho Albano da Siivcira Pinto, Medico, e

Lente de Agricultura na Academia do Porto

Francisco Vanzejicf , Uccutodo actuai

José Alachado de Abreu, Juiz de Fura de Ta-
vira

Joaquirn Maria de Andrade, Lente de Mathema-
tica na Uiiiversid.ide de Coimbra

Fiancisco José Vieiía , Desembargador da Sup-
plicação .

Duarte Lessa , Proprietário no Porto

António Maya , Ni^gociante da Praça do Porto

D. Fr. Vicente da Scledade , Arcebispo da Bahia,
ii-„.,f,.4., ,-..,.1

5:9.64

4:225

4:15»

•j:'S5"5

y.4g2

2:959
2:708

2:548

2:450

2:068

2:00 j

1:897

1:8 1

1

1:695

i:6jg

1:406

1:250

1:151

1 :i28

Deputado actual

ídanoel Joaquim de Oliveira Almeida Vidal, ex-

Juiz lie fora de Cantanhede
Padre Frjiici«co da Sijva Liniiares , Presbytero

Secular ._ ;;,j:r,r, ;

Jacip.th.Q, .DM^jte^^jxeira Barrcca j,,í;acl\arel , Ad-
' vogado tio "Porto

1:084

994

985

96:
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PE^ASOFFICIAES.
-"•

í íí" D E C R ET O. ,

**SenJo-nie presente n parecer da Coinmissão es-

tabelxjcida no Tliesouro Publico Nacional pelj Portaria

da Regência do Reino de 4 de Maio de 1821
,
para to-

mar conta! ao Conselheiro Joaquim da Costa e Silva ^

como Inspector da Obra do Real Palácio de Ajuda , res-

posta do Procurador da Fazenda , c mais Docuiiieiitos
,

qtle tudo baixa com este Decreto, pelos quaes se ftlc

expoz , cjue tendo aConiinissão examinado a despeza fei-

ta nacjuella Obra no tempo da Administração do referi-

do Inspector , á vista das contas do Pagador da mesma
Obra , a quem eráo entregues todos os dinheiros no
'fhesouro Publico , aonde as referidas contas se acháo

liquidadas ; se mostrava por ellas , assim como por outros

Documentos , e mais averiguações , a que a Coniniissão

procedera
,
que nidj se encontrava n.is Ordens dadas p.-

Jo IrYspector
,

que deixasse de ser conforme com a Le-
tra do Decreto de 21 de Janeiro de 1ÍO2 , bí da Porta-

ria dó Governo , d^ 17 de Janeiro de 1818, em que se

fundava a sua autlioridade ; declarando outro simaCom-
nlissão

,
que se achava convencida do desempenho, e re-

jiílaridade dos trabalhos díqualla Obra , e da economia
de todas as despezas delia

,
que não só fez com que che-

gassem Os dinheiros das consignações para o regular pa-

gar^ento das mesrrias despszas , inas também pira satisfa-

zer o alcance , em que a Obra se achava- empenliada da
tempo da Inspecção anterior : E conlotmando-l^le coin O
referido parecer da ComiTiissão, c resposta do Piocurador

da Fazenda; Hei porbem Declarar por desobrigado, tí

quite o Conselbeíio Joaquim da ("osta c Silva , lie toda

a responsabilidade, como Inspector da Obra do Real
Palac o de Ajuda; e Mando que se lhe dê copia authen-

tica deste Decreto, para seu titulo, e descarga. O Mi-

nistro e Secretario de Estado dos Negócios da Fazenda ,

e Presidente do Thesouro Publico Nacional o tenha as-

sim entendido , e faça executar, palácio de Queluz em
S de Agosto de 1822. = Com a Rubrica de Sua ftlagesta-

de. — Sehjstiiío Josi de Carvalho.

p o v. T A R 1 A.

"Tendo represerrtado o Presidente do Banco de L/i»

1)0,1 em ofticio de 26 do passado a necessidade de se ex-

pedirem ordens a toda« as repartições publicas, para qiic

nellas se receb.io as Notas do retendo Banco em confor-

midade da Carta de l,ei de jl de Dezembro do anuo

passado; ftlanda EIKei, pela Secretaria de Estado dos

Kejocios ds Fazenda, que o ftlinistro e Secretario de

Estado dos Negócios do Reino ordene a todas as repar-

tições da sua competência que eíTectivamente recehão

quando' se lhes offereção em pagamento as referidas No-
txi. Pylacio de Q^ticluí em 2 de Setembro de 1822.=
Se6aiii.'o J o.ié de Corvallio."

N. B. Nesta data e conformidade se expedirão Por-

tarias aoS seguintes i

Ao Ministro e Secretario de Eçtado dos Negócios

da JnstiJja.

Ao ftlinistro e Secretario de Estado dos Negócios

Estrangeiros.

Ao Ministro e Secretario de Estado dos Negocio»

da Guerra.

Ao Ministro e Secretario de Estado dos Negócios

da Marinha.

CiirloiiJr.dcs Lltleiarias e Scitntificas,

I.^ O Capitão Gauticr acabou ha hum anno pouco

n;ais ori menos os «eus trabalhos hj-dograficos. A sua Car-

ta do Mediterrâneo foi publicada em Finnç.i pelo Mini':-

terio da Marinha no princip'0 deste anno, e estava qua-

si prompta para se publicar a Carta do Mar Negro. He
notável o zelo que o Governo Francez tem posto nes-

tes últimos annos em enviar expedições náuticas para o
a}>erfeiçoainento das ( artas hyd. 'gráficas de quasi todas

as partes do Mundo. O Capitão Gauticr foi ajudado em
seu trabalho pelos Ofliciaes da Fragata Clievrctic ; e

complet<-itão , depois de longo trabalho a descripção das

Costas do Mcditerrant-o e das Ilhas do Atdiipelago e do

Mar Negro ; todos os pontos destes dois mares cuja de-
marcaç, o era essencial farão exactamente determinados

;

descobrindo este trabalho muitos erros nas Cartas exis-
tentes, alguns delles de marca maior. Também se to-
marão por medida de barómetro as alturas dos cumes de
muitos montes da Grécia. Deste modo se achou que o
Moine Atlios tem 2:oój metros ou 1892 varas Portu-
guezas de altura; o Monte Olympo , em Miti/lene

, 988
miittos ou 90a Varas Portuguezas ; o Monte Delfos , em
ScopoUs , 690 metros ou âjj Varas Portuguezas ; o
Monte Ji(/)i/ír, em Naxut, 1009 metros ou 925 varas

Portuguezas etc. etc.

2." He bem sabido que o mar em liumas partes ào
Globo se retira pouco apouco dos sítios aonde chegava,
e avança em outra» do mesmo modo. Sena utii fazer

buma longa serie ds observações nos differentes pontos
das quatio partes do Mundo para deduzir alguns corolla-
rios sobre este objecto

,
que poderião ter alguma utili-

dade. Na Costa da America septentrional parece avançar
o mar cada vez mais pela tetra do Norte paia o Sul. Em
Gabo Mni/o , onde o Ddawarc entra no Oceano Atlânti-
co, está edificada huma Casa, em cuja parede se. tem
mareado js seguintes observações: .j, ,^i'l.-

Anitos, .-jí;.-;r jdjtflncifl do viar à Cusa^^ f..;M,.a
Em 1804 , ."". . . . jj4 pcs,

i8o6- . » . . . . 224
Ou.)!.J.S07.i ,. ^'Ti:Sí» . . . . 294
r;i-.! J:8©?o nifulílo:. . . 27j

1809 .s jfiíjo c»,i:,i ,«,-267
i8ii .sír.sbioíli.s • - • 259

.
.

J 8 li ii a ,•!£• • • 254
.r''r;ii8iâ .

1 v'7í,' « . . 225
1817 214

".:: L>8;lii ... . . . 204
? ;iu,l:8i9'.,.>it!ilcni.o:i . • 188
-. - 'iS 20 . *>. "iMi. . . : 80

Os habitantes da Costa do Brasil, em vários pon-
tos, tem leito a mesma observação geial ; mas não nos
consta lenhão demarcado estas differenças. Em llheos lu
huma Casa que em outro tempo estava assaz distante do
mar

,
e agora apenas dista 100 passos dos cachopos.

).' Leo-se na Sociedade Asiática da índia em 11
de Fevereiro do anno passado huma relação das opera-
ções trignomctricas e astronómicas para determinar as al-

turas c posições dos principaes picos das Serras Hima-
tayas ou Himrnalás entre a latitude de ji.°

5
j' 10" c

jo» ;8' \o" N, , e a longitude de 77" 54' 4" e 7*9"

57' 22'' E., composta pelo Capitão Hodgson e pelo Te-
nente Herbert

, Inglezes. O nome Himonalá que se dá
a estas serras quer dizer nevc^ e talvez dahi viesse a de-
nominação de Immaus dado pelos antigos a alguma des-

tas serras. Desta relaç.^o se colhe que o mais elevado
destes picos dentro dos mencionados limites lie de obra de
25:589 pés acima do nivel domar ; e o mais baixo anda
por i6:04j pés acima do mar. Dentro deste espaço ha 20
picos mais elevados que o Chimooraço

,
(até aos últi-

mos tempos tido pela mais elevada serra do Mundo)
,

que lie o mais alto cume áíi$ Andes, o qual tem 19:980
pés acima do mar. — Este escrito he peculiarmente pró-

prio para auxiliar o calculo dos adequados descontos que
se devem fazer na refracção terrestre , atteiitos os diffe-

rentes nívv-is de lugares, desde 80: pés acima do mar
até 11:500, tanto observados das planices pata as mon-
tanhas , como destas para as planices.

4.' Loní^itude. — O Dr. Tiarlcs, sahio e engenho-
so ftlathematico Alcni.io

,
que ha quatro para cinco an-

nos foi enviado pelo Go\emo Inglcz cm qualidade de
Astróiionio á Commissáo para verilicar a litiha de demar-
cação entre a America lagleza do Norte e os Estados^

Unidos j conforme o Tratado de Londres de 178) e o

de Gonte de 1814, e que depois de grande trabalho de-

terminou salisfactonaniente psta espinhosa questão geo-

gráfica ; foi ha pouco nomeado pelo Conselho do Almi-

rantado Eritannico para calcular a exacta Longitude da

Ilha da Modàra ;
para cujo fim eiTibarcou 110 Navio

Owen Glfndower para Falmeuth , onde devião começar as

observações, e dalli se devia dirigir á Mnddro, e na
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volta daquella Hha vir por Lhbea , e daqui seguir até

Taliiiouth a concluir ai suas observações. Fornecéráo-se-

Rie vários cliroiiómetros é outros instrumentos inatliema-

íicos dos rrielhores que se conhecem.

• '^0'RT' PS. ''^'-^~- Si I são do íia <) JeSí-tewbro 4JS>*
'•= '

A'o-rta a Sessão ás li. do costume, e lida pelo Sr.

Secretario 5. de ÂífJedo a acta da precedente
,

que foi

âpprovada ,
deo conta o Sr. Secretetio Ft/gnfir<n do ex-

pediente em que se comprehendia a seguinte -correspoií-

i5encia: — Hum bfficio do Governo pela Secretaria d' Es-

tado dos Negi.cios do Reino, incluindo liuma represen-

taçáo da Carnara à"Azamiuj« cm que pede se faça liuma

Caldeira para faler ravega^-el aquella parte do Teju.

•Outro incluindo linma representação da Camará de Faro

,

€ Consulta do -Desembargo do Paço , acerca da falta dos

Cereaes èm consequência de mingoada colheita no pre-

sente anno. Olitro influindo Imm requerimento de João

António Lopes Pastor , em que pede a faculdade do

•comprar na 'Fabrica das Sedas aquella porção de sedas,

que lhe convier, dando em páj^amento títulos da Divida

Publica. O\itT0 incluindo htima representação da Junta

Provisória do Governo da Ilha de S. Tliomé , em que

expõe as difficuldades qu« tem havido para a eleição de

seus Deputados. Outro acompanhando -huma partecipaçáo

da Junta Provisória da Provinda de Mttto Grtsso em

data de i6 de Fevereiro deste anno com a eleição dos

Deputados, e as circunstancias , e incidentes que occor-

rcráo na eleição ,
procedidos do local ,

e modo porque

se obviarão, de que remette os respectivos documentos.

Outro pela Secretaria d' Estado dos Negócios das Justi-

ças, incluindo a resposta aos quesitos enviada pelo Chan-

tre da Collegiada de Bnrcelloi. Outro incluindo o mapp«

do rendimento da Mitra Patriercal , enviado pelo respec-

tivo Colhígio. Outro peta Secretaria d*Estado dos Neí;o-

cios da Fazenda enviando o documento de rnipossibidade

de setvir na Commissão do Tliesouro , o Cidadão João

Anast.icio da Costa. Outro pela Secretaria d'Estado dos

Negócios da Guerra incluindo informação sobre o con-

teúdo no requerimento de Francisco de Alpoim Mrntei-

10 Lobato , MajoT graduado com exercício na Praça de

^^aUnça. Outro em que informa que n'aquella Secretaria

existem os documentos pelos quaes consta que o Coro.

neJ d'En^enlieÍTOS, Joré Maria das Neves Costa tinlia si-

do o primeiro author das Linhas de defe?a dtsta Capital.

Outro incluindo os mappas da força dos differcntes Cor-

pos do Exercito em o l.« do mez de Agosto,

Mandou-se dsr a consideração <lo costume i felici-

tação que pela descoberta da Coiwpiraç.ío dirige a Ca-

mará da Vi lia da Praia na Ilha Ttrceira.

O luiz Ordinário da Villa •ó'Arrutla paftecipti a

grande aU^ria com que foi festejado n' aquella \ iiJa o

tnemoravei dia 24 de Agosto , de que as Cortes ficarão

inteiradas. Deo-se a consideração do coslune á felicita-

ção que em nome dos seus Paroquianos enua o Reitor

de Viller Torpim , Termo de Castell» Keiiri^o. Passou

ao Governo lumia representação de algoiis mcn.hros da

Commissão do Terreiro Publico.

JVlandár.ío-se distribuir os exemplares do Valanço da

Receita e Despeza do Cofre da Junta da Fjzenda da

IWarinhs em o mcz de Julbo enviado pelo Contador Ma-

noel Joaquim d'Oliveira Lage.

Passou á Commissão de Agricultura o Balanço do

roez d'AgOsto ultimo da Repartição do Terreiro Publi-

co Nacional , enviado pela Commissão, a qual accresceií-

ta que se faça presente ao Soberano Congresso , de que

a existência alojada no-s Depósitos de I.nhoa
, e dentro

<lo Terreiro, suppre o fornecimento da Capital, e suas

immediaçóes por dois n ezes.

A' Commissão Militar huma Memoria acerca da dis-

tribuição das Cruzes de Campanha aos Soldados do Exer-

cito.

Concedsose o tempO necefWrio para tratarem da

sua saúde: ao Sf, Manotl PatrUia Corria de Castro i{

dias ; ao Sr. Doniingft B^rgej d< Barros 20 dias ; e

hum me z 30 Sr. tispo de Caitellt Branco.

O Sr. Lino íoutiitho poz sobre a Meza hum effi-

cio do "Governo PiOviSorio da Província do Muranhãv

par» por sua via ser entregue ao Soberano Congresso ;

e hum requerimento de Manoel Cardoso de Barbedo Mon-

teiro , degradado -naquella Província, que passou á Com-
missão das Petições. Entregou igualmente huma repre-

sentação assignada por mil « tantos indivíduos da Ba/iia

sobre objectos importarítes, a qual pedia fosse lida, e

depois pedia licença para ler huma indicação que per-

tendia fazer sobre -a mesma matéria.

-Depois de breves reflexões decidio-se que a repre-

sentação, visto não ser de «uthoridade alguma não de-

via Idi-se , e que passasse á Commissão das Petições n»

forma do costume : e que a indicação passasse á Meza ,

para <iue no caso de ser urgente, seja lida em hora com-

petente
,

pois que lioje não lie dia de indicações,

O Sr. Borges Carnetro mandou jaara a Meza huma

representação de Rodrigo Pinto Pizarro sobre a intelli-

gencia do att.
5 j da Lei das Eleições , a qual faz em

nome do Povo de ViUa Real , em cuja divizão se ex-

cluitáõtodos os Juizes de Facto; (passou á Commijsão

das Petições).

O Sr. Secretario Soitres de Azevedo fez a chamada ,

c drsse se acliavão presentes 11^ Sts. Deputados, e que

faltavão 42, dos quae-s 25 tinháo licença motivada.

O Sr. •Deputado pela Província do Minho, José de

Magalhães e Menezes foi introduzido na salla com asfor-

malidades do costume , e prestando juramento tomou

assento na Assembléa.

Ordem do Dia :

Projecto para proteger a Construcçáo e aniinar 3 JWaii-

Tiha Portugueza.

''Art. i.° As madeiras de prodticçâo Portugueza

próprias para construcçáo ao fabrico dos Navios ou em-
barcsções de qualquer espécie são izemptas de direito

por entrada, e de qualquer emolumento nas Estaçóe

existentes. As Madeiras sobreditas, que se exportarem*

pata Paizes Estrangeiros pagarão de direitos lO por g r:

Approvado.
" Art. 2." He livre de todo e qualquer direit-o cu

emoltimento por sa-hid», t'udo o que se destina ao apres-

to, aparelho, sobresclentes , victualhas, ou uzo do Navio
Pottuguez. =: Approvado.

«'Art. j." foi regeitado, e substituído como se-

guinte. = *' Passando-se para este lugar a doutrina respe-

ctiva já vencida no Decreto das relações commerciaes — ''

Çue o seu custo não he o permitivo ; mas o que o Na-
vio tiver no acto da varação , naufrágio, etc. Que te-

nha sido approvado por Navio Portuguez.

O Art. 4." foi regeitado, e substituído com huma
emenda do Sr. Corrêa de Seabra : — " Concede-se aos Na-
vios PoTtuguezes, que d'aqui em diante se construírem

gozem o privilegio de não pagarem direitos na 1,* via-

sjcm da carga de geíieros nacionaes que exportarem. ' rr

Approvado.
O Art, 5.° e 6.° íorão supptimídos.

Att. 7.° O Navio que entrar e sahir em lastro; o
Navio que entrar em lastro, e abrir despacho para car-

ga , e sahir com menos de meia carga ; ou o Navio que
entrar com alguma carga, e sahir em lastro, pagará so-

mente ametade do que deve pagar o Nayiu que entra
,

e que sabe carregado. =: Approvado.
Art. ?. Fica 110 arbítrio dos Proprietários dos Na-

vios o levar Capelão e Cirurgião , seja qualquer que for

o seu lote , ou viagem. = Approvado.

O artigo 9. ticou adiado.

O Sr. Presidente levantou a Sessão pública ás 1

1

horas , e entrou- em Sessão secreta , e deo para Ordertí

do Dia : = Projecto ée abolição do Almiraotado.

N A l ]>J f K Ij; ^ >; A ^ \ C i U í-i A I.
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Anno de 1822.

GAZETA UJVIVERSAL,
QUARTA FEIRA li DE SETEMBRO,

FRANÇA.

Fafli 12 (/tf Acoste-,

x\.s ultimas noticias de Petenbtir^o são datadas de

24 de Juliio : todas concorrem a contirmar a conservação

da paz, e a partida do ImperadcT Alexandre para Vien-

na , onde fará sua residência no Palácio do Einbaixador

Ãi Russit. Sua Magestade Imperial expedio todos os

decretos que a sua auzencia requeria. O Grã-Duqtje Canj-

ta,itino está nomeado Cammandaiite em Chefe do Exet-

cito activo.

idem 15.

O Rei de Níipoki expadio Inim decreto para se

feorí;anisar o exercito Napolitano , debandado pela inva-

são dos Austríacos em iiz\.

Idem 18.

O Monitor de hoje contém hum Decreto Real con-

ferindo o titulo de Conde aos Srs. Pej/ro/ioít (Chanceller

Wlór , e Ministro da Justiça), CíTíUtíi (Ministro do

Interior), c Vilteíe (Ministro da Fazenda), fundado no

desejo de S. M. "de manifestar, de hum modo expres-

sivo, a sua satisfação, e boa votitade " para com elles.

Lè-se no J

o

IImal de Paris huma carta At Aijiilsgraa

( Aix-l.i-Clwpelte') , djtada a 14 do corrente
,
que tem o

íejuiirte postscripto :
" Acabamos de receber huma Car-

ta do nosso correspondente de Berlia o qual nos infor-

ma que o Governo fez alguns descobrimentos importan-

tes relativos a associações secretas que existem em va-

lias cid.ides da Pomcrmiui.

REiNO-UNH>0 DE PORTUGAL, BRaZIL,
E ALGARVES.

Rio de Janeiro 22 de Junho,

Jnsfrucçóes , a que se refere o Real Decreto de j deJu-
nho do corrente anno, que manda convocar huma As-

lembléa Geral Constituinte e Legislativa para o Rei-

ne do Brasil. (E que se acha na G. Univ. N. 185 ,

de 24 de Agosto.)

Capitulo i.°

Das .Eleições.

1. As nomeações dos Deputados para a Assembléa

Geral Constituinte do Brasil serão feitas por Eleitores

de Paroquia.

2. Os Eleitores
,

que hão de nomear os Deputados

,

serão escolhidos directamente pelo Povo de cada huma
das Freguczias.

j. As Eleições de Freguezias serão presididas pelos

Presidentes das Camarás com assistência dos Párocos.

4. Havendo na Cidade, ou Villa mais de huma Pre-

guezia-, será a Presidência distribuída pelos actuaes Ve-
readores da sua Camará , e na falta destes pelos trans-

actos.

5. Toda a Povoação, ou Freguezia
, que tiver até

cem fogos, dará hum Eleitor, não chegando a duzentos;
porém passando de cento e cincoenta , dará dois : não
chegando a trezentos, e a passar de duzentos e cincoen-
ta

, dará três , e assim progressivamente.

6. Os ParocQS farão affixar nas portas das suas Igre-
jas Editaes

,
por onde conste o numero de seus fogos

e lícão responsáveis pela exactidão.

7. Tem direito a votar nas Eleições Paroquiaes todo
o cidadão casado, e todo aquelle que tiver de vinte an-
nos para cima, sendo solteiro, e não for filho famílias.

Devem porém todos os votantes ter pelo menos hum
anno de residência na Freguezia onde derem o seu voto.

8. São excluídos do voto todos aquelles, que recebe-

rem salários , ou soldadas por qualquer modo que seja.

Não são comprehendiJos nesta regra unicamente os Guar-
das Livros , e primeiros Caixeiros de casas de Commer-
cio , os criados da Casa Real, que não forem de galão

branco, e os Administradores de fazendas ruraes , e Fa-
bricas.

9. São igualmente excluídos de voto os Religiosos
Regulares, os Estrangeiros não naturaíisades, e os cri-

minosos.

10. Proccder-se-'ha ás Eleições de Freguezias no pri-

meiro Domingo depois que a ellas chegarem os Presiden-

tes nomeados para assistirem a esse acto.

CAPITULO 2.°

Do modo de proceder ás Eleições dos Eleitores.

1. No dia aprazado para as Eleições Paroquiaes reu-
nido na Freguezia o respectivo Povo, celebrará o Pároco
Missa soletrne do Espirito Santo, e fará, ou outro por
elle, hum discurso análogo ao objecto, e circunstancias.

2. Terminada esta ceremonia religiosa , o Presiden-

te , o Pároco , e o Povo se dirigirão ás Casas do Conce-
lho , ou ás que melhor con%-ier, e tomando os ditos Pre-
sidente e Pároco assento á cabeceira de huma meza , fa-

rá o primeiro em voz alta , e intelligivel a Ifitura do
Capitulo 1.° e 2° destas Instrucçóes. Depois proporá
d'entre os circunstantes os Secretários e Escrutinadores,

que serão approvados , ou rejeitados por acciamação do
Povo.

j. Na Freguezia, que tiver até quatrocentos fogos
inclusive, haverá hum Secretario, e dois Escrutinado-

res ; e nas que tiverem d'ahi para cima dois Secretários

e três Escrutinadores. O Presidente, o Pároco, os Se-
cretários, e os Escrutinadores forn.ão a Meza , ou Junta
Paroquial.

4. Lavrada a Acta desta nomeação
,

perguntará o
Presidente, se algum dos circunstantes sabe, e tem que
denunciar suborno, ou conioio para que a Eleição recaia

íobre pessoa, ou pessoas determinadas. Verificando-se
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por exame publico, e verbal a existencij do facto argui-

do, (se houver arguição) perderá o incurso o direito

activo e pd«sivo de voto. A mesma pef<a soffrerá o ca-

lumniador. Qiial.;iier duvida, que se suscite, será deci-

dida pela iVlca em acto successivo.

5. Não iiiveiido porem íccusação, começará o rece-

bimento das l,i':t;is. Estas deveráy conter tantos nOmes,

quantos são os E'eitores
,

que tem de dar aqusMa Fre-

«J^uezia : srriío assignadas pelos votantes, e recnnliecida

a identidade pelo Pároco. Os que não souberem escre-

ver checar se hão ã Meza, e para evitar fraudes, dirão

no Secretario os nomes daquelles em quem votão : este

formará a Lista corrpctentc
,
que depris de lida será as-

similada pelo votí;nle com liumacruz, declarando o Se-

cretario ser aquelle o signal , de que usa tal individuo.

(Ijío he multo mais ocertado tjue voto secreto ndoptado

na itossa actual Lei dos Eleições , tjue tanto campa dá a

eitt~rcrem iminensas listas de pcrtldo , tomo acabamos^ de

ver.")

6. Não pôde ser Eleitor quem não tiver (alem das

qualidades requisitas para votar) domicilio certo na Pro-

víncia , lia quatro annos inclusive pelo menos. Além dis-

so deverá ter vinte cinco annos de idade , ser homem
probo , e. honrado , de bom entendimento , sem nenhu-

ma sombra de suspeita, e ininiiíade á Cau-a do Er<7ií7,

é de decente subsistência por emprego, ou industria,

ou bens.

7. Nenhum Cidadão poderá escusar-se da nomeação;

nem entrar com armas nos lugares das Eleições.

(_Cmscliiir'se-lia.^

* -^

LISBOA 10 de Setembro.

PEÇAS OFFICÍAES.
Decreto.

"Por quanto as Cortes Geraes , e Extraordinárias da

Naçào Portugueza , attendendo a que em diversos Con-

ventos se tem admittido Noviças contra a clara disposi-

ção da Ordem das Cortes de 21 de Março de 1821
,

pela qual se prohibia a acceitação , e entrada de Novi-

ços para as Ordens Religiosas , e Militares , exceptuan-

do unicamente os Conventos dos Freires de Christo, Sant-

iago , e Avis , estabelecidos em Coimbra ; sendo eviden-

te qúc se referia aos de luim ,
e outro sexo, oirienatão

em data de 1 9 do corrente riiez
,

que não sejáo admit-

tidas 3 professar quaesquer Noviças
,
que tenhão entrado

em algum Convento desde a publicaç o da citada Or-

dem : Hei por bem determinar ás Authotidades , a quem
o conhecimsnta , e execução desta ordem pertencer, que

o tenbáo assim entendido, e executem. Palácio de ^«e-

luz cm 2l de Agosto de 1822. =:C'íih a Rubrica de Sua

Majestade. =Joié da S Iva Carvalho. "

PORTAKIA.
"Sia iMajestade manda remetter a V. S, a copia

da Ordem das Cortes Geraes , e Extraordinárias da Na-
ção Fortugueza, datada em 1 9 do corrente, em que de-

terniinão o modo porque deve ser inípctrada iiuma Eulla

para se poderem secularizar os Religiosos, e Freiras que

o desejarem
,

para o lim e daquellc niodo, que consta

da mesma oídem, a qual mo';tra como V'. S. deve for-

malizar a supplica a^ Santo Padre , e solicitar a expedi-

ção da competente Bulia.

''Deos guarde a V. S. Palácio de Quelu,. em 22 de

Agosto de \%22. ::zJosé da Silva Carva/lio. :^ Senhor Car-

los MatíilaS Pereira.
"

—rg>

"A Monarquia Portugueza iiavendo outrora passado

por terríveis crises , em que brilhou seu valor e patrio-

tismo ; vc-se agora em circunstancias de esyccle inteira-

mente iiovn : quer se considerem suas relações com as

Potencias Estrangeiras
,

quer com as Provincias que a

compõe. He pois nestas circunstancias, que também de-

vem brilhar de maiteha inteiramente itova %i\x valor, e

prudência.

Em quanto ás relações com as Potencias estrangei-

ras ; saberriOs que a Coiiitiíui-ião de Cadii apptovada

por Fernando Vlí no principio do anno de 1820, at-

trahio por hum admirável prestigio a curiosidade de to-

dos, e a approvaçã-> publica do% Napollt-tnos , Portugue-
ses , e Piemoiitezes

,
que assentarão serião mui felíces

,

se adoptassem aquella forma de Governo Pvepresentati-

vo
,
que efla contem. Attraiiio porém ao mesmo tempo

as attenções Aoi Príncipes da Europa, que nos Congres-

sos d(5 Troppau ; e Laybach resolverão destruir aquelli

eipecfe de systcinti nas ditas duas Potencias Italianas ; e

parece querião entender nos negócios de Heipaaba , a

não terem sido interin.imente embaraçados peloinceden-

te dcs tumultos de Tur.julá. Acreditava-se cue estes

tumultos desafiarião a ambição de Rússia, e Áustria pa-

ra se engrandecerem com a acquisição das provindas Tur-

bas ; e em coi;sequencia involverião as grandes potencias

da Europa de maneira, que as duas Potencias Peninsu-

lares terião tempo de consolidar a dita espécie de Sjste-

nia B-epresentativo. Mas os Alliados
,
prevendo nsextraor-

dinarios resultados de sua invasão em Turquia, deter-

minarão compor as discórdias entre Rússia e a Porta
,

e agora prepáfáo terceiro Congresso
^
que vai a ser con-

gregado em Verona ou em Vienna. Quaes serão as re-

soluções daquelle Congresso , he , e deve ser o alvo
,

em que devem pór a mira os grandes politicos da £«;«-

França levemente sobresaltada pela qulxotada de

Uerton , e firme na fornia
,

que adoptou , de seu Go-
verno Representativo , conserva nos .' yrenneos hum
exercito

,
que parece ameaça invadir as Províncias do

norte de Hespanha. Nestas se acha declarada a guerra

civil, fomentada, segundo se dii, pelos PrancezCs.

JíespanJm , no tempo em que mais devia tractar de fe-

char as chagas recebidas na guerra passada, não tem go-

zado de paz permanente
,

perturbada pela revolução da

.America
,

por tumultos anteriores á publicação de sua

Constituição em 1820, por insurreições posteriores, e

em fim pelo succcsso de Madrid , de 7 de Julho, que
devendo sufFocar os sediciosos, parece havellos e.\aspe-

rado cada vez mais, Hespanha reconhece ou tem toda

a desconfiança de que vai a ser invadida , e sollicita ,

segundo se diz, Imma alliança offensiva , e defensiva

com Portugal.

Nestas circunstancias qual deve ser nosso procedi-

mento relativamente á Hcspouha ? Se os Alliados a in-

vadirem , certo tem motivos para o fazerem. Qualquer
porém que seja o motivo daqutlla real ou sonhada inva-

são , nós não tnmos sócios na ifíensa. Logo não o de-

vemos ser na defesa , e resistência : e portanto não dis-

vemos em tal questão tomar outra parte, excepto a de
medianeiros, E que obrigsçóes devemos nós iHespanlitt }

Nenhumas . e nada mais digo.

Em quanto aos. Alliados , creio que elles nenhum
motivo tem de nos mover guerra

,
pois não os temos

offendido. He na verdade para sentir que algumas daqucl-

las Potencias hajão mandado retirar de Lisboa sua Le-
ração e recusado admittir a nossa. Caso porém cheguem
a mostrar-se evidentemente aggravados por nós, o Rei-
no-Lnido repetirá os costumados exemplos de generosi-

dade
, satistazendn a suas justas requisições, sem desdou-

ro da honra da Nação. Ninguém os deve suppôr tão ini-

quo! que queirão mover guerra por seu mero emgran-
decimento , nfm tJo inquietos

,
que ousem perturbar o

governo interior dos Estados alheios, e destruir o syste-

nia governativo
,

que mais adequado for para promover
a felicidade de cada nação. Seria o maior dos absurdos

imaginar, que elles sejão inimigos da Monarquia Repre-
sentativa, que, como huma das melhores formas de Go-
verno , SC acha adoptada em muitos estados da Europa

;

como França, Inglaterra, Poites-Baixos , Suécia, Ba-
viera , e mesmo na I olonia Eiissa etc. ; foi jurada ror

S. Magestade fidelíssima, o Sr. D. João VI. que lic ,

como eiles , Meoibro respeitável da Santa Alliança , e

he propagada 110 Brasil pelo Príncipe Herdeiro d;> Rci-

no-fnido. Se pois não he sua intenção derribar entre

nós a Mcnarqula Rcpre!(niativa, he também dever nos"



[ S07 ]

•s6 não ceJer em qtuiito ao eiieticlal, e será prudência

não insistir no que parecer acadental áquclle systenia.

No nosso Governo notará a historia quatio perío-

dos neste século. I " Monarquia absoluta até o em-
barque <ia Rral Família para o Brasil em Novembro de

1S07. 2° li/raiinia Eilrangeira até a Capitulação de

Cintra , e expulsão de Jiiiiot. Sí-giinda vez Monarquia

absoluta até 24 de Agosto de iSjO. 5.° S Iratocracia
^

ou Governo Militar , até a IiistaUçio das Cortes em Ja-

nfiro de 1821. Cliariio-lhe Stratocracia
,
porque o Exer-

cito tez, e sustentou a revolução que a Nação adoptou.

4.° Democracia M anárquica até o presente. Dou-lhe es-

te nome porque as Cortes
,
que representão o povo, fa-

zem as leis
,
que EIRei he obrioarlo a sanccionar dentro

de lium niez ; ali.is )ulgar-se-ha sanccionada a Lei; e por-

que não depende da sancção d'EIRei 3 presente Consti-

tuição, e outras disposições das presentes Cortes. (§. 1O9)

He huma espécie do Systema Representativo.

Mais mal assombrados se nos affigurao os negócios

do Brasil. Sabemos os effeitos ; mas a liistoria nos re-

latará todas as causas diquelles fenómenos , e pe^aiá em
balança fiel os artifícios , tnanejos

,
prudência , sizudeza

,

temeridade, descuido, ignorância, boa ou má té
,
qu;

os prepararão. Reflectindo nos successos constantes dos pa-

péis públicos , vc-se que S. A. R, nSo tem desistido do

empenlio de ser Regente do Brasil, qual seu Augusto

Pai o nomeou quaiulo saliio do Rio de Janeiro , valendo-

»e do efFcito dos povos, e de sua popularidade, e dex-

teridade assas reconhecidas. A api-nricáo de alguns vasos

estrangeiros no Brunl tem feito lembrar, que elle he

sustentjdj por força exíenia , cmn já em Cortes deo a

entender h-im dos Srs. Deputados do Brasil. Vé-se mais

que S. A R. ainda que se)a , nem possa deixar de ser

add>do ao Si/stenia Rciireit/itatlvo , não approva comtu-

do algumas determitíaçóes do Governo áe Portugal \ an-

tes tem ouvido com agrado as representações das Cama-
rás sobre sua permanência no Brasil, creaçâo ds lium

ConseUto de Estadú , e convocatjão do Cortes, e deixa

correr os Periódicos que censuráo algumas determinaçôss

do Governo Portugaez
,
quaes sao a Malagueta , o Des-

pertador, o Eípclho , o Reverbero , as ReclatuaÇóes ele.

'Co litj outrnsim que a maior parte das Províncias do
Brasil se daclaiarão por S. A. R. , e que elle deljgen-

ceia , e espera reunir as restanteí , das quaes he huma a

da Bahia, grande parte da qual ja se lhe reunio : e que

por s;u Decreto de j de Junho mandou convocar Cor-

tes no Brasil , cujos trabalhos devem presentemente es-

tar nuii adiantadís , assim cnmo outros projectos de S.

A. R Descobre-se nos Bríui/fi/o! certo ciúme, infatua-

çá ; , e declarado desdém de dependerem do Governo de

í-isbon , e nos Europeos certo temor de que venhão a

depender do Brasil , alguma propensão para as antigas

lotinas , e bastante ignorância das cousas do Brasil, ou

de todo o Ultramar; e já se vê que huns e outros pu-

xão para os extreinos. Quem se nio admirará de ver os

Srs. Deputados Europeos e Americanos brigando , como
cm campo de batalha quando tratão questões relativas ao

LVaji/ ? Isto se mamlesta do Diário das Cortes. A Di-

gnidade de Regente devia ser conservada interinamente

a S. A. R. , e o Conselho da Regência devia ser dado

ao Brasil in limine ; porque assim o pedia o decoro da-

quelle Príncipe e do Brasil, e porque o Governo de

Lisboa não tinha razão , nem forças para o recusar. E
porque assim se não fez

,
por isso se passou ao extremo

de realizar a Regência de S. A. R. , c de convocar Cor-

tes no Brasil.

Reflectindo nestes acontecimentos , ha almas timo-

ratas que tecelão , e talvez haja quem deseje a separa-

ção do Brasil. Aos segundos aconselho que sejáo bons

Poriuguezes , e aos primeiros digo que não temão O
Brasil não quer desunir se de Porius:al ;

quer só igua-

lação de direitos, e não ser colónia. Portugal não pôde,

ainda que queira separar-se por si do Brasil. Esta untão

;he utíl a todo o Reino-Unido. Mais : S. A. R. declara-

do Regente por seu Augusto Pai , e c?«pois pelas Came-
ras , he também aPrincipe Herdeiro de PoituFal, Bra'-

sil , e Algarve. Como pois poderá elle reinar em três

reinos sem os unir. Quem acreditará, que S. A. R. queí»

ra renunciar á coroa de Portugal, e Jlgarvís} mor-
mente tendo para sustentalla a vontade do povo, e for-

ças de sobejo. Será poit S. A. R. o Ires da paz que por

sua alta mediação terminará estas questões, a que a ima-

ginação illudída pela paixão , e precipitada por conselhos

vertiginosos
, e pouco patrióticos ha dado mais corpo , do

que ellas tem de realidade.

Do que fica ponderado se colhe que o Reino-Uni-
do se acha em circunstancias inteiramente novai , em
suas relações internas c externas, e que portanto preci-

sa de tal valor e prudência, qual elle tem despregado
nasoccasiões mais criticas e apuradas. F. ainda ha espirites

tão cegos , e privados de senso conimum que anhel em
ser Deput;idos de Cortes, e se reputem rr.ui habeífi pa-

ra tão espinhoso emprego, em tão delicadas e difsaceis

circunstancias? Mas aquelles em quem a soite c hir

,

praza ao Ceo se deixem penetrar da grandeza do lugar

e dos objectos para sahtrem delles com honra , e com
tal sabedoria

, e acerto
,

que não só conservem , mas
exaltem a gloria do nome Portuguez.

CORTF.S, Sessão do dia lO de Setembro 4Í0
'

O Sr. Presidente abrio a Sessão as horas do costu-

me, e lida pelo Sr. Secretario Barroso Pereira a acta da

precedente, que foi approvada , deo conta o Sr. Secre-

tario Felgueiras do expediente , em que se comprehen-
dia 3 seguinte correspondência : — O Presidente da As-
sèmbléa Eleitoral de Garvão participa em data do 1

° do
corrente terem-se concluído as eleições dos Deputados
as Cortes, e immediataniente a dos Vereadores que hão
de servir até 182^ , conservando-se toda a ordem , res-

peito, paz, harmonia, e socego , de sOrte que nada fi-

cou a desejar.

Passou á Commisxão de Agricultura hun^a Memoria
demonstrativa para a prova dos vinhos do Alto Douro ;

e hum projecto de Lei sobre os diiimos a liuni por qua-
renta (^liufii por 40 não se deve chamar dizimo, mas sim
quadragessimo) , ofíerccido por Domingos Sil Fues Cal-
deira , do lugar de Bemcrença.

Ficarão inteirados dos agradecimentos que o Procu-

rador do Povo, e a melh.nr parte dos cidadãos do luíar

de BcmcrCnça dirigem ao Soberano Congresso pela refor-

ma dos Foraes : ouvio-se com agrado a felicitação do
Professor de Grammatica Francisco Joaquim Telles Jor-
dão. Passou á Secretaria a copia da Acta da Junta da
Cabeça da Divisão Eleitoral da Comarca de Aveiro.

Passou á Commissao das Petições huma representa-

ção dos moradores do lugar de Bemcrença , termo de
Penamacor , em que se queixão do seu Pároco. Ouvic-
se com agrado a felicitação que hum cidadão da Cidade
á Angra

, José Telles de Lacerda, dirige pela descober-
ta da Conspiração.

Concedcráo-se 15 dias para tratarem da sua saúde
aos Srs. Deputados João Maria Soares di Castelle Bran-
co , e Bispo de Beja.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada
e disse se achavão presentes 1O5 Srs. Deputados, e que
faltavio 51 , dos quaes 54 tinh o licença motivada.

Ordem do Dia :

Projecto sobre a reiorma da Repartição da Marinha.
O Sr. PresideiTte abrio a discussão á matéria adiada

da precedente Sessão
, e convidou o Congresso para que

discorresse nos pontos geraes " quem ha de substituir o
Almirantado na administração económica e Militar da Ma-
rinha ;

' que resolvido este ponto
,

para cujos informes
se achava na salla próxima o Ministro da respectiva Re-
partição, se passaria a cada hum dos artigos: foi por

tanto introduzido o Winisito com as fortralidades do cot-
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tiiuie, e tomando assento no lugar destinado, o Sr. Pfe-

sidente lhe .iisse quJ era o fim de ser chamado ao Con-

gresso ; e p.issoii a discutir-se a matéria, como acabava

de propor.

O Sr Ferreira Borges tomou a palavra ,
e discor-

rendo no mesmo sentido, em que o \\i na antecedente

Ses..no mostrou que as operações de Maiinha devem ser

rápidas e não estarem sugeitas ás delongas inlierentes

aos corpos collectivos ; que elle não toi de opinião que

se al3oiis5e o Almirantado , só por ter este nome, mas

pelas difficuldades que na sua marcha offeiecia :
que o

voto em separado do Sr. V„sco„cí/los substituindo ao

Almirantado hum Conselho Naval, nada mais Ijz que

iTiudar o nome, e subsistirem as mesmas difficuldades
,

que se pertendem evitar. Que os defeitos de luima tal

administração são bem conhecidos ;
que pelo contrario

temos sabido praticamente quanto he vantajosa a autlio-

lidade reunida em hum só homem peia prompta execu-

ção nas operações ; e que o mesmo Excellentissimo Mi-

nistro da Marinha que se ach. present.:
,

que po. muno

tempo excrceo o lugar de Major Gener.l da Armada no

Ri» (íc JanclTo poderá informar com todr. o conheci-

mento de causa; que fundado nestes princípios sustenta-

va o artigo. ....
O Sr. Earáo de MolUlos di^se que era de opiniaO

inteiramente contrária as do Illustre Preopinante ; que

€lle era coherentc , e que desejava que o Congresso

também o foss>- : que na Constituição esta determinado

que não haja General emChete, e que para serem con-

formes não deve a Marinha ter General em Chete : que

elle foi de voto que houvose General em Chele do

Enercito ;
poicm que foi vencido ,

e como o que se

vence he verdade demonstrada, he sempre o melhor,

elle c('herente com estes princípios reprova o parecer

da Commissão ., e approva o voto em separado do ir.

Vasco„ccnos, que sobstitue hum Conselho Naval io ex-

iincto Tribunal do Almirantado.

O Sr. VílUU responJco^as. okecçóes do honrado

I^I-mbro
'

mostrando que hiim Majoi> General não cor-

responde 'a General em Ciíefe ,
he apenas hum Ajudan-

te General que facilita a rapidez com que quaesquer

operações navaes se devem fazer ; porém quando tosse

Genei.ll em Chel"e , não ha na Marinha a razão que de-

terminou o Soberano Congresso a determinar na Cons-

tituirão que nunca haja Gaieral em Cbete do b-xercito.

A razão p.irticular de tal medida foi para que nunca pe-

ri<'asse a liberdade dos Cidadãos ,
se hum ambicioso che-

o-a^ss- a tomar o commando do Exercito ; porém que a

Marinha tem o seu exercício no centro do mar, nunca

pôde ter este risco senão cOntra os Estrangeiros ,
e de

firma al;;uma affecta de perto a segurança publica. Res-

pondeo aos cutros argumentos que torao produzidos ,
e

íoncluio a favor do artigo da Comn.issao.

O Sr 1'uvoas tomando a palavra sustentou o voto

evn seoar,>do do Sr. V,uc^„cclloi ,
mostrando que em

hum Governo Constitucional se nao deve entregar a-

l)um homem tanta authorldade : que n.uito en.bora le

crie o lu-ar de Major General para dinglr o pessoal ,
e

aquelln Torça em activo serviço ;
porém nem por isso

deve deixar de haver hum corpo collectivo
,

que se,a

superior ao Major General , e só assim votara por elle.

O Sr. Ribeiro de Andrade sustentou o parectr da

Commissão , em <iue foi apoiado pelo Sr. ioarei Fran-

CO o qual accrescentnu que desejava que o Excellen-

tissinio Ministro da Marinha desse a sua opinião sobre

este importante objecto.
^ ,, , . ....

O Sr. Presidente c>nv.d';u o Exccilentissimo Minis-

tro para dar a sua opiniio , o qual tomando a palavra

<l.isse- que para dar asna opinião seria necessário lemon-

tar a época em que a Marinlia foi governada por hum só

homem e o quanto floreceo ,
e o que loi depois de cren-

do o Almirantado ,
pois que desta combinaç.io se tiraria

hum resultado, que preencheria os fins propostos. Disse

pois que até o anno de 1795 a Marinha tui governaria

por hum individuj com os Ajudantes necessários , por

hum systema
, cujas operações erão rápidas , e a dcspeza

económica", que neste anno se creou o Almirantado com
huma jurisdicção especial ; que pouco depois se estabe-

Jeceo a Junta da Fazenda da Marinha , e logo a Inten»

dente o que era Provedor dos Armazéns , de maneira que
o Inspector de Arsenal fidou pouco mais do que hum
apontador de Obras ; que d'aqui resultou huma rivalida-

de entre o Inspector e a Junta, rivalidade nascida não
tanto das pessoas , como das cousas ; mas de que resul-

tarão choques , e a consequência foi e he sempre mui
sensível ao serviço. Que conhecidos estes defeitos foi

creada huma Autlioridade individual com o titulo de Ma-
ior General em jíiO; ; porém que não teve lugar em
consequência da precipitada sabida de Sua Magestade pa-

ra o Rio de Janeiro, Que chegada á Corte ao Brasil

immediatamente se pozera em execução , e que a expe-
riência mostrou quanto era mais vantajoso ao serviço

tal administração. Passou depois o Ministro a descrever

o estado da nossa Marinha , e quanto he vagarosa a mar-

cha desta repartição por estar dependendo de seis autho-

rii-aJes differentes ; e concluio que para a nossa Mari-

nha bastava hum individuo , aue commandasse o pessoal

e material, que munido de dois Ajudantes preencheria

os fins com mais rapidez, e economia.

O Sr. Trigose disse que do relatório que acabava

de fazer o Excellentissínio Ministro da Marinlia não ti-

rava a conclusão
,
que elle tirou

;
porquanto por isso que

a Marinha está na decadência ^ue se apresenta he que

he necessário hum corpo collectivo
,

que reúna mais

somma de conhecimentos para a levantar do estado aba-

tido em que ella se acha ; que se não diga que pela ap-

provaçao do 1." está prejudicado o 2° artigo, e que o
Conselho .Naval não he mais que huma substituição do

Almirantado
;

porque o Almirantado podia supprimir-se

por muitas causas , e que bastava o que acabava de dizer

o Excellcntissimo Ministro
,
para em cousa alguma se pa-

recer o .'almirantado com o Conselho Naval proposto.

Acrescentou que não se obtinha a economia que se exi-

ge , e concluio a favor do voto em separado.

O Sr. Vascoiuellos sustentou o seu voto , respon-

dendo aAs objectos que se lhe tinlião feito.

O Sr. Guerreiro sustentou o parecer da Commissão,

em que foi apoiado pelos Srs. Fraiiíiai , Ferreira Boi-

gus , Moura, e outros ; e retirando-se o Ministro , e

julgando se a matéria sufficientemente discutida foi ap-

provado o artigo, salva a redacção, que diz : = Nomear-
se-ha Jium Mjjor General da Armada , ao qual ficará

pertencendo a Authorldade Militar
,

que exercia o í on-

sclho do Almirantado , e terá a inspecção geral de tudo

quanto diz respeito ao pessoal e material da Matinha
,

debaixo das Ordens immediatas do Ministro da Reparti-

ção.

O art. j.° passou á Commissão, ficando adiado o

resto do Projecto.

A Commissão de Justiça Civil teve a palavra , e o

seu relactor o Sr. Pedro José Lopes IcO diversos pare-

ceres
,
que foráo approvadcs.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia— Projec-

to para animar a Marinha mercante , e levantou a Ses-

são á 1 hora.

ANNUNCIO.
Na Rua Augusta, Loja N.° 1

5 , se vendem fazen-

das das Fabricas Nacionaes de Portalegre e Covilhã ;

assim como também muito bons Briches, e muito bons

Pannos de varias qualidades, e cores, por preços muito

commodos.

IN A 1 .Vi r' u i, 1 O A A 1,.
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ÂNNO DE Í822,

G^ZET,A UJVIFERS^L.
QUINTA FEIRA J2 Dií SETEMBlíO

H E S P A N H A.

Barcelona 24 de Agosto.

/ntre as cinco c seis horas da tatde do dia 18 entrou

•eni Piíieila liiima partida de facciosos e três cavallos
,

pedindo 700 rações de pão e 100 pezos duros ; e cotno

o -não podcssem co/iseguir niarcliarjo, depois de derriba-

da a lápida , peia volta das nove horas da noite pela par-

te do Levante, conduzindo comsigo o Aicaide ou Verea-
dor Constituciuiial.

A's 4 da manhã da seguinte dia surprehenuctâo

huns 150 facciosos o Povo de S. Ginci de Vd.uar,

Escrevem de Manresa a 2I o seguinte :
" Estamos

esperando o resultado do sitio de S, R,iiiio/i. Em todo o
dia de hontem até ás 5 horas da tarde se nuvio daqui

lium fogo horroroso de artilheria , cjue parou a dita hora.

Eu quasi não duvido que íÍ^íi-íxo se apoderou do quartei-

rão de casas
,

pois parece que Torrijos se postou em
Tora. Se a tomada de S. Roniáa chega a verificar-se,

agora Siria a occasião de fazer levantar o sitio de Cur-

dona , e dispersar toda a lagosta dj montaiilia. Com a

força de Torrijos e Cerezo reunida ha já suttíciente para

bater a todos os facciosos da CalaUtiilsa, IJiobera pode-
ria obrar pela parte da Cerde/ilia ; Plngarron pelo Lhu-
Súnéí ^ e o infatigável Koten nío deixaria de fazer hunia

diversão com luiin punhado de valentes. ''
( \'cj:i-se *

nrt. Madrid.')

Mitdrid i 1 de Agosto.

No artigo Barcelona deixamos publicadas algumas
das noticias que contem os periódicos daquella Capitai

ate 24 do corrente. Outras muitas particularidades ,podc-

ramos referir , como são roubos , saques , niones , etc.

mas parece-nos inaisíOnvenieBte sepultailas em silencio.

Não calaremos comtudo ,
que nos periódicos de

Bircclonii se diz que já existe hum Govttmo faccio-

sa , estabelecido em Seo d'UrgfL Secundo huns cha-

ma-se Regência ; segundo outros Junta Governai iva da

Keina durante o cativeiro de Fer,ia,ulo VII. Dizem que
se compõe do Barão de E-rolcs (que passou dos Consti-

luclonaes aos Rcaliuas ou facciosos) , do Marquez de

idatafiorida ^ s do llíusÈrissinio Sr. Crcux ^ c que o se-

gundo lie o Pr;sidcn:e.

RE1.\0-UN1D0 DZ PORTUGAL, liKAZlL,
"E ALGAPvVES.

Kííi de Janeiro 22 de Junho.
'Centinuão as JastrucçiiS , a ijtte ie rejcre o R. Decreta

de J de Junho do corrente anno
y que manda convocar

huma Asstnibléa Geral Constituinte e Legislativa funu
o Reino do Brasil. (Eqiie se acha na G. Univ. N. loj,
de 24 ds Agosto. )

Capitulo j.°

Do moda de apurar os votos.

1. Recolhidas, contadas, e verificadas t^das as Lis»

t.as
,

a .Meza apurará os votos , applicando o maior cui-
dado

,
e exacção neste trabalho, distribuindo o Presiden-

te as Letras pilos Secretários e Escrutinadores
, e elle

mesmo tendo Oi nomes conteúdos nas mencionadas Lis-
tas.

2. lerminada a apuração destas, proceder-se-ha á
conta dos votos, e o Secretario formará huma Relação
de todos os sujeitos, tyw os obtiverão

,
pondo o nume-

ro em frente do nome. Eiiiáo o Presidente, e a fileza
verilicando

,
se os que alcançarão a .pluralidade possuern

os requisitos exigidos
, e desmarcados no § 6 do Capitu-

lo 2. ,
os fublicaiá em alta voz. No caso de empate

decidira a sorte.

;. O acto destas Eleições he successivo: as duvidas
que occorrcrem

, serão decididas pela Meza , e a decisão
será terminante.

4. Publicados os Elei-íotes, o Secretaria lhes fará im-
iTiediatamente aviso para que concorrão á casa onde se
luerão as Eleições. Entretanto lavrará o Termo dellis
em o livro competente , o qual será por elle subscrito
c assignado pelo Presidente, Pároco, e Escrutinadores!
Deste se extrahiráó as copias necessárias, igualmente as-
signadas

,
para se dar huma a cada Eleitor, que lhe ser-

vira de Diploma
, remetter-se-ha huma á Secretaria de

Estado dos Negócios do Brasil, e huma ao Presidente da
Camará das Cabeças de Districto.

5. As Camarás das Viilas requererão aos Comman-
dantes Militares os Soldados necessários para t:azer ouar-
dar a ordem, e traiiquillidade , e executar as Coinmis-
sóes que occotrerem.

6. Reunidos os Eleitores, os Cidadãos, que forma-
rão a Meza, Jevanrtoos entre si , e acompanhados do
Povo se dirigirão á Igreja Matriz , -onde se cantará hum
Te Dciini soicmnc. fará o Pároco todas as despeias de
altar, e as Camarás todas as outras ; bem como ptove-
xaõ de papel e Jiv.ros todas as Juntas Parroquiaes.

7. Tl. das as Listas dos votos dos Cidadãos serão fe-
chadas e selladas, e remeítidas com o livro das Actas
ao Presidente da Camará da Comarca

, para Serem c^uar-
d.ulas no arquivo delU

,
pondo-se-lhes rótulos por fóra^

em que se declare o numero das Listas , o anno , e a
f reguezia , acompanhado tudo de hum Ofricio do Secre-
tario da Junta Paroquial. (I/to também he melhor yoe
o melltodo de as ijucimar).

S. Os Eleitores dentro de quinze dias depois da sua
nomeação achac-sc-.hão no districto , que lhes for marca-
do. Ficar-ó suspensos pelo espaço de trinta dias conta-
dos d.i sua nomeação todos os processos civis , em que
cllcs lorem authoics Ou réos.

9. Todas estas acções serão praticadas a portas aber-
t"' , e trancas.

10. Para facilitar as reuniões dos Eleitores^ iicáo
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sendo (só p\Tí este sffeito) Cabeças de Districtos os

seguinte'! :
> •

Wíi Pi ovliicia Ci'-f'l,7tii>íi'

JMoiíte Vuiro. ftl.iM-n.idr). Colónia.

A,j Provi/iitíi (lo Rio Gra:iãe do S:tí,

Villa do Porto Alcg'e. Vi!!a do Rio Grande. Villa

lio Rio Pardo. Villj de íí. Luiz.

Na Prcvi/iciti de Smita Cathii''iiiíi.

Villa do Desterro. Villa de S. Fran^iico. Villa de
L.32'-!iia.

h'n V,„-y,:,c'ie d^ S. P.inh.

A Cidade ricf S. Paulo. Vilia de Sant-in. Villj de
Itú. Villas de Coritibá. Villa de ParnagoA. Viil.i de Ta-
boatc.

JVi Província tíc Matta Grosso.
Villa Uella. Villa de Ctiiabá. Villa do Paraguai Di-

amantino.

I\'<i Tiovlncia de Gjihz. -

Cidade de Goia?. Julgado de Sanf.i Cíwi. Julgado de
Cavalcante.

Nii Prnvi/icln de M'nias Gerdes,
Villa de ii. João d'F.I Rei. Villa da Princein da Cam-

panha. Villa de S. Bento do Tamando.-.. Villa Hica.
Cidade de Warianna. Villa de Pitangui. Villa do Princi-
pa Villa de Noss.i Senliora do ISom Siicccsso. Villa do
Piracatú.

íVrt Proviíi, iíi do Tiio de J«nelro.

A Capital. Villa de S. Jcão Marcos. Villa de San-
to António de Sa. Wacahé.

Nit Pruvlncm do Espirilo S/inta.

Villa da Victotia. Villa de ii. Salvador.

J\'í: Proviíiciei d" Bahia.

Villa de Porto Seguro. Villa de S. Mathen?. Villa
de y. Jorge. Villa do Rio d.is Contas. Cidade de S. Sal-
vador. Villa de S. Amaro. Villn, do Itapicum. Villa da
Caxoeira. Villa da Jacobina. Villa de Serglppe. Villa No-
va de Santo António.

Na 1'iovhici.i dos Alagoas,
Villa de Porto Calvo. Villa das Alagoas. Villa do

Penedo.

Va Província de PcrnamitKO,
Olinda. Recife (Cidades). Garanhús. Villa das Flo-

res. Villa da Bana. Carunlianhá. Campo iar<io. Cabrobõ.
Ka 1'roviiicia da Paralúba.

Cidade da Paraiiiba. Villa Real. Villa da Rainha da
Campina grande.

i\'/t ftovincia do Rio Grande do Korte.
Cidade do Natal. Villa Nova da Princeza.

Na Provinda do Siará.

Villa do AiJcati. Villa do Sobral. Villa de Icó.

A'a í'roviiici'0 de Piaulii.

Villa da Parnail>n. Cidade de Oeiras.

Na Provi/um do Maraiilwo.

Cidade de S. Luiz. Villa de Itapicum. Merim. \"ú-

la de Caxias.

Ncs Prcvi/icia do Pará.

Cidade de Belcni. Villa Vistosa. Santarém. Barccl-
áos. Marjjo. Villa Nova da Rainha. Villa do Crato. Oli-
-vençi. Cametá.

II. OsKIeitores das Tteguezias das Villas, e iiio.ires

intermédios , concorrersíõ aqiielle districto
, que mais

.toiínncdo lhes for dos apontados.

(_Coi:cliiir-sc-ha.')

LISBOA 1 1 </< Setembro.

Pelas -foltias de hladiid recebidas hoje consta ter o
Rei &Uesjiiiiilia decidido a convocação de Cortes cxtraoi-
dwiarias. — O General Torrijiti , em consequência de
terem acudido lofçis s;ipL-ti<.tes dos facciosos para soc-
correte.n os que se achavjo encerrados no Cunvcnto de
S. Romão dí la Mareiatia (de que falia acima o artigo

Barcelona')
,

julgou conveniente relirar-se para Lcrida.— O desgraçado General Elio foi ccndemnado i morte
em Valência por hum Conselho de Guerra ; ainda não
constava em Madrid aexecução, mas sim que tinha en-
trado a 5 110 Oratório. — ilavia dois coneios aue ná

chegaváo a Madrk! mallas de Vr^nç.i
,
pBr serem rouba-

das (dizem os periódicos) na Comarca de B:irgjj e pa-
rece também foi roubado de cartas e dinheiro hum cor-
reio P.iisíO que chegou á Legação Rusn de Mad'id no
dia quatro d noite. Conitudo

, hum correio extraordiná-
rio que sahio de Paris pela posta a ji de Agosto e
chegou 3 Madrid no dia 5 do corrente pelas 4 horas da
tarde, dirigido a huma Casa de Negocio, não teve a
infelicidade de ser roubado; entregou as suas cartas ; mas
não trouxe periódicos.

No Universal de 5 deste mez se lé linm artigr
cuja parte histórica se acha no i.° § do iheor seguinte :

" Assegurou-se-nos em taes termos que devemos
crello, que o Ministro de Poritignl transmittio ha pou-
cos dias huma Nota ao nosso Secretnrio d'Estado pro~
poiído-llie entaboiar negociações para formar huma allian-

ça ofFensiva e defensiva entre a Ií:ipnn!ia e Portu^nl
\

mas accrescentão que esta Nota fni outra vez remcttida
00 Agente Portugiiei, poique continha certas expressões
relativas aos negócios de Montevideo e outros

,
que pa-

recerão offeilsrvas á dignidade nacional.''

Seguem-se a est>e § varias reflexões, que omittimos
;

porém 11.10 podemos deixar de ter por falso que tal r.!-

Jiança nas circunstancias actuaes, fosse proposta por Por~
tugal á Hispanha

,
pois he iiotorio não str nossa a J,en-

rn de tal proposta ....

Vèsí-rvaç5i tchre ai Eleições do pretérito mez d'Aso!tB
í/t 1822, e modo de as rejormar.

Assim como he obrigação do Governo (qualquer
que elle seja) legislar os meios mais próprios para obter
a comniuni prosperidade , assim também he dever dos
súbditos notar com verdade e modéstia o ejfeito pratico

daquelies meios, porque todos navegamos o curto e pro-

celoso irar da vida mortal embarcados na frágil náo ilo

Estado , e por isso a todos importa evitar tempestades

e naitfragios. No preteiito mez de Agosto deste anno
se fpcí a Lei das Eleiç^ies directas em execução pela pti-

meixa vez, e he por tanto esta a primeira vez que re-

leva observar seu effeito pratico; a fim de que, se não
agora , ao menos para o futuro 'se acautelem os defei-

tos
,

que se lhe notarem. Oual será porem o critério

para avaliar o melhor methodo das eleições } Elle não
pôde ser senão este : o melhor mctliodo he aijiielle , ijiie

se achar praticamente o mais próprio para o povo ex-
premir sim própria í verdadeira vontade. Vejamos ago-
ra o que passou nas eleições directas para a segunda Le-
«'islatUra n.is freguezias das aldeias, segundo consta de
innumeraveis cartas de pessoas fidedignas das diversas

partes do Reino.
gente

iiifltte nas eleições , não concorrco em grande parte a

votar; já \yoTcue não forão em algumas freguezias suff;-

cicntementc avisados; já porque não sabião em quein
votassem

,
por ser moralmente impossível ás pessoas ru-

des cor.hecer todos os hoinens hábeis de sua ?ro\incÍ3i,

e avaliar seu merecimento ; cilas que só conhecem as

pessoas de sua circunivizinhança , e occupão se mais eii:

.>.rns nfgocios privados
,
que nos públicos. Daqui se se-

guio que em freguezias ass.^z populosas não -votou a par-

te vigessima , e em varias outras nem a lO.^ ?."' 6." 4."'

ctc. das pessoas habilitadas para votar. He publico
,
que

por toda a jmrte gitár.TO listas de Candidatos , espalha-

das e enilnilidas por mil maneiras ; e até se davãp ars

passageiíos para as eiitregarein nos lugares por onde pas-

savão. Houve escrevinhadores de listas , que ss fa?iâo

aos oiitios j.-i para seu Jiso
, já para delias se tirarem

niultiplicadas copias ; e neítns listas hia escrito freouen-

temenie o nome dos <ji;e as esctevírão. Estes escrevi-

nluidorcs , discordando ti.tre si, rasgarão as listas feitps

por nitros á gente rude , e lhe entregavío outras de
sua ífibrica , dizendo qi^e as primeiras erão más. Taes
hoi:ve que se ?preífiTT?>.ío uas eleições com bastante pa-

A ijente^rude
,

que pelo seu ma;0T numero mais
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pel , e dtiai ou maií penna<i , e tinteirn?. EntSo ,
ora

fjziín iiovai listjs iis pessoas ríuif s , ora ch.lniavâo aos

que nSi votavio ,
ciizcii.lo-lhes ; ArnJe cií , venha dur o

sCii xioto ; ca l/ic /.lyo /'«"' Inlhctc. Q^uiin iiometí V, iii. ?

O li:i n til rii-tico respoulu: I'ia,,ie v. ni, lá ijucm

bíiit lUí jiíir^c^r. O escfcviiiluilor llie tornava : pois ea

cii /A,- f:oiUii hittla , e Beltrjo , í .... <;«í são pcsio.xs

lunitj tí-ii.^its ,!,• i>ojo : só FuiTv \ioU ptr íiiim Congreii»

itttifrv. C) riisucj replicava: Scithor ji»i
,

g^ífiíí l'oa lie

ijiic itv-s /.! ijdciLiiioi. — Escrevião listas o Padre, o Fra-

de, o Letrado, o Hoticaiio, em fiin ciuem sabia es-

crever, <;em úitar o íir. Mestre Barbeiro, que influido

por outros , semeava listas entre seus avençaes. Vaiião

iis reli^;ôe5 de uniiji» , compadre
^
parente, e Outras que

lie escuulo dizer; c c»rreo o boato de que alguns se

compro;!) uettião de se eles;er mutuamente. Outras v-e-

les a sente rude roiísultava pessoas que presumia intel-

ji>'entes pifJ tile fa/er listas , ou nomear os sujeitos em
auem votasse. Assim devia acontecer , porque grande

parte di i;<ate lude não sabe ler nem escrever. Não

fallo na milícia dos copistas
,

que podidO escrever no-

mes diversos dos que llie foráo dictados.

Do que rtca dito, e do muito que testa por di?er

,

se colli^c, 1." Que grande parte do povo Portuguei

(çrandc ? a ma\i;iia parte^ não votou : o que melhor se

pôde saber comparando o numero das listas Paroquiaes

dos que podião votar, e dos que de facto votarão. 2,"

Que grande parte da classe rude votou sem saber o que

iazia. (E nesta ..laíse vão muiios miihares de Soldados

que votarão á vontade dos seus Cbeíes, etc. etc O que

foi li.ima min.» para ajudar a faier Deputados aj^iuns que

sem este recuiso o iiio serião por certo.') j." Que só

as pessoas prin.iDaes de Cada treguczia intluirão mais nas

eleições. 4." Q'ie destas votarão algumas em si tantas

vcíts
,
quantas paí-i outros iizerão bilhetes em que escre-

verão seu nrjinc. 5.° Que o acerto, oj vicio das elei-

cjcs dcpeiideo da baa. ou má consciência e intelligencia

tios aulhorcs de billietes em grande parte ; pois não se

pode ne^ar , que entre os iuthares de bilhetes liouve

pcssoãs de boa f;
,

que não illudiáo a gente rude. 6."

0:je lus eleições directas e indirectas pôde ter lugar o

taítonio, pelo qual os votos são dados contra a conicien-

«1.1 dos votantes; mas nas iiidirectas além do soborno

pôde ter lugar a seJucíão
,

pela qual os votos são dados

.íit.iirú a vjntade dos votantes ignorantes. 7." Que nas

eleições directas aío reina de ordinário perfeita liberda-

de p.irque não lu peifcito conhecimento, e madiiio

coiiseiho pa a votar, em qu.iiil > á gente rude; reina po-

rem a^]uella peifeita liberdade
, em quanto a classe ins-

truída : de sort-e que a gente rude de ordinário só acer-

tará p"!r milagre, A isto accresce , 8.° Que as eleições

cUrectas são complicadas ; porque será algumas vejes ne-

cessário remetter ás freguezias listas triplas , e incom-

•inodar o poso com segunda votação, (que pelo enjoo,

•e outras caiiías lie natural produzir menos votos que a

priuiciía), abrindo novamente a porta 20 jobornj c le-

íliicçáo. I-'*^ '-J^ie tudo se Segue, 9,° Que as eleições di-

rectas não são as mais adequadas para fazer que 05 povos

^xorimáo jk" própria e verdadeira vontade. Nem basta

di/er que os povos se irão habilitando para votarem com
-;icerto ,

porque a plebe em todo o tempo e lugar Sempre

íoi , lie , e lia de ser picha.

\'eJ3m(5S agora cono se pôde melhorar nossa Lei

das Eleições directas: i." Obsciveni-se todos os artigos

delia excepto os seguintes : 2.° Nas eleições faroquiaes

tomem se os votos vocalmente , ao menos á gente ru-

de., para que não possa haver falsificação nas listas : j."

Nas eleições Paroquiaes o povo nouieara de toda a Cc-
niarca pessoas hábeis não para Deputados, mas para elei-

toies de Deputados naquelle numero, que a cada fre-

guezia corresponder segundo sua população : 4.° Os elei-

tores nomeados peijs treguezias se reunirão na cabeça

da Comarca para eleger Deputados de Cedes. Se na elei-

ção de Comarca se não apurar sutficiente numero de Dc-
íputados j 0% e!;i:ores íiColii-erái dos que tiverem mais

votos os que faltarem: tudo como se dii na dita Lei';

sem que seja necessário mandar ás fteguezias listas tri-

plas , e incommodar novamente os povcs. A historia en-'
sina, que lie mais lacil seduzir huma multidão ignoran-
te

,
que poucos homens , mas intelllgentes : 5." Impo-

nha-se alguma pena tanto aos subornadores , como aos

que faltarem sem justa escusa a votar nas eleições : 6.°

tvite-se
,

quanto puder ser, a reunião de freguezias e
de Concelhos, a qual não deverá tazer-se , quando, co-
mo esperamos, se demarcarem mais regularmente os ter-

ritórios destes e daqueilas.

As eleições fc-itas por esta maneira não sjo directas,

nem tão indirectas e complicadas como as Hespanholas.

Elias são m.iis legurai ; porque ha mais conhccimentf»

nos votantes, e por isso menor perigo de seducção : são

mais proiiipiai; porque evila-se o incommodo de man-
dar ás freguezias listas triplas. São mais pofularei

, já

porque silo mais promptas
,

ja porque os povos sentem
mais satisfação, quando são chamados a exercer actos

públicos que cabem na sua compreh.ensão. Logo são as

mais adequadas iinra os povos exprimirem sua própria e
verdadeira vontade.

Não sei como escapou ouvir as Camarás do Reino
sobre este assumpto. Como elle he todo popular , náe
se perdia nada em ouvir o povo airida qite Jião fosse sc-

aião para evitar que elle murmure.

CORTES. —- íeíj "o do dia n de Setcmíro.

Aberta a Sessão ás horas do costume , leo o Sr. Secre-
taiio Btiiilio Alberto a acta da pretcdcnte

, que fui ap-

provada ; e o Sr. Secretario Icl^iieirai deo conta do
expediente , cm que se compiehendia o seguinte : r:

Hum ollicio do Governo pela Secretaria d' Estado do»
Negócios do Reino incluindo as representações das Câ-
maras á' Évora , e Alvito , Villa Nova da Baronia ^

Alonteniòr o Novo, Villa de Montoilo , e Oriolla
, acer-

ca da introducção de gado vaccum de Hespoiíha que
em prejuízo d'aquelles habitantes diminue o preço ^o
oiiginario do Paiz , e informação do Corregedor da Co-
mjtca de EvoíO , sobre o iiiesn.o objecto. Outro iiidun-
do três Memor)as sobre a tefornia de Pczos e Medidas
por D. Saturio Ximenes de tcrdonus

, com a ccnviira

adjunta de ftlatlieus Valente do Couto , remeltida pela

Legação de Madrid : passou á Commissão das Artes pa-
ra propor 3 CJiisidciação com que se deve tomar. ( utro
pela Secretaria d' Estado dos Negócios das Justiças, in-

cluindo a resposta aos quesitos dada pelo tispo de Pi-
nhel. "Outro pela Secretaria d' Estado dos Negócios da
Guerra , em que expõe que sêiido diversas as circuns-

tancias dos Officiaes vindos do Ultramar, principalmen-
te de Perntunbiico , os quaes sendo impellidos a deixar

aquella Província por effeito de succeísos políticos ciíe-

gárão a Portugal scin titulo que legitime a sua vinda;
e como a Lei de 1 j de Julho não previne este-s casos

entra o Governo em dúvida sobre o abono de soldos
,

que deve competir aos mencionados Ofliciaes ; faz por
isso a S. Excellencia este relatório de Ordem de S. íil. ,

para que sendo presente ao Soberano Congresso csre

se sirva declarar o quo a semilliante respeito ailia nuds
convenieule : (passou á Commissão Especial do Exerci-

to). Passou tandieai á Commissão ftlilitar outro ofHcio

incluindo a relação de todos os Militares
, que perten-

cendo a quacsqucr Regimentos
,

que estão nas Provín-
cias, se achão addidos a Corpos cstacion.adns em I.isLoa

^
dcclarando-se a respeito de cada hum

, qual foi o n oti-

vo de se lhe haver assim dciiirido. Desta relação se vé
que ao todo são 14 , dos quaes 4 S5 achão addidos cm
V. Ilude do Aviso das Cortes Geraes Extraordinárias e
Constituinics , hum por ordem da Junta Pioviscria , hum
por ter rejíesssdo do Corpo de Voluntários d'[-|Rei ,

dois per be.il do serviço, e linalmente seis a qut-m S. M.
defi.rio pelos ir.ctivos expostos na mesma r<-lação.

O Juiz de Fora de Espozcude , João de t'ri!o O70-
rio , dá ç^'..t Ja sua posse, felicita o Soberano Cc.ogtes-
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flD e. offírece o<: et-nolnmentos que houver
.
de vencer

pela proii.plÍli<.ação ái tr^iisporte? : oiivKÍo com agrado,

e tciníttiiio ao Gnvtftiio pjia veiificar o dffciccin.cuto.

O i>r. hitfcrcuiío íoúro} de Az.cVi.ii» tez a clumad*

dos Srs. UcpsJtailos.

O 'liem do Via :

C ntinuaçáo do Projetto par» favorecer a Constriicçáo,

e aiiiinit aftbiinh-a mercante, e oComniercio do Rei-

no de P(>filíS:al.

Art. 9 ° ' Neniium Navio Portugnez continuará a pa-

gar por sa!iida senão a* imposições
,
que adiando se por

Isora estabelecidas, são dltectjmente levadas a cotrc da

Fazeiuia Nacinna-I."

DcpDis i'e lircves reflexões passou ao autlior do Pro-

jecto para d(.-cljiar quaes sáo estas imposições ,
seivindo-

Ihe de regra o additaniento do Sr. Oturiclro ,
que foi

approvado', e hs cmi.o sc^ue :
" Piopoiílio em additanien-

to que todos os despachos para sabida de Navios, e as

«rpnsições que estes pagão , ou pa^aiem ,
scjão leitos

aquelles , e pa^as estas eni hunia só Meza"

Art. 10° ''tição jbolidas todas as vizitas dos Na-

vios por cntradj ,
excepto a vizita da Saúde , a do Con-

tracto do 1 alijco , em quanto lhe for permittido pe-

jas suas coiidiçõc-s , a a ruita de Alfandega depois da

<lescar?a , antes de retirados -os Guardas de bordo." -^

Approvado, = accrescentando o íeguMte additaniento do

Sr, Pírretra B^rgci : = " O Olhcial de Saúde que o

Krgimeiuo marcar para esta xizita deve habilitar na pr.-

voaçáo mais próxima da -farra. O Capitão ou Mestre do

Mavio, quvr Nacional, quer F.strangeiío seia obrigado a

entr-eçar ao OfficijI de vuita topia exacta de seu mani-

festo por elle assignado , e brni assim a relação dos pas-

sageiros, qjc trouxer. O Otncial da vizita enviara no

mesmo dia , a primeira ao Administrador ou Juiz d'Al-

fande"a a secunda ao Minisiio encarr^oado da poluia

do porto, a quem. os passageiros serão obrijMdos a apic-

setiUr í«MS passaportes deiuto d« 2.J lioras depou de de-

sembarcados
,

pena de se haver contra ellcs o mesmo

procedimento que compete contra o» qiK viijão jera

j)assaport«
"

Art. II. " Fc-ita pelo Mestre do í>!avio a deíl»r»çi!o

<Jo dia da sua projectada sahida X dias antes na estação

•do Corrrio, a nada mais he obrigado, nem pôde ser de-

tido, além do termo declarado, pOr nenhuma causa, cu

authoridade. Se ao Navio for necessário aproveitar com-

boi, ou conserva, poderá fazer a dcclarjçao 4S lioras

antes, c iiáo poderá ser detido aiém deste termo."—
Approvado.

Art. 12. "Os Marinheiros dos Navios em mais de

meia car^a náo poderjó ser prezos para o serviqo da

Armada, em quanto houverem Marinheiros de Navios

«íescarrjgados surtos 110 nies.iio porto."-— Aj provado.

Art. I 5.
" He livre aos donos dos Navios iiiCumbir

a quem lhes convier dá c^r.^a , e descarga dos lastros,

competindo sómeníe ao Intendente, Capitão do potto
,

óu Giiarda-ft-ór do lastro, a designaçáo do lnc«l, .^m

que a mesma carga , ou dcs>.ari;a deve teí iuijjr , sem

que os donos lenlião por tj| respeito obrigação de pa-

gar emolumentos alj;uns."«— Approvado.

Art. 14. "rica pcrniittido o rctirar-se de bordo do

Kavio a pólvora de sc-u uso antes de dar entrada na Al-

fandega, coiiscrxadas as formalidades pelos olhciaes Com-

petentes." — Approvad'.

Art. 15. "Todas as visitas por sahida ficáo reduzi-

das a Imma scS visita, e por ella pagara somente o Na-

vio ao escaler 4?© réis , e ao Escrivão 4Í0 reis peia

Círridáo competente, que ficará sendo documento de

bordo." — Approvado.

Art. 16. •'<) Iiittn.tente , Capitão do porto, Pa-

trão-Alór , o Escrivão c iMcirinlio
,
perceberão pelas vis-

torias os fmoluinentos, que por Lei lhe pcrNncereiTí,"—.'\pprovado.

Art. 17. "As licenças para cortes de madeiras, a

tTiarca de Estalciío, e bater evtaca, os passes ce barra,

serão puramente g'atuitas , e por n-nhiiin titulo se po-

derá pretender e ; oluiiíento algum a siniilhanie rcspcitOj

e as licenças pira lanchas e barcos de pescarias fícâo ii«-

tcirainenSe abolidas»'-^— Approvado.

SeiuiOclKgada a hora da prorogacáo se apresentarão

í-ç seguimes iniiicaçóes : 1.^ do Sr. Lmo , tm que pro-

põe que: á vista da representação dos habitantes da B..-

^ia , em -eue se mostra a dissidência daquella Província j

e as condições coin que quer íkar unida a Portugal;

cue por tanto fazem a declaração seguinte so Congresso,

c ao Mundo inteiro : i.° que não podem cimtiuuar a

serem Repicsentante-s da\|Uclla Piovincia por cintravir a

vontade geral dos seu-s Constituintes : 2.° que no caso

(le náo ser acccita a sobredita proposição, triles se não

julgão autiiorisados para espniTtaneamente assignar, e ju-

rar a Constituição cira finalisada : tanto mais quanto csta

doutrina já se acha sanccionada por este mesmo Congres-

so no parecer da Comn.issão a respeito da sobredita in-

dicação do Sr. Ribeiro ti'Andrade ( assignada pelos Sis.

Deputadí5S 'da Ed/iiu). Teve 2." leitura, e apoiado por

seu author passou á Conimissão de Constituição.

2.* do Sr. S-erpa Mathnilo em cfue cffereee hum
Projecto de Decreto ~para a reforma dtis Estudos da Uni-

verodade., e administtaçáo das suas rendas; ficou para

segunda leitura.

O Sr. B,:rgc! Carneira como relator da Comiris-

são de Constituícã" leo o parecer da mesma Commiisão

sobre a fornaila da Carta de Lei para a publicação da Cons-

tituição, e que a sua impressa' se;ja de propiie.Jade na-

cional =: Approvado. Outro sabre a indicação ào Sr.

Miriuida a respeito do procedimento do Governo do K.o

de Jiiiitiru ; iriandou-sc iniprrn.k. Mandou se igualnienrs

para a Conimr.sao de Constituição huma indicação do

Sr. B.iitos peliindo provjCicncias si-bre o qtie se pratico»

em algumas A'i<emb!éjs Elcitoracs , exchiindo varir^s in-

dividues com trivoios pretextos f- içou para seçur.da lei-

tura huma indicaç.iO do Sr. Pí-sianha em cue propõe

<]ue se dt liuin premio ao -brigadeiro ftiadeiia sobie a fir-

me coíiducta praticada na Bahia.

O Sr Bjiilio Ailicrto deo parte que estava conclui-

da a Lei das lelaçóes , mas que sendo estensa propunha
,

que se mandasse imprimir. '^ Apitrovado.

O mesmo ll!u9tre Secretario ico o parecer da Com-
missáo Diplomática sobre o direito addicional de 15 por

íeiíto nos Lanifícios liiglczes. = Approvado,

O s

cultura relativo á representação daCain.ira átVant acerca

da falta de Cereaes no P-clno do Algarve. ~ Regeitado,

O Sr. Pre-íidciitc dco para Ordem do Dia a conti-

nuação das mítciias destinadas para hoie , e levantou a

fccssão a 1 Jr horas.

Injrroso leo o parecer da Commii^são de A^ri-

PtiUicaçóes alterarias.

Sahio á luz: Carta ao Sr. J.J, P. Lopes, porjo'
si Agostinho de Mando. Vcnde-se por 60 rs. na Loja

de António Pedro l.u^,es , R. do Ouro ao pé do Diario
,

nii de J oão Henrikjucs , R.. Augusta N. 1 , na de Ct-
vallto ao Chiado , e nas mais do costume.

íii Loja de João Keniiqiies R. Auulistn N. T se

acha a venda por 1 20 réis a Heniença prvjeriila em Re-
vista concedida pelo Soberano Congresso a Retiucftntent»

daí Viuvas cpruxiniui parentes das inftliies vietimas

<iue padecei ão no Campa de Sfita Anua em iS de (?<(•

iuhro de 1S17.

N A i :v] ? H E IN 3 A ^' A C 1 O N. A <L.
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ão he fácil descobrir qual das três accusaçóes fei-

tas ao Jiiry das 5 Gazetas N. 67 , 69, c 94 he mais

tiestituida de fundamento , e ôca de razões para ser sus-

tentada ; mas todos tem cocihecido que ellas forão filhas

de liuma paixão cega
,

que nio deo tempo a ponderar

na injustiça da accusaçáo , feita por espirito de ódio e

de vingança. Aqui publico pois a bella dcfeza que em
Coimbra s: iinprimio do artigi da G. N. 67, assignado

Ma^o jeirco
,

que sobejamente prova a injustiça da de-

nuncia.

"Dcfe-ui d» Acciíiaçãa Jelta iin Tribunal doi Jurados con-

tra o Doutor yr, turtumilo de í>. Boaventura ^ oj-

ferccidn por hum seu amigo aos Srs. Juizes de Facto

da Co'narca de Coimbra.

t)ão dois os períodos do Artigo Maçc-ferreo anti-

nmçouico da Gateta Universal N. 67, denunciados no
Tribunal dos Jurados da Cidade de Lisboa , como puni-

veis pela Lei da Liberdade da Imprensa , e inclusos na

primeira e terceira espécie do Artigo 12 da mesmi Lei,
por conterem excitamento directo a sedição e at que ao

Systeina Constitucional
; julgando-se procedente a de-

nuncia pelos Juizes de Facto.

O primeiro período diz : =; Ali ! Constituição, Cons-
tituição! Quantos malévolos, e quantos Ímpios se co-

brem com o teu re-ípeitaxel nome
,
para fazerem a mais

declarada guerta ao Catbolicisnio , e para levarem ao ca-

bo os diininados fins dessa hydropica sede de ouro que
os atormenta !

O segundo diz : =: Foi jurada (eu o sei) nas hedion-

das e lòbregas cavernas do Maçonisnio a extincçáo das

Ordens Religiosas, que offereccm hum abundante pasto

á insaciável cobiça dos Veneráveis e Koza-Cruzes. Este»

Srs. Cl"* infelicidade para o género humano!) carecem
ainda dos meios necessários para consolidarem a facção

dos Trolhas em as 4 partes do mundo. — E alludindo a

Jiuiiiii passagem do Periódico intitulado I-ideiiendente

(^Supplemento ao N. 45)» <Jue quer, que Ordens intei-

ras sejio reduzidas a hum só Convento, diz: =: Veio já

tarde (o Independente^ com esses péssimos conselhos

que dcp is de turbarem o socego de muitas fjmilias res-

peitáveis, acjbariáo por atear neste Reino as vorazes
chamn^as da diseordia e da guerra civil.

A denuncia
,

que tem por objecto estes períodos

diz: = No N. 67 at^ca-se o iystema CousciiucíomííI e a

Constituição
,
cm qiianr > ss úi/

,
que ac lhe e encobre

os Ímpios, que tem declarado guerra ao Caihoticisiiio ; e
se chama a Waçãn ã discórdia e gueria civil, ou seJ:-

ção, logo que appartça a reforma ilos ConiciitO!>, tcn-

do-se dito
,
que esta reforma está decretada tias hedion-

das e lòbregas cavernas do Maçonismo : e eis-aqui hum
excitamento directo á sedição, e hum ataque ao Syste-
ma Constitucional

,
para entrar na primeira e terceiíi

espécie da Lei no Art. 12.

Pela simples leitura dos sobreditos periodos , e con-
frontação com 3 denuncia, parece, que esta devia ser
rejeitada in Umine como improcedente

, visto que elia
accusa o Author pelo que clle não diz : por quanto i."
accusa-o por elle dizer : Q^ue a Constilulçdo acoUie e en-
cobre os ímpios, que tem declarado guerra no Catholicii-
mo ; quando elle p<^lo contrario diz : Q^ue os ímpios lie

que se acolhem à Constituirão ^ e se cobrem com o seu
respeitável nome, 2° Accusa-o de chamar o Nação á
guerra civil, logo (jue appireça a reforma dos Conven-
tos ; e de dizer, que esta reforma foi decretada nas he-
diondas cavernas do Maçonismo

; quando elle não falia
de Retorma, mas de Extincção : E não chama a Nação
á guerra civil por esta mesma Extincção, porém só diz
conjecturando, que ella excitaria a discórdia e "uerrá
civil. He pois preciso inverter e transtornar inteiramen-
te as expressões do Author, para achar nellas ataque i
Constituição, ou excitamento á sedição contra as deter-
minações do Soberano Congresso, quando taes imputa-
ções nem por sombra se fundão nas palavras ou mente
do Author (onde devido expressamente fundar-se

,
para

proceder a denuncia), antes o contrario se mostra peia
analyse dos periodos denunciados.

No primeiro período tão longe está de se atacar,
ou inculcar por má a Constituição, 'dizendo-se, que á le,:.-

bra delia os impius e malévolos , cobertos com o seu res-
peitável nome

,
procurão Jazer guerra ao Catbolicismo

e encher-se de dinheiro ; que antes isto he o maior abo-
no e louvor, que se pôde fazer á Constituição, pnis sup-
põem (como assim he), que ella prohibc estas' maldades,
as quaes só por abuso sc podem commetter á somhià
desta boa Constituição (da qual até o nome lie respeitá-
vel) contra o que ella determina e quer. Querendo cha-
malla boa em hum grio eminente, ningiiem saberia ex=
pressa -se mais energicamente de outro modo. Eu ap-
pello para vós mesmos, í>rs. Juizes: quantas vezes ten-
des lido, tendes ouvido, e talvez dito, que á sombra
da Religião ( muito mais accrescentando-lhe o epitheto
de Santa, ou Respeitável) se praticão grandes abusos

;
veio vos nunca á mente, que se atacava a Religião, que
se tinha por md ? Que se excitavão os Povos directa
ou inditectamente a sacudir o seu jugo? Ou que tínheis
iicorrido (sc assim o escrevêsseis) nas penas desta mes-
ma Lei da Liberdade da Imprensa ?

Sustent.ii , Srs. Juijes , eu vo-lo rogo pelo bem do
^tncto humano, sustentai a boa intclliaencia d«ste mo-
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do de falljr ; oa esta>eit;ce;-nos Iinm novo modo cie nos

expressarmos : alias án]u\ a dois dias tiáo nos entende-

mos liiiiis ses outros-, porque a nova intelligencia , qi\e

na Ueniincia se qusr attribuir a esta e;;piessáo, não pô-

de aiiul.) 'Sírvir-iios de Lei, 'nem f.uer-nos responsáveis

pela tomarmos na aceepçáo, em que toda a gente a tem

tomado até ao dia de lioje.

No se;;urido período diz-se : <^íit foi jurada nus ca-

ver., os (lo
'^1 n-;vnisin,} .1 Extiiicçáu das Ordens Religio-

s,is. isto l'.d hum facto. Quercr-se-lia pois negar este

facto? Oii.indo elie não tivesse transpirado dessas caver-

nas para nossos propuos ouvidos, n^;o se lê el!e repeti-

das vezes nos Esctiptos dos Coriteos da Seita Maí^onica ?

Não se lé e)le em Linguagem Portugueza nesses Papeis,

<nie a mesma Seita tem ultimamente espalhado, para

ver se realiza os votos de hum dos sens Patriarcas (Di-

díiot) de enforcar o ultimo Rei com as tripas do ulti-

mo Sacerdote ? Mas que tem a Constituição, nem o que

faz o Soberano Congresso, com o que se decreta nas ca-

vernas do Maçonisnio ? Acaso tem o Congiesso Nacional

decretado a Éxtincçáo das Religiões? Nada ainda tem

decretado a este respeito: tem sim declarado, que se

deve fazer h.uma Reforma nas Ordens Religiosas. Isto

he outro facto : e táo longe está de ter decretado , ou

querer a sua Extincçáo
,
que no Projecto, ainda o mais

rigoroso, apresentado pela Commissão Ecciesiastica ao

Soberano Congresso para este fim, se propõe conservar

fnais de metade dos Conventos de cada hiima delias.

A este facto lie que o Author allude
, quando diz

ao Redactor áo Independente ,
que vein J,i tarde com os

seu s yessimos conselhos de redu-Jr Ordens inteiros a hum

só Con--je,it0; por ter já sahido o Projecto da Commis-

sã« de conservar maior numero de Conventos de cada

hum'a delias, do qus os que se devião supprimir. Por-

que ,
n'huma palavra, o que o Esclarecido Congresso

intenta, lie huma Reforma ; e o que se tem decretado

nas Iól)r'egas cavernas, he a total E.\tincção : esta, e

não aquella, he a que perturbaria o socego de muitas

famílias respeitáveis ; e não he muito dizer-se
,
que en-

ião se atearia a chamma da discórdia , e talvez a guerra

civil. O exemplo dos nossos visinhos não nos deve fa-

zer recear, que succedesse o mesmo em nossa casa?

Sendo pois certos , mas táo diflferentes
,

estes dois

factos ; como hc
,
que a declamação contra hum se pôde

jíílcar 'luim ataque feito ao outro? Extincçáo e Reforma

sSo^contradictorias e oppostas : huma exchie necessaria-

mente a outra ;
porque a Extincçáo tira todo o objecto

da Refi^rma; e a Reforma não se pode fazer
,

senão

em objecto persistente. Ora o que se affirma de hum

de dois contradictorios, não se pôde dizer aflirmado do

outro senão peia Lógica mais inexacta e absurda; por

tanto 'affirmando-se neNte periodo, que nas cavernas do

Maçonismo se tem decretado a Extincção das Ordens

Rcíigioías , c que cOm isto se perturbaria o socego de

muitas famdias respeitáveis, e se atearia a discórdia e a

guerra civil, não se du senão huma verdade, ji bem

sabida
,
que os dações não quererão talvez que se diga

;

mas qiie he impossível
,

que ofltenda o Soberano Con-

gresso ,
pois o que elle tem projectado, he o contradi-

ctorio desta Extincçáo.

E he mais impossível ainda o poder-?e concluir sem

absurdo que se chama a Nação á guerra civil, logo que

appareça a Reforma das Religiões ,
intentada pelo So-

berano Congresso ,
por se dizer: Que a total Extincçáo,

decretada prelos Mações , atearia a discórdia c guerra ci-

vil : porque do cajo mesmo desta Extincçáo o Author

só diz, conjecturando, que se atearia a guerra civil; e

isto não he ixcitar a ella. No caso porém da Reforma,

projectada pelo Congresso Nacional, o Author tanto não

diz, nem conjectura, que isto excitará a discórdia c guer-

ra civil, que antes, por julgar racionáveis qa.ílquer dos

dois Projectos de Reforma ,
propostos pela Commissão

Ecclesiastica ', he que elle os coatr..pÕc aos tardios con-

selhos de independente, que contrsiião o systcma destes

Projectos.

Apezar deus opposiçao do independente aos Projec-

tos da Commissão já existentes e públicos , ninguém o
accusou de atacar o Governo Representativo , nem as

suas deliberações : e aquelle, que approvando o systema
destes Projectos , os ojipõem e lança em rosto ao Inde-

pendente , he accusado de atacar o Governo Representa-

tivo, ou as suas deliberações? Isto he incomprehensi-

"vel 1 . . Quem ataca o Systema Constitucional , e o de-

sacredita , são aquelles , que pretendem fazer passar as

sentenças do Indcpendtnte e de outros Escriptores desta

cathegoria por decisões do Congresso Nacional
; queren-

do que repute hum ataque feito ao mesmo Congresso
tudo o que se diz contra as opiniões destes Escriptores

de esquentado cérebro.

ftlas ainda que o Soberano Congresso, segundo os

desejos do Independente , tivesse projectado a Extincçáo

das Religiões, não seria contra a Lei, antes seria em
virtude da mesma Lei da Liberdade da Imprensa , expõe

sentimentos oppostos , em quanto isto estivesse só em
projecto

;
pois para se discutirem as opiniões interessan-

tes á Nação , he que ella se estabcleceo ; e só o que a

final se decreta e decide , he que nos obriga a obedecer

e calar. Desta Liberdade he que se sérvio o Independente^

para dar os seus conselhos posteriores aos dos Projectos

da C ommissão , sem que ninguém o accusasse de ter in-

fringido a Lei. Se pois , opinando contra es Projectos já

existentes , não ha iidracçáo da Lei , em quanto não es-

tão decretados ; muito menos a pôde haver, opinando

a favor dos mesmos Projectos contra quem os impugua,
como no caso presente.

O Author deste Artigo na verdade não trata com
melindre os Mações : porém elles que se queixem. Se os

ha , e se julgão offendidos , appareção elles no Tribunal

dos Jurados
,

para denunciar o Author
,

que só contra

élles he que falia : e se os não ha
,
para que fim he to-

mar a sua defeza , e accusar quem os não lisonjeia? De-
mos que a sua existência he supposta e imaginaria : ir.as

he innegavel
,

que muita gente diz, que os ha j e que

são taes , como o Author os representa: he innegavel,

que os Supremos Pastores da Igreja tem declarado por

excommungado todo aquelle, que o for ; e que a nossa

Legislação ainda bem modernainente estabelece rigorosas

penas contra as suas associações.

Vós todos , Srs. Juizes , conheceis bem a probidade

do Accusado : ha longo tempo sois testemunhas da sua

conducta , tanto Civil , como Religiosa : tem sido sem-
pre manifesto , e até espectavel o seu patriotismo : na-

da certamente tereis notado de reprehensível em seu

comportamento, ou o considereis na Ordem Politica
, ou

na Moral. He pois só por não respeitar huma Seita , ou

não existente, ou proscripta pela Igreja, e pelo Estado,

que será condemnado hum Portuguez
,

que com tanto

prazer acha nas Bases d;; Constituição, que a sua Reli-

gião he a Catholica Apostólica Romana, que esta Seita

pretende destruir? Se he hum crime pensar, fallar e es-

crever segundo o espirito e o preceito das Leis Ecclesi-

asticas e Civis
,
que nos governão , o Author he crimi-

noso. Mas he só este o crime, de que aqui pôde ser ac-

cusado , e não de outro algum.

Por quanto, em summa, do que se trata unicamen-

te (pois he só este, e nenhum outro, Srs. Juizes, o

objecto da vossa reunião) , he saber e declarar, je o

Author do Moço férreo anti-muçonico está incurso, co-

mo diz a Denuncia do Promotor do Tribunal dos Jura-

dos de Lisboa , na primeira e terceira espécie do Artigo

i2 da Lei, que he : Abuso da Liberdade da Imprensa :

1.'' Excitando os Povos directamente á rebeltião :

j." Atacando a forma do Governo Representativo , adop-

tado pela Naç~io.

Ora do que fica dito mostra-se, que não pôde achar-

se nas expressões do Author excitamento directo á re-

belliáo , como era absolutamente necessário
,

para incor-

rer naj penas da primeira espécie do Artigo 12 da Lei:



[815]

porque excitamento directo , segundo os Códigos Cons-

tuucioiiaes mesiiio , lic chamar I rnialiiiciite os Povos á

revolta com Froclamaçúes , uu Esv/riptos, que provoquem

poíitivdiiiiiite a insuireição cuiitra o Governo; o qua

aqui não lu : e a Deniuícia esta em coiuradi.;ção conisi-

go iiiesiin , ein quanto accusa o Autlior de excitamen-

to directo a sedição , sendo-llie pieciso fazer taciocinios

e tir.ar coiíclusóes das expressões do Autlior , ainda mu-

dadas c-traostornadds a scu geito , para mostiar, que ha

excitamento directo á sedição ; quando das próprias e ge-

nuínas expressões do Autiior nem excitamento indirecto

se pôde mostrar : e ainda que se mostrasse, já não in-

corria as penas da Lei
,
por não ser directo.

Parem não só não lia excitamento directo, nem in-

directo á sedição, mas antes pelo contrario, ha hum
excitamento indirecto á obedienc a , dizendo-se aos Po-

vos ; ijiie a Cmiitiluiçtio be respeitável ate no nome ; e

tão biia
,

que yialtiaindo ella «j crimes, es vialevo/os

,

coieilçs eoin a sua capa, J^a^eni delia hum socrile^o abu-

la , para ficarem impuies. Portanto não lia infracção da

piimcira espécie do Artigo 12 da Lei.

Wostra-se igualmente, que se não ataca a forma do

Governo Representativo
,
porque a'.Relornia , ou Extinc-

çáo das Reliçiões não tem nada com a tórma do Go-
verno , adoptado pela Nação

;
que he o objecto da ter-

ceira espécie do iijtfsmo artigo. Nem mesmo se atacáo

as deterinínaçóeS do Soberano Congresso, ou Governo
Representativo :

1
" Porque o ponto em questão acerca das Religiões

não está ainda decretado, mas só em projecto; e bas-

taria isto. para que o Autlior não intruigisse a Lei , ain-

da que fallasse contra ellc, da mesma sorte, que a não

jnfringio o litíiepe„dci>ie , e outros muitos, cm iguaes

€ mais nieli.idrosas circunstancias :

2." Porque este Projecto do Soberano Congresso he

de;Rehíriija , e não de Extincção ; não podendo de sor-

te alguma applicar-se ao Proiecto de Retórma o que o

Maça j'erreo di2 dos conselhos de Extincção, dados pelo

luilepenHente
;
porque

j." e muito principalmente, não só se não atacáo

as dcliberaçóes do Governo Representativo ; mas s o esM

tas mesmas deliberações, são estes mesmos Projectos

de simples Retótma, que tacitamente se objectáo aos

péssimos conselhos de Extincção, dados pelo ludepeniten-

te : com isto he que o Maço férreo os impugna; e fa-

ria hum inepto argumento , se não julgasse bons aquel»

ics Projectos de Reforma.
Portanto não ha também infracção da Terceira es-

pécie do Artigo i2 da Lei; antes pelo contrario dos

mesmos períodos denunciados se mostra o respeito e sub-

missão
,

que o Autlior dclles cons.igra ao Governo Re-
presentativo , e o quanto o seu modo de sentir he con-

forme as ijéas e intenções do Congresso Nacional.

São tão claros , tão palpáveis , e tão evidentes es-

tes faciocinios
,

que eu espero, Srs. Juizes, do vosso

bom senso e integridade, que declareis o Author do Ar-
tigo denunciado plenamente absolvido da accusação , que
se llie iii : e para que seja patente a todo o mundo a

tcctidão e justiçi , com qu€ o absolveis , devem estas

tazóes juntar-se aos Autos.

PEÇAS OFFlCIAES.

Portaria.
Ao Terreiro Publico

" .Manda ElPvei
,

pela Secretaria de Estado dis Nego-
•cios do Reino , rcmetter á Commissão encarregada da
liirecçao e Inspecção do Terreiro Publico, a copia inclu-

sa da ordem de Cortes de 2I de Agosto, para sua intel-

ligencia e devida cxecuçío na parte que jlie competir ;

participando-llie que nesta conformidade, e na data de
iiojc se expedem as crdens nccess<tnas aos Corregedores

das Comarcas de Aviz , Crato, Évora, Santarém, Tlio-
mar , Ourique, Riba-Tejo

, Portalegre, Beja, e Villa

Viçosa; a fim que os Lavradores, e Especuladores dos

géneros cereaes tenháo conhecimento da referida deter-

minação, e possa surtir o desejado effeito. Ordena ou-

trosim Sua Magestade
,

que a mesma Commissiio remet-
ia com a brevidade possível

, o mappa e calculo do tri-

go necessário para abastecinento da Capital
,

para por
esta Secretaria ser levado ao conhecimento do Soberano
Congresso , na forma por elle determinado na sobredita

ordem. Palácio de Quetux. em 26 de Agosto de 1822.=
Filippe Ferreira de Araújo e Castro.''

Copia do Ojhcio das Cortei Gemes , e Extraordinárias

da Nação "onugueza ^ a que se re/ere

a Furtaria supra.

Para Filippe Ferreiía de Araújo e Castre,
" lllustrissimo e Excellentissimo Sr. : — As Cortes

Geraes , e Extraordinárias da Nação Portugueza , toman-
do em consideração o Oiticio da Commissão do Terrei-
ro Publico, datado em 8 do corrente, e transirittido ás

Cortes pela Secretaria de Estado dos Kegocios do Reino,
em 15 do mesmo niez , expondo para prevenir a falta

de géneros cereaes em Lisboa, a necessidade de
5
pro-

videncias, quaes são: 1." Saber dos Corregedores das
Comarcas

, em que aquelles géneros abundão , e donde
se pôde fornecer a Capital, qual he a quantidade de tri-

go, com que se pôde contar, salvo o nece<ísaiio para
consumo

, e sementes : 2. Auxiliar os Lavradores de
boa fe com subsídios pecuni:rios

,
para o conduziteni ao

Terreiro ;
}. Dar-se aos mesmos Lavradores metade fio

valor de suas entradas, em vez do terço que até agora
se lhes dava em dinheiro : Resolvem

,
que se facão ex-

tensivas ás Ilhas dos Açores as informações a que o Go»
vetno já mandou proceder no Reino, quanto á primeira
providencia

; e que fique autlioiizado o Governo, para
dar as outras 2 providencias propostas; transmittmdo de-
pois ás Cortes o mappa, e calculo do triço necessário
para abastecimento da Capital. O que V. Ex,^ levará ao
conhecimento de Sua Magestade. Deos guarde a V. Ex

.'

Paço das Cortes em 21 de Agosto de \Í22. = João Ba

-

ptiita Felgueiras. "

CORTES. •Sessão do dia 12 de Sclenilro

O Sr. Presidente abrio a Sessão ás horas do costu-
me, e lida pelo Sr. Secretario Soares de Azevedo a acta
da precedente Sessão

, deo conta o Sr. Secretario íe/-
gue:ras á- expediente

, era que se comprehendia o se-
guinte expediente : Kum Officio do Governo pela Secre-
taria d'Estado dos Negócios do Reino incluindo duas
Consultas da Junta da Administração da Companhia ce-
rai das vinhas do Alto Douro de 29 e jo de Julho ul-
timo

,
em que se pedem medidas sobre a eflFectívidade e

intelhgencia do methodo da pareaçáo. Outro pela Secre-
taria d-Esiado dos Negócios da Justiça pedindo declaração
de sobre quem deve recaliir a vara

,
quando no impedi-

mento do juiz de Eóra
, e seu substituto se acha impe-

tlido por algumas Causas. Outro do Ministro da Fazenda
uttoim.ndo das Causas porque se não installou a Com-
miísáo do Thesouro, o que se reserva para Sabbado 14
do corrente

; e que entretanto estava encarregado dos
ananios preparatórios José Nicoláo de fliassuellos , e qual
se corresponde com o Governo. Outro em que pede que
o Soberano C ngresso decida se devem adiantar-se alguns
fundos aos Alinibtros despachados para o Ultramar no es-
tado actual

,
dão obstante não ser pratica antecedente.

Outro incluindo huma representação do Administrador de
Alfandega sobre o requerimento de Sebastião Uuprat ,em que pede despacho de 12 peças de Escumilha que
Jhe toráo rcmcttidas de França.
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Mandoí!-se fazer menção licurcsa d.is felicitações [daí

Camarás Coiistiuicionae'! das Vi lias de Sousel, Á'AU:aa-

dra , de ití-zcu?» , de Viaiina do Alentejo , e de Jlbii-

Jtiitt no Algtirve.

CoLicedcrãò-se 1 5 dias para tratarem da sua saude

aos Srs. Depiit<idos Prunchco /tíoitU Tavares, e Fran-

cisco Xavier Leiíe Lobo.

Passou áCOmuifssáo das Petições hum requerimento

de Francisco )fsé de Faria Beis , Oflicial do^ 1K° da Se-

cretaria dos Três Estados, servindo na do Consallio de

Guerta nó ejipériicnte do lamo das Caudclaiias ; e huma

represeiitsqão de José António Borges Peixoto do lugac

lia Ciiniietra termO de Santa Moita de Peana^mão^,

cm que representa ter sido excluído na Assembléa Elei-

toral de Villa Pxeal com o fundamento de ser Vereador

naquelle districto , apresentados pelo Sr. Abbade de

Medrões.

O Sr. Presidente deo conta da felicitação que por

occasiáo da sua partida com licença para a Provincia de

Trai-os-Meníes , dirige ao Soberano Congresso o Briga-

deiro António Claudino Pimentel, a qual foi tomada na

devida consideração.

O-Sr. Secretario Soaras de Azevedo fez a chamada

e disse se acliávão presentes 107 Srs. Deputados, e que

faltaváo 49, dos qiiaes J7 tinhão licença motivada.

Ordem do Via :

Continuação do Projecto para animar a construcção de

isavios mercantes, e Marinha Nacional.

Art. 18. "Pela matricula da gente da epuipagem

,

e pela matricula de carpinteiros , e calafates ,
haverá hum

Único emolumento de cincoenta réis por cabeça a favor

do Escrivão respectivo. = Approvado.

Art. 19. "Todo o Proprietário, Capitão, ou Mes-

tre pode servir-se para crenar scu Navio da Barcaça, ou

Barcaças, que bem quizer, ficando abolido o abusivo direi-

to ,
que em alguns portos se arroga o Patrão-Mór de

obrigar os Proprietários a servir-se exclusivamente da sut

Barcaça. = Appiovado.

Art. 20 " O Passaporte do Navio será lavrado em

Perjaminho. Elie deve conter as dimensões, parte, e

mais qualidades ca-acteniticas da embarcação. Os nomes dos

Kavios , e forma da sua armação ; o nome do dono ou

donos
•" o nome do constructor , e o tempo e lugar em

oue foi construído."

Art. 21. "Concedido liuma vez o Passaporte pela

Secretaria d'Rstado dos Negócios da Marinha, elle será

referendado no reverso pelo Intendente ou Cap. do porto,

onde o houver, e onde o não houver pelo Presidente

da Alfandega em cada viagem lançando no mesmo o

nome do Capitão , designação da viagem emprehendi-

«ia e algumas circunstancias mais notáveis. O Passapor-

te 'somente será reformado pela mudança do dono =
Approvado, passando ao author para propor o emulumen-

to que deve vencer. ..^--
1

Alt. 22. " Nenhum Emprepiado Publico Oihcial de

Fazenda ", ou Policia dos Portos poderá exigir do Navio

cousa alguma a titulo do costume, gratificação, propina,

ou emolumento, que não for determinado por Lei. Pro-

vada a prevaricação do Empregado ,
será expulso

,
e pu-

nido com as penas do que k%-a salários individos. '' —
Approvado.

O Sr. Guerreiro oíTereceo hum aaditamento ao art.

20 em que propunha ,
que se não comprehendesse nas

disposições dos artigos 20 e 21 os Hiates e EmbarcaçOes

Costeiras. — Receitado.

O Sr. Vonzeller propoz O seguinte adduameiíto:

'<Tendo-s'e concedido aos Navios construídos de novo

jzempçáo de direitos de saliida sobre as fazendas , e géne-

ros nacionaes , que levarem na primeira viagem para os

portos Estrangeiros
,

proponho que se conceda aos que
forem para portos Nacionaes hum premio por tonellada

equivalente sobre as fazendas e géneros Nacionaes
,
que

levarem na primeira viagem."— Regeitado.

Passarão ao Author do Projecto os seguintes addita-

mentos : 1.° do Sr. Luít. Monteiro: "Proponho que os

fretes dos Navios se considerem dividos e vencidos , lo^

j;© que elles largarem a carga nos barcos para terra ; e
que os Navios da Carreira do Brasil não sejáo mais su-

geitos á responsabilidade das laltas , e avarias, excepto

quando procederem de fraude , sobre que fica as partes o

direito salvo :" 2.° do Sr. Martins : " O Capitão pres-

tará fiança de 1:200(^000 réis para restituir o Passaporte

i mesma Secretaria no caso de venda do Navio a Estran-

geiro , cu por varaçáo, encalhe etc. , e sendo em porto

estrangeiro o poderá entregar ao Cônsul , e com o reci-

bo de;te ficara desonorado da fiança :
" 5.° do Sr. Ville-

Ja que foi approvado :
'' Proponho que querendo algum

Navio levar Capelláo, ou Cirurgião, não sejáo estes obri-

gados a pagar emolumento algum , a saber ; aquelle ao

Capel|jo-iTiór d'Armada, e este ao Cirurgiãp-mór da mes-

ma , devendo unicamente para a sua admissão nos Na-

vios, apresentar os títulos legaes das suas habilitações.''

O Sr. Presidente declarou que .í Porta da Salla se

achava o Marechal de Campo Luiz do Rego Barreto , o

€^a\ por occasião da sna partida para o Governo das Ar-

mas da Província do Minho vem felicitar o Soberano

Congresso , renovando os seus protestos de adhezão ao

systema que nos rege. Foi toinada iia devida considera-

ção.

Entrou em discussão o Projecto do Sr. Guerreiro

sobre os casos em que pôde ser devassada a casa do Ci-

dadão.
" As Cortes etc. convencidas da necessidade que ha

de combinar-se o respeito devido á Casa de todo o Portu-

guez com a necessária administração da Justiça , Decre-

tao o seguinte :

Art. 1.° ''Nenhuma Authoridade , ou Empregado
Publico poderá impedir a livre entrada , ou sabida de
qualquer casa: exceptuão-se os casos de fragrante, e os

casos do art. 4. , e nestes somente pelo tempo absoluta-

mente necessário para se verificar a busca. " = Approva-
do.

Art. 2.° " Nenhum Empregado publico poderá en-

trar depois do sol posto, e antes delle nascer, em casa

alguma sem consentimento de quem nella morar."—Ap-
provado.

Exceptua-se: i,° no caso de incêndio, ou ruína actual

da casa, ou das visinhas (approvado); 2° no caso de ser

de dentro pedido soccorro ( approvado , e que passe ao

author para explanar este objecto}: j.° nas estalagens,

tavernas , e lojas de bedidas em quanto estiverem aber-

tas (approvado) : 4.° nas casas publicas de jogos prohi-

bidos , constando previamente esta qualidade pelo dito

de duas testemunhas ao menos. (Approvado.)

Att. j." "De dia nenhuma casa pôde ser devassa-

da , lóra nos primeiros dois casos especificados no art.

2.°, sem assistência de hum Escrivão, e duas testemu-
nhas, e ordem por escrito do Juiz, na qual se declare

o fim especial daquelle procedimento."—Approvado.
O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão de

Constituição, e o scu relator o Sr. Trigoso deo o pare-

cer sobre diversas duvidas nas eleições , o qual se reduz

a que as presentes Cortes em cousa alguma deste obje-

cto se devem íntrometter, reservando para a Junta Pre-

paratória. — Approvado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação do Projecto sobre os casos em qu« pôde ser de-

vassada a Casa do Cidadão , e outro sobre as Con;ruas

dos Eiuios ; e levantou a Sessão á huma hora.

N ,4 1 M P R \ ,\ ('
1 O N A í..
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ConifarUdade 00 LibeUo do Promotor Fiscal de Coimbra

relativo ao Artr^o do Mafo/erreo Anti Maçónico

inserido na Gazeta Universal A', 67.

" J^\l em obsta o que o Promotor Fiscal de Coimbra

expende 110 seu Libcilo , não produzindo prova algUQia

tirada do Escrito para mostrar . que o Autlior falia do

Soberano Congresso e dos Representantes da iNação
,

mais do qiis as conjecturas do Leitor, pelas quacs o

Author não pôde ser responsável , muito mais não ten-

do fundamento r»o mesíno Escrito, aue lie o que aqui

vem ser julgado, e não as suspeitas ou juizos ,
que foi-

ma quem o lè.

" Assim como o único objecto de que aqui se deva

tomar conliecimento 1 segundo já tica dito, lie, se as

passagens do Maço-ferreo denunciadas no Tribunal de

Lisboa como incursas na 1.^ e 5/ espécie do artigo 12

da Lei estão ou não comprehendidas em alguma destas

esoecies. Toda a nova accusação de outras passagens ou

lufares do mesmo Escrito ; toda a applícjção de outro

qualquer artigo da Lei , ou de outra espécie do mesmo
artigo 12 feita ás passagens que vem denunciadas e es-

pecificadas de Lisboa , são inteiramente alheias do obje-

cto presente ;
porque isto não he liuma nova Denuncia

,

he huiTia decisão da Denuncia de Lisboa^ e a ella se de-

ve limitar.

" Além de que a passagem do Maço-ferreo — Ab !

Povos, Povos ! — novamente apontada pelo ProiT!ot<.r Fis-

cal de Coimbra ,
lie igualmente fundada só nas suspeitas

do Leitor quanio á sua applicacão , sem tundamento al-

gum no Escrito ; e per isso não pó.le constiiuir o Au-
thor incurso em nenluima das ditas espécies do artigo

12 da Lei; pois com suspeitas sem finidameúto não se

excitj directamente á rebellião, que lie a 1."^ espécie;

nem se ataca a forma do Governo, que he a j.°

"E por isso ainda que a Lei da Liberdade da Im-
prensa , como judiciosamente reflecte o Promotor Fiscal

de Coimbra , he muito util ; e que a «;ua observância de-

Ta ser fiscalisada com exacção para segurança publica e

socego particular , comtudo a Lei da Liberdade da Jjii-

Jjfcnsa não deve ser a escravidão e abolição da inipren-

ía. E se hum Escritor tôr condemnado toda a vez que
se quiserem transtornar as suas palavras para lhe dar hum
sentido maligna, ou tormar suspeitas a que elle não dá

fundamento para lhe fazer delias hunia accusação, acaba-

rão se os Escritores, acabou-se a Imprensa, porque o
terror se apodera de todos , e ninguém quererá expòr-se

-a calur nas mãos de hum inimigo
,

que o denuncie «m
algum dos artigos da Lei.

"Sendo o espirito da Lei favorecer a Liberdade da

Imprensa, contendo ao mesmo tempo os Escritores nos
seus justos limites, e livraodo-os das injustas accusaçócs

dos seus inimigos; huma vez que se mostra pelo que fi-

ca dito, que o Author do Maço-ferreo não infrin^jo a
1/ nem a j/ espécie do artigo 12 da Lei, elle deve
ser absolutamente julgado innocente.

" E como o Promotor do Tribunal de Lisboa co-
mo se vê do Processo a foi. 4 y. , diz: — "Que tendo-
se-lhe apresentado os Num, 67 e 69 do Periódico intitu-
lado Gazela Universal para sobre os abusos que alli se
contém , exercer o seu ofíicio , the incumbe denunciar
como abuso punivel i." a exclamação que se faz em o
N. 67 "as palaitas = Ah ! Constituição, Crnstituição !

etc. r: Vem por isto a declarar, que elle o denuncia a
instancia de Parte ; e por consequência esta Parte he que
he o verdadeiro accusador : devc-se pois esii/jr do dito
Promotor, que declare quem lie esta Parte para que
ffbsolvido o accusado, pague o accusador as custas do Pro-
cesso , e se lhe imponhão as penas que a mesma Lei da
Imprensa commina."

No dia 7 do corrente se leo no Soberano Congres-
so o parecer da Commissáo de Justiça Civil sobre o re-
querimento de Matheus António ,ltis Santos Barbosa em
que recorria da injusta decisão do Desembargo do Pdco
que lhe indefirio o requerimento de supprimènto de con-
senso paterno para casar com Thereza de Jesus Maria
filha de Bernardo José Aff nso

^ da Villa de Vianna. He
notavelmente singular a iliegalidade da decisão daquelie
Tribunal ! Pois he possível

, está na ordem da justiça
que se negue o supprin:ento quando se prova exuberan-
temente

,
que o Pretendente tem meios mui sobejos

que he de extracção igual ou anrus supcriot á Pretendi-
da, e que a Senhora que busba para sua consorte assim
o deseja ? Pois saiba o pubbco , cjue pravaleceo mais o
subterfúgio a que recorreo o Pai , dizendo haVer seduc-
ção. Ora, a Senhora está em casa de se<js Pais e +12

dez mezes ainda não mudou hum ápice da sua intenção
sem valerem quantos meios tem sido postos em pratics
para a dissuadirem , conservando huma constante firme-
za na sua vontade ; o que prova sobre tudo ser a incli-

nação de seu coração , e não hum effeito de seduccão
quo he sempre etcmero, quem a torna digna deste con-
sorcio. Se em ta! caso a toda a pessoa he livre a esco-
lha , com que jus se opporia aquelle Tribunal (tão res-
peitável em suas decisões, e que não podia deixar de
ser d-.-slumbrado nesta por illusáo d; alijuns de seus ftlerr,-

hros), com que jus, digo, com que razão, se opporia
ã concessão rio que se lhe requeria? Porque motivo que-
reria concorrer para fazer a desgraça de dois Indivíduos
que se amão , e que nenhum impedimento tem de se

unirem no laço conjugal ? Aqui ha mysterio ; esta deci-

são he mui alheia da rectidão daquelie Tribunal.

Passou pois a requerer o Pretendente ao Soceran»
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Congresso: a Cora. de Justiça Civi! deo o seu Parecer,

e nelie íirillia a sabedoria e rectidão que devi-ra ter pa-

tenteado neste ciso o Dcsemb.irgo do Paço; e lie do

theor seguinte :

Em Scisilo íic 7 </e Sclemhfo de 1822.

'' Miit/ieiis António íics So:iti)S Babosa, tendo jus-

to casar com Thereza de Jesus Murin ,
filha de Bernar-

do Josi': ^Ijjiuiso, como este lhe negasse o consentimen-

to, reoiicrco ao Dcsenrbargo <io Paço o devido siippri-

ineiito ; o que ser.do-llie denegado, supplicou ás Cortes

eue em virtude das suas attribuições inanciassem aos Ma-

gistrados ciie tiMnprindo com a Lei satisfizessem a per-

tenção do supphcante. Este Requeriíiiento foi reniettido

a Commissão ds Justiça Civil, que clramando a si todos

os Documentos que se achaváo no Desembargo, depois

de se examinar tudo com madureza , he de parecer que

o Descinhargo do Paço oirou com injustiça negando ao

supplicante o supprimento pedido, pois provado, como

sem duvida o he
,

que o supplicante não he inferior em
qualidades, antes superior á períendida Noiva, e quando

em rique7as quando muito pouco abaixo lhe fica, era do

dever do Heiemborgo siipprir por sua authortdudc 9 con-

sentimento, que só a teima, e obstinação recusava, não

estreitando assim a união dos laços tão necessária para

o bem da sociedade. De nada presta a evasiva a que o

Desembargo do Pnço recorre de que ninguém melhor

que os pais pôde conciliar os interesses de sei;s filhos.

isto he presunípcão ; was ella deve ceder á verdade, a

qual pôde ser opposta a esta presumpção, e para esse

fim he que o Desembargo tem attribuição, cujo remé-

dio implora o supplicante. — He igualn;entc inaítendivel

a consideração da pouca idade da pertendida á vista da

informação do Provedor de Vianna
,

que verifica, o seu

extraordinário desenvolvimento, tanto fysico como mo-

ral. — Reçular pelas leis ordinárias o que sahe fora d»

esfera commum , he confundir relações, e não querer

acertar com a verdade. O que o supplicante aljegou em
favor da sua abastança merece toda a attenção ; todos

sabern cue as avaliações nos Inventários quando os co-

herdeiros vivem em harmonia são quasi sempre por me-

tade dos seus justos valores , e que as declarações são

pouco escrupulosas , o que a respeito do mais do suppli-

cante se mostra pelo prodigioso accrescimo do casal,

apezar de não se ter declarado no Inventario dinheiro

amoedado. A' vista pois do que fica deduzido , reconhe-

cida a utilidade do consorcio , e obstinação do pai da

pertendida Noiva , e não devciido deixar de aproveitar

ao supplicante a providencia da Lei ; lie claro que se de-

ve remetter ao Desembargo o Requerimento e Docu-

mentos para os ter em consideração, e differir-lhe como
he justiça , pondo de parte as objecções que fundamen-

tarão a sua repulsa , as quaes não são dignas de contem-

plação. Paço das Cortes 7 de Agosto de 1S22. =; Antó-

nio Carlos Ribeiro de Andrade e Silva. — .Manoel de Ser-

pa Wacliado. — Luiz Martins Castos. — António Ribeiro

da Costa. — Pedro José Lopes de Almeida. — Carius Ho-

nório de Gouvca Durão."'

Nesta discussão houve bastante calor : os Srs. Ro^

Âris^uez. de Bastes, e Borges Carneiro sustentarão a dou-

trina do Parecer çom razões mui solidas ; mas outros

Srs. seguirão.a ppiniáo de que se devia dar por decidido

o caso por estar aia Constituição declarado se não abrão

Autos findos, e que o direito de Petição só serve neste

caso para responsabilizar os que fizerão esta injustiça. —
E como hãOjde ser responsabilizados os Desembargadores

do Paço porfluecoiii harria injusta decisão vedarão oCon-
soreio dií duas -pesioas qvie mutuamente se amão, e quo-^

rea:i viver feijiíesi no' laco do matrimonio, e que nada

te/n que jusíafiieirte as ptive desse santo fiin ? Não sei.

lito ahie a.pQrta is ve/cs a dtsaíinos , e á infelicidade

íte a.!guns do^çont-r-aiíeiues. Ora, que evita a responsa-

hiJ;idadtí, rios ftlagvstrados em si!ii.iih..ntes situações
, ^e

oão quizerem retroceder aos (.a^unhos da justiça em ai-

»uiT) novo- e ultimo recurso? Ha ileligião , he Justiça,

iie Humanidade concorrer com taes decisões para lançar

nos braços da desesperação huma filha victima do ferre-

nho, carí.ctet de hum Pai austero
,

que ignora a sensibi-

lidade de hum coração a.Tiante, e convencido de se em-

pregar em objecto digno do seu amor? As consequências

destas injustas sevícias paternas tem immensas vezes si-

do muito peores do que as que hum illustre Deputado

Co Sr. Xavier Jlonieiro') disse acerca dos casamentos

contra vontade dos pais, isto he, que ainda nenhum ca-

sou contra vontade de seus Pais que não viesse a ser des-

graçado. Sim, tem sido mais funestas aqueilas consequên-

cias ; porque não ha temeridade a que se não arroje hum
amante descsperadj. Quantas filhas tem fugido da casa

paterna para gozarem livres do objecto de seu amor ?

Quantas donzellas não tem tido a desgraça de se pros-

tituírem na primeira cccasião que se lhes apresenta, só

para darem por este funesto meio força ás concessões

que seus pais lhe não davão ein quanto lhes não consta-

va estar manchada a honra da sua casa ? E quantas ve-

zes , depois destes passos criminosos
,

porém filhos de

huma. paixão de amor contrariada, se não teiti visto fi-

carem sem efFtito consórcios que o teriáo , se não se

cortassem as esperanças delles quando se procuravão con-

cluir com a devida ordem ?

A final decisão das Cortes foi
,

que este negocio

ihes n:s pertencia ; e portanto ficou ao pretendente o

direito de requerer de novo ao Desembargo do Paço
,

mais bem inteirado da justiça de seu requerimento , o

defirir lhe como manda a Lei, sem temer as suggestõeJ

de Patronagem que se sabe optimamente tem posto em
pratica por todos os meios possíveis o pecunioso Pai da

Pretendida
,

para ver se pôde conseguir se calque a jus-

tiça para triuntar a sua prepotência ; mas de certo elie

se ha de achar enganado
,

pois aquelle Tribunal he com-
posto de Magistrados tão conspícuos

,
que hão de reflec-

tir na equivocação de seu despacho , no sábio Parecer

da Commissão de Justiça Civil, e no seu próprio crédi-

to bem estabelecido e merecido por suas sabias resolu-

ções
,
para rclormar a da presente questão

,
qiJe exorbi-

tou d.iquella independente madureza que o caractetisa.

PEqASOFFiCIAES.
POKTARIAS.

As Cortes Geraes , e Extraordinárias , da NaçSo Por»

gueza
,
querendo facilitar as reformas que se fazem neces-

sárias naS corporações regulares de hum e outro sexo
,

para o bem da Religião e do Estado : Resolvem que se

impetre da Sc Apostólica huma iiuila com as seguintes

faculdades: 1. Para se poderem secularizar todos os Re-
ligiosos que tiverem repugnância d vida ( laustral , ou
outra justa causa para não continuarem a viver no Claus-

tro, conimettendo-se o conhecimento destas causas, e

a expedição das respectivas secularizacões aos ordinários

d» naturalidade, ou residência dos Religiosos, ou aos

ordinários das Dioceses, em que existirem os patrimó-

nios , benefícios , ou títulos dos mesmos secularizados
,

como mais oppcrtuiio lhes for, ficando os Religiosos pe-

lo tacto da secularização habilit.ados para todos os ministé-

rios , e beneficios ecciesiasticos , como quaesqiier outros

Clérigos Seculares: 2." Para do mesmo modo se pode-

rem secularizar as Treiras
,

que tiverem repugnância de

viver 110 Claustro, ou outra justa causa para não conti-

nuar na vida Claustral , consignando-se-lhes para sua su-

bsistência no estado Secular prestações annuaes até on-

de o peiíniltirem as forças dos Mosteiros, e Conventos
a que pertencerem , conhecendo destas causas , e expe-

dindo as respectivas secularisações , os ordinários da resi-

dência ou naturalidade das mesmas Freitas , como mais

opportuno lhe for; comtanto porém, que as ditas Frei-

ras tenhão parentes , ou famílias lionestas
,
que as rece-

bão , hum» vez que não tenhão vinte e cinco annos de
idade : 5.^ Pitra que os iíeiigiosos que permanecerem
dentro dosClautros, fiquen» habilitados para serem provi-

dos por concurso em quaesquer beneficios ecciesiasticos,

semlo-lhe neste caso expedidas as secuLaízações pelos cr-

diiiarios , perante os quaes se tiverem feito os concur-

sos : 4.' Para que os Religiosos se possão secularizar a

titulo de iiiiuistros de instrucção, educação, caridade pu-
blica , e capeilanias nas diversas Repartições do serviço

do Estado
,

quando estes ministros forem vitalícios , e
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os seus rendiíneiitos igiiaes, ou maiores que os que pres-

crevem as Coustiíuiçúes dos Bispados rtspeclivos para

Património dos Clérigos ; sendo-llies nestes casos expe-

didas as secuKitizaçóes por qualquer dos ordinários, de

tjiie se faz menção nas faculdades i." e j.' E que seja

clauzula expressa, que sempie que os Religiosos se secu-

latizjrem por qualquer dos títulos referidos nas faculda-

des sobreditas , fiquem pelo facto de secularizaçáo habili-

tados para todo o n.inisteriu , serviço ou benelicio como
qualquer outro Clérigo Secular. O que V. Exc. levara ao

coiiiieciineiito de Sua IVlagestade.

" Deos guarde a V. Exc. Paço das Cortes em 19

de Agosto de 1822. —João Baptista Vcigueiras. = Se-

nhor José (ia Silva Car<.aUio. "

" Sua Magestade manda ren)etter a V. S.» a copia

inclusa da ordem das Cortes Geraes , e Extraordinárias da

Nação Portugucza , de 19 do corrente, em que dcter-

minão o modo porque de Sua Santidade deve ser impe-

trada a Bulia para a extincçáo da Santa Igreja Patriarcal

de Lisboa , e restabelecimento da antiga Metropoli Ar-

quiepiscopal da mesma Cidade
,

para que V. S.^ na sua

conformidade formalize a supplica
,

que deve ser apre-

sentada ao Santo Padre, e solicite a expedição das com-

petentes Kullas. Deos gu.ude a V. S.' Valucio de QiiC'

luT. em 22 de Agosto de 1S22 ,=Josc da Silva Carva-

lho. ::z Senhor Carlos Martins Pereira.
'

" Illtistrissimo e Excellentissinio Senhor: — As Coi-

tes- Geraes, e Extraordinárias da Nação Horiugueza , to-

mando em consideração a conta que lhes toi transmitti-

da pela Secretaria de Estado dos Negócios de Justiça em
28 de Janeiro tio corrente anno , acerca da maneira de

solicitar da Sc Apostólica a Bulia necessária para a extin-

cçáo da Santa Igreja Patriarcal , e restabelecimento da

antiga Metropoli Aiquiepiscopal de Li?boa : Resolvem
que para a extincçáo da Santa Igreja Patriarcal se alle-

gue a Sua Santidade : i.° a impreterivel necessidade de

applicar os seus exorbitantes rendimentos para as urgên-

cias do Estado, occasionadas pelas extraordinárias per-

das, sactificios, e despezas, a que a Nação tem sido for-

çada nas diversas alternativas politicas , e económicas
,

cm que se tem achado : 2.° que a existência da Patiiar-

•caJ íie hoje iucoiíipativel com os deveres da justiça re-

clamados pela necestidjde da causa publica , e com os

da mesma causa ài Religião, a qual demanda essencial-

mente p melhoramerto da Côngrua sustentação dos <Pa,

Tocos , £ decência do culto Divino em liutjia parte con-

siderável das igrejas do Reino, cujos rendimentos estão

irantendo o appaiato P.itriarcal, deixando em miséria os

respectivos Párocos , e em penúria o culto de suas Pa-

roquias : 3.° que os fundamentos e motivos
,

porcue o
Papa Pio 6." concedeo a Sua Wagestadc a faculdade de
applicar para as urgência; do Estado oi remaneceiítes da

Pa'ri.irçal, são os mesmos, que presentemente militão

paia a extincção da Patriarcal, por issu que as urgências

do Estado tem chegado a tal ponto de gravidade
,

que
entre todos os mais recursos desponiveis exigim o soc-

coiro de todos os rendimentos da Santa Igreja Patriar-

ca! , que ^possão ficar salvos da côngrua sustentação dos

Párocos, e decência do culto das Igiejas , de que sahefn

a^uellei! mesmos rendimentos, e da decorosa subsistência

dos Ministros e iieneÍJciados collados da Santa Igreja Pa-

triarcal
,

que ficarem sem exercício pela sua extincção
;

devendo todavia na siidplica para a impetra .desta fculla

declarar-se positiva, e singularmente a Sua Santidade,

que a Nação ha de segurar a decorosa sustentação de to-

dos os «jinistros , e Beneficiados collados da Santa Isre-

ja Patriarcal, que ficarem sem exeuicio pela sua extin-

cçáo , não só para,tranquilizar por este modo o animo de

Sua Santidade, mas também para revestir a indispensá-

vel medida da extincção da Pattiarcil de todos os ver-

dadeiros sentimentos de Justiça, dignidade, que animão
o Soberano Cor.greíso nesta , e em todas as mais provi-

dencias , e reformas, a que se decide pelo bem da Reli-

gião e do Estado.
'' Quanto ao vcstabeiecimento da antiga Metropoli

Arquiepiscopo.l de Lisboa; Resolvem as Cortes que ella

seja instaurada com o inesmo numero de Ministros de
que SC compunha pela Bulia de Bonifácio 9.° de 10 de
Novembro deij94, classificados porém pela maneira se-
guinte: seis Dignidades, a saber, Deão, Ciiantre , Ar-
cediago, Thesoureiío Mór , Mestre Escola, e Arcypres-
te

,
2D Cónegos, 24 Beneficiados, e 16 Capellães Can-

tores amovíveis
, dedarando-se a Sua Magestade

,
que

será dotada de rendinientos sufíícientes para a susten-
tação dos seus Ministros

, e do culto, e que pelos mes-
mos motivos já ponderados, a Nação segurará a justa

subsistência daquelles Beneficiados coljados da Bazilica de
Santa Maria de Lisboa, que succeda ficarem sem exer-
cício na futura Sc

,
por não poderem ser comprehendi-

dos no sobredito numero, e clíssificação de Ministros,
de que ella se h.i de compor, e acautellando-se expres-
samente que a jurisdicção

,
que acuaalmente rezide no

Coliegio Patriarcal
, passe para o Cabido da futura Sé

Arquiepisccpal desde o momento , em qUe o mesmo Ca-
bido se achar instaurado ; e que não só o Cabido da fu-
tura Sé

, mas todos os seus Ministros sejão reintegrados
na fruição c gozo das mesmas prercgativas meramente
Ecciesiasticas , de que gozavão ao tempo, em que se
creou a Santa Igreja Palriarcar, e que fiquem sendo su-
traganeos ao futuro Arcebispado "os mesmos Bispados

,

que presentemente o são ao Patriarcado. O que V. Ex."
levará ao conhecimente de Sua Magestade.

"Deos guarde a V. Exc. Paço das Cortes em 19
de Agosto de itzz.— João Baptista Felgueiras. =:SeVi\\OT

José da Silva CarvaUio."

CORTES. Sessão do dia I j de Scíemliro.

O Sr. Presidente abrio a Sessão ás horas do costu-
me , e lida pelo Sr. Secretario Bazllio Alberto a acta da
precedente Sessão, que foi approvada , deo conta o Sr.

Secretario Felgueiras do expediente , em que se com-
prehendia o seguinte: — Hum ofhcio do Governo pela
Secretaria d'Estodo dos Negócios do Reino incluindo a
Portaria da mercê feita a Damião Pereira da Silva de liu-

ma segunda vida nos bens de Coroa e ordens ; sendo o
-iinico Diploma deste género, que existe na Secretaria.
Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios das Justiças
em que o Ministro , respondendo á Ordem das Cortes
de 5 do corrente acerca da continuação da medida ex-
traordinária que o Governo pedio em 29 d'Abtil ultimo
cuja medida tendo produzido os seus effeitos não fotão
comtudo tão rápidos, que evitasse inteiramente o mal
que continuou, chegando a ponto de se descobrir a cons-
piração da Rua Formosa de i para 2 de Maio do cor-
rente anno. Em consequência desta descoberta e daexal-
taçâo

,
que ella causou ao publico, dos embaraços que

promettia o seu processo, officiou de novo o Governo
pela Secretaria d.is Justiças, pedindo ao Soberano Con-
gresso a dispensição, sendo nccessaTio , em quanto ao
período da devassa, e á prolongação Ao efíeito da me-
dida de remoção dos indivíduos suspeitos. Que esta pro-
longação bem entendido he

,
que só consistia m facul-

dade de demorar os indivíduos, removidos nos seus no-
vos destinos

, ate que finalizasse o processo , e acalmas-
sem os espíritos inquietos com o perigo que estivera
immiiK^nte.

A' força de trabalho e contínuas diligencias da par-
te dos Ministros j a quem se encarregou o referido pro»
cesso, este se concluio mais brcAe do que se podia es-
perar, vista a grande complicação em que estava, e as
reclamações mais cu menos directas

,
que se suppunha

haver do seu objecto com outros de igual ou similhante
natureza. Acabado pois de tcrmar o Processo , e parecen-
do ao Governo achar-se restituída a tranquillidade , oue
na maior parte se suppunha alterada pelos indivíduos que
se removerão, mandou Ing.-) restituir aos seus lares aquel-
les

,
que luima imperiosa necessidade fizera retirar para

diversos lugares deste Reino , e que não ficarão envol-
vidos naquelle Processo ,

logo que este findou , como
constou por officio do Corregedor do Bairro da Rua
Nova, datado de 1 j de Agosto.

Em consequência expedio a Portaria, cuja copia se



'[ 820
]

íemette junta
,

pela qual fotão mandados regressar aos

seus domicílios em plena liberdade todos os removidos,

á excepção d'aquelles que foráo pronunciados, que forão

mandados buscar prezos , e já nestes alguns tinhão tido

Jicença para regressar ; de liuns e outros reraette a lis-

ta , e remettera o resultado finai do Processo, logo que

os reos estejão sentenciados , no que tem reconimenda-

do o maior cuidado.

Eis-aqui o estado do negocio , isto he , eis-aqui o

termo e o resultado que teve a dispensarão concedida

pelas Cortes em 29 de Abril , e cujo effeito durou até

á conclusão da devassa da Conspiração , depois da qual

se deo plena liberdade aos individuos, cuja parte, dis-

cuisos , e acções , os tinhão tornado objecto da publica

indignação : que em tal caso cessou a necessidade da

inedida extraordinária
,
que o Governo requereo em 29

de Abril. Leo-se outro officio pela mesma Secretaria

propondo quatro artigos que contem as dúvidas que po-

dem occorrer na execução da Lei na nova organisação

das Camarás. Outro incluindo resposta aos quesitos
,
que

envia o Cabido da Sé de Broga. Outto em que parteci-

pa ,
que tendo S. M. concedido licença para tratar da

sua saúde ao Ministro e Secretario dos Negócios da

Guerra, Cândido José Xavier , Determinou o mesmo

Senhor que interinamente ficasse encarregado d' aquella

Pasta o Ministro da Justiça.

Mandarão se distribuir exemplares da pratica feita

aos seus Paroquianos
,

por João de Figueredo Fragoso

d'Abreu , Abbade no Bispado do Parto ,
Conselho da

Maia.
Passou á Commissão das Petições huma representa-

<;ão da Camará da ViUa de Oliveira de Bairro , Comarca

de Viícu , entregue pelo Sr. José Ferreira Borges.

O Sr. Secretario 5flarcí de Azevedo fez a chamada,

e disse se achavão presentes no Srs. Deputados, e que

faltavão 46, dos quaes jj tinhão licença motivada.

Ordem do Dia :

Continuação do Projecto do Sr. Guerreiro ,
em que se

estabelecem os ca-os , em que pôde ser devassada a

Casa do Cidadão ; e logo o Sr. Secretario Soares de

Azevedo leo o seguinte artigo adiado da precedente

Sessão.

Art. 4." " Esta ordem somente se passará nos se-

guintes casos: 1." para prender algum tco pronunciado a

prisão: 2.° para busca de contrabandos: j.° para busca

de cousas furtadas : 4.° para busca de papeis > armas , ou

outras cousas, que pela natureza de algum crime ante-

riormente commettido se conheça, que podem servir

para prova delle: e 5.° nos casos j.« e 4." <do artigo 2."

para averiguação de Policia.

O Sr. Barreio Feio disse que o artigo determina

que não poderá ser devassada a casa do Cidadão , senão

para nella se procurarem armas, contrabandos, papeis,

ou outras cousas que possão servir para provar a existên-

cia de hum crime anteriormente commettido. Ivto he o

mesmo que dizer, que não poderá ser devassada senão

por todo e qualquer motivo. Se este artigo fosse appro-

vado seria preciso que todo o Cidadão mandasse fazer

duas chaves , huma para si , outra para estar na mão do

Magistrado para lhe poupar o trabaJho d« bater á porta

quando elle quizesse entrar, e a si o iiKOmmodo de lha

abrir. Destas visitas domiciliarias se alguma vez poder

resultar ao publico alguma utilidade, resultará sempre

ao Cidadão hum prejuízo quasi irreparável ; porque ainda

que liie nãa roubem os seus moveis , sempre fica dete-

riorado o seu credito; porque todo aquelle em cuja casa

se vão procurar roubos, ou contrabandos, ainda que na-

da disto se lhe encontio, sempre fica suspeito de ser

capa de ladrões, ou contrabandistas. Por tanto voto con-

tra o artigo, c sou de opinião que a casa do Cidadão não

possa ser revolvida por algum officiai de Justiça, exce-

pto em flagrante,

O Sr. Tiigoio combinando este artigo com o 5.",

foi de opinião que a 1.% 2.% e j.^ parte podiáo passar

com al?umas modificações ,
que a 4." fosse supprimida

,

e que a 5." passasse ao seguinte artigo.

O Sr. Ciimcllo Fortes fez hum additamento á I.'

parte, pondo-o em combinação com a Constituição.

O Sr. Guerreiro sustentou o artigo, em que foi

combatido pelos Srs. Lino ^ Peixoto^ Gouvío Durão, e

outros , e julgando-se sufficientemente discutido
,

poz o

Sr. Presidente a votos a primeira parte , que foi appro-

vada com hum additamento do Sr. Camello Fortes: r; e

aquelle que segundo a Constituição pôde ser prezo sem
pronuncia = : a segunda foi approvada com a emenda do

Sr. Miranda —busca de contrabandos em lojas e arma»

lens = : a terceira com a emenda de = apprehensâo =
em lugar de =: busca = : a quarta foi supprimida: a quin-

ta approvada.

O Sr. Ferreira de Sousa addicionou hum 6." artigo

n: e as mulheres que estiverem em alguma parte contra

vontade de pai, marido, etc. r: ; regeitado neste lugar.

Art. 5." Em todos os casos do artigo antecedente

para se dar busca em casa ou morada do próprio Rco,

he necessário que per informação sumniaria conste da

realidade do delicto , e além disto para a busca se dar

em casa alheia , he necessário que conste pelo mesmo
meio a existência nessa casa da pessoa , ou cousa» que se

procurão. rr Approvado.
Art. 6.° Também poderá ser devassada alguma casa

para fazer penhora , ou sequestro nos bens que estão

dentro, quando o dono ou morador, sendo requerido,

es não entregue voluntariamente. = Approvado.

Art. 7." Em todo o caso será dado ás famílias, que

morarem nas casas , tempo bastante para se vestirem,

ou comporem com decência. — Approvado.
Art. 8.° Logo depois da busca , 011 apprehensáo em

acto contínuo, lavrar-se-ha acto de tudo , o qual será as-

signado pelos Officiaes da diligencia, e testemunhas, e

pelo dono da casa , ou na sua ausência pela pessoa de

mais authoridade na família. = Approvado.

Art. 9." A Lei da responsabilidade dos Empregados

públicos designara .is penas dos trangressores do que fica

disposto. = Resolveo-sc que voltasse ao seu author para

notar a responsabilidade.

Art. io.° Pelo presente Decreto 1130 se entendem
derrogadas as vizitas ou buscas de lojas abertas , e Ofíi-

cinas
,
que estejão mandadas por qualquer Lei, Estatuto,

ou Regimento. =: Approvado.
O Sr. Soares Franco pedio a palavra , e leo dois

Projectos: i." em que propunha hum preço regulador

além do qual pode ser admittido o azeite estrangeiro:

2.° para se pedirem informações ao Intendente acerca

das despezas da illuminação, e limpeza da Cidade, e no
caso de convir , arrematarem-se estes dois ramos.

O Sr. Borges Carneiro propoz que a Constituição

estava prompta , e ordenando o Soberano Congresso
,

que tivesse a ultima leitura para satisfazer a formalidade.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a men-
cionada leitura , e levantou a Sessão á 1 i horas.

Navios entrados em Lisúoa.

Setembro 8. — Paquete Inglez Duque de Kent 1.°,

C. Roberto Cotesnorth , vem de 1'almoulli
, 9 dus , 2

Bilalas , 22 pessoas , 2 passageiros.

Cahique Hespanhol Sinhora das Dores , C. José Pe-

res , vem de Almeiria , em 19 dias com esparto.

Larco Portuguez S. João líaptista , C. Jcsé António
Gomes, vem de Liverpool em iS dias com louça.

Escuna Ingleza Abeona , C. Jorge Spear , vem de

Terra-Nova , em iS dias com I joo qq. de bacalhao
, 59

cascos de azeite de peixe.

Idem. — A Galiota Hanovriana Luiza , C. Claus Bor-

chers , vem de Hamburgo, em 24 dias com fazendas.

Jdem 11. — Kerg. Francez Ifigenia, C.Pedro Canis-

tro , Tem de Marsellia em 66 dias com .^07 caixas de

Sabão , S9 barricas de drogas que leva para Bordeux.

Cahique Hespanhol Santo António, C. Gerardo Ma-
rístany , vetu de Mottil em 7 dias com 390 caixas d;

passas. ——s^.<5>--ã

—

ANNUNCIO.
(Juem precizar de hum Sujeito Portuguez para Es-

critório de Casa de Commercio , ou outro objecto, o

qual sabe bem as línguas Ingleza , e Franceza , ctc. quei-

ra deixar o seu nome e morada na Loja do Diário do
Governo.

JN A 1 rvi i" h li ÍN S A ^ A C í O N A ]/,
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Diário oftícial de 29 de Julho contém hum decre-

to de S. ftK Sictiiana , no qiiai se manda executar outro

de 24 de Maio df. J82I, relativo ao licenciamento do

exercito de terra , e de rnar. Nelie se sancciona o reti-

ro de todos os Generaes , Officiaes , e Soldados de todas

as armas. Por outio artigo se declara que no exercito

que ha de for:iiar-se os Otficiaes se dividirão em quatro

classes , nas quaes poderio admittir-se os Ofliciaes des-

pedidos : o» que não forem elegidos para novos empre-

gos cobraráú a terça parte dos seus soldos, mas sem que

iienliurn tenha mais direito
,
que a vontade do Rei Os

Ofliciaes processados , ou ausentes por causa da revolu-

ção , sáo excluídos desta disposição. Por outro decreto

do mesmo dia , o Príncipe Dclle-Scalclte foi nomeado
Tenente General dos novo» exércitos, devendo continuar

o exercício das funcções do Ministro da Guerra , e da

Marinha. E'!tes decretos estão referendados pelo Príncipe

Hiifo , Secretario de Estado , e pelo mesmo Príncipe Del-

Je-Scitídttc em qualidade de Ministro da Guerra , e da

Marinha.

HESPANHA.
Ma.lrid jO de Agosto.

Ha quinze annos que a Hapaulia
,
gozando de hum

doce socego , ainda que á custa de vários sacrifícios, era

espectadora indifferente dos progressos que as armas Fran-

cezas , capítanead:>s por hum homem extraordinário , fa-

zíão em todo o continente, distruindo
, avassalando, ou

•fazendo tributarias as nações mais poderosas, e tímidas

por sua força, e piricia militar. O Governo Hespanhol en-

tretanto , encadeado por hum tratado o mais funesto i

sua telicidade que podia fazer-se , e que esgotou o seu

erário , destruis a sua marinha, e conduzio a alheias ter-

ras a flor do seu exercito ; tímido a hum tempo , e im-
prudente quíz sacudir o jugo de oppressSo quando julgou

o opprcssor mais empenhado n'outro ponto ; e foi táo

pouco afortunado
,

que levantou a cerviz precisamente
quando huma victoria memorável deo a seu ambicioso
vizinho novos meios de tynnnizallo, e de víngar-se. Bai-

xezas, e humilhações sem numero se empregarão para

apagar a memoria de hum proclama táo fatal , como o
tratado, que annos antes tinha feito hum valido igno-

rante. Por.:m o usurpador, que não tinha desejado mais
c)iie hum pretexto, tinha já decretada na sua mente a

reunião da Hespanba ao seu império ; e usando da mais
fallaz politica com aquelle néscio , imprudente , e am- '

bicioso , se apoderou das praças fronteiras , e verificou

3 sua irrupçác. Comtudo , bum siiccesso inesperado ( o

de i^ de Março de 1808) lhe arrancou a mascara antes
que elle o desejasse ; c desordenando os seus planos o
obrigou a conduzir por vários meios toda a família Real
á França

, deixando a Hespcmha orfâ
,

queixosa , e em
attitude de vingar seus aggravos , como o fez. Temos
pois a nossa amada pátria em guerra aberta com o( he-
fe mais ouzado, senhor das praças fortes, e da Corte
seguido das hostes mais numerosas , e aguerridas, e sus-
tido pelo poder mais colossal do mundo. E como pôde
resistir hum só dia nossa infeliz, e desmantelada pátria
a tão inaudito poder ? Por dois meios poderosissimos -

o enthusiaimo , e a coufmnçti.

O enthusiasmo conduz ás grandes acções, e aos «'ran-
des sacrifícios; a confiança os faz levar áeffeito carn se-
renidade, e com semblante risonho, sem temores nem
receios. Exemplos bem palpáveis desta verdade temos ria
historia militar, e ainda politica do mundo; e mesmo
presentemente vemos que nas Províncias

, em que por
desgraça as fomentou o espírito de facção

, hum punha-
do és homens Constítucíon.»es dissolve huma cruerrilha
numerosa

,
porque o enthusiasmo da coníiança e esta

conduz á victoru. ( AJuj a causa dti liberdade requer se
maudem mais punhados desses homens coiistiiuciunaes e
he (querer ijue dure o ma! ter muitos punhadas delles e
não mandar ao menos tantos íjuantns são as "uerriUiat
dos Jiicciosos para as acabar de hama vez").

Visto isto pois, porque não se difFundem o enthu-
siasmo, e a confiança em todas as classes do Estado? Te-
mos feito os mais inauditos sacrifícios para sacudir o ju"o
de hum insolente usurpador, e não saberemos fazelles
para conservar nossas liberdades, gérmen fecundo de nossa
futura felicidade ! Comtudo, cumpre confessallo em vão
derramão seu sangue as valentes tropas de todas as armar
em vão se esforçará o Governo em suster fluctuante a
JViío ijue se inclina a soÇubrar^ se apáticos, e descon-
fiados

, ainda os mesmos que mais altamente se aclamão
patriotas, não concorrem por todos os meios que estejío
iio seu alcance a suster o credito nacional, e a facilitar
ao Erário os recursos que lhe são indispensáveis na crise
actual. Huma nação poderosa, e Constitucional nos dá o
exemplo do que podem o enthusiasmo patriótico e a
confiança; os empréstimos nella se cobram immedíata-
mente ; os apuros do banco se rcmedeáo 3 porfia , e a
sua prosperidade cresce debaixo de huma égide que todo
o cidadão sUitem com o maior esforço. Se iiouvesse en-
tro nós completa confiança, seria rápida a venda dos bens
hypothecados ao credito pubhco , o papel tomaria valor
Os tímidos, e receosos se animarião á vista do exemplo
de outros mais ousados , e ainda muito dissidentes , mo-
vidos pela confiança que veiiáo nos demais , renuncíarião
as suas joucas esperanças, e se consolaríáo quadruplican-
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do seus capitães na ccmpra de bens nacior.aes. Os em-

ptestiiiios do mesmo modo seriáo todos n^cionaes , é os

prémios, e coiidicóei , ainda que fossem onerosos, re-

dundariiio em beneficio da mesma Na(,ão por mão de

hum cctto luimero de seus indivíduos , evitando desta

raaiíeiía o fagar consideráveis , e pezados tributos á co-

biç.i estrangeira.

Se por outra parte o entliusJasmo fosse geral, nin-

guém duvidaria reduzir algum tanto o numero de seus

prazeres, de seu luxo, de seus caprichos para sacrificar

nas aras da pátria a titulo de donativo liuma pequena

porção de seus teres
,
que oíferecida por todos os patrio-

tas a -hum tempo» ,^y segundo as suas respectivas faculda-

des, formaria liuma massa capaz de auxiliar o Erário em
sèds" Mrc;enfes apuros ; e quem duvida que este nobre

desprendimento daria os mais óptimos fructos ? A paci-

ficação das Províncias Sublevadas, o soccorro das tamilias_

desgraçadas vlctímas do-íHWpauio , o doí íllusos jornà-

Jeiros conduzidos ás guerrilhas pela fome , e miséria
, a

empreza de obras importantes
,

que ao passo que dem a

subsistência diari? aronuineravels individues, annunciem

a aurora de nosso commercio interior, única base solida

de nossa prosperidade futura ; outros mil heneficios
,
que

seria impossível numerar , tudo , tudo depende do en-

tliusiasmo, e confiança dos patriotas. Levemo"! pois quan-

to ajites estas virtudes ao seu mais alto grdo ; não per-

demos meio para consolidar este custoso edifício que te-

mos plantado, e mostremos por segunda vez A Europa

admirada que o Cidadão Hespanliol não titubêa hum mo-

mento em sacrificar a sua vida, e seus bens quando S6

trata de vingar a honra , ou de fazer a felicidade da suã

Pátria.
'

REINO-UNIDO DE PORTUGAL, BRA21L

,

E ALGARVES.
R/íi lie Janeiro i2 ilie Jti.iho.

Fim das InsirucçÓes , a que se refere o R. Decreto de j

dejiiitlio do corrente anito , (jae niaiida convocar hu-

tna Assembléa Geral, Constituinte, eZegislativa pa-

ra o Reino do Brasil. (E que se acha nã G. Univ. N.

185 de 24 de Agosto.) ^ • ^;

c AFi T ui.y^;'4P'

Dos Deputados,

I. Os Deputados para a Assembléa Getal Constituin-

te e Legislativa do Reino do Brasií não podem ser por

era menos de cem. E porque a necessidade da mais bre-

ve instalação da Assembléa obste a que se espere por

novos , e mais bem formados Censos , não devendo me-

recer attençáo por inexactos todos os que existem, este

numero cem será provisoriamente distribuído pelas Pro-

víncias na seguinte proporção :

Província Cis-Platiria

Rio Grande do Sul

S. Catharína

S. Paulo

Matto Grosso

Goiaz
Winas Geraes

Rio de Janeiío

Capitania

Eahia

Alagoas

Pernambuco
Paraíba

Rio Grande do Norte

Siará

Piauhi

Maranhão
Pjia 5

2. Para ser nomeado Deputado cumpre que tenha,

além das qualidades exigidas para Eleitor no § 6. Capi-

tulo 2.", as <:egulntes :
" Que seja natural do Brasil, ou

de outra qualquer parte da Monarquia Portuguesa, com

tanto que tenha doze annos de residência no Brasil ; e

sendo estrangeiro, aue tenha doze annos de estabelèci-

S

1

U
5

5

I

8

I

4

mento com família, alem dos da sua naturalisaçáo : qv.a

reima á maior instrucçán reconhecidas virtudes, verda-

deiro patriotismo, e decidido zelo pela causa do Brasil."

j. Poderio ser reeleito"; os Deputados do Brasil, ora

residentes- nas Cortes de Lisboa , ou os que ainda para

allí não partirão.

4. Os Depvitados receberão pelo Thesotiro Publico da

sua Província seis mil cruzados annuaes
,

pagos a mezar

das no principio de cada mez ; e no caso de que haja al-

guma Província
,

que não possa de presente com essa

despeza , será ella paga pelo Cofre Geral do Thesouro

do Brasil, ficando debitada a Província auxiliada para

pí-^ialla quando, melhoradas as suas rendas, o puder t"a-

zer,

5. Os Governos Provisionaes proveráó aos transpor-

tes dos Deputados das suas respectivas Províncias ; bem
cg|i30 ao. pontual pagamento de suas mezadas.

6. Ficarão suspensos todos e quaesquer outros venci-

nientas
,

que tiverem os Deputados
,

percebidos pelo

Thesouro Publico, provenientes de empregos, pensões

,

etc. . - . .

7. Os Deputados pelo simples acto da Eleição ficío

investidos de toda a plenitude de poderes necessários pa-

ra as Augustas Funcçóes da Assembléa ; bastando para

íuthorisaçáo a copia da Acta das suas Eleições.

8. Se acontecer que hum Cidadão seja a hum mesmo
tempo eleito Deputado por duas , ou mais Províncias

,

prefetirá a nomeacSo daquella onde tiver estabelecimen-

to, e domicílio. A Província privada procedera a nova
escolha.

9. As Camarás das Províncias darão aos respectivos

Deputados instrucçóes sobre as necessidades, e melhora-

mentos das suas Províncias.

IJ. Nenhum Cidadão poderá escusar-se de acceitar a

nomeação.
II. Quando estiverem reunidos cincoenta e hum De-

putados , installar-se-ha a Assembléa. Os outros toma-

rão nella assento á' proporção que forem chegando.

C A P I T UL o 5.°

Das Eleições dos Deputados.

u Os Eleitores das Freguezias tendo comsigo os seus

Diplomas , se apresentarão á Authoridade Civil mais gra-

duada do Districto (que ha de servir-lhes de Presidente

até á nomeação do que se ordena no § 4.° deste Capi-

tulo) para que este faça inscrever seus nomes, e Fregue-

zias , a que pertencem , no Livro que ha de servir para

as Actas da próxima eleição dos Deputados ; marque-ihes

o dia , e o local da reunião , c faça intimar i Camará a

execução dos preparativos necessários.

2. No dia aprazado, reunidos os Eleitores presididos

pela dita Authoridade , depois de tazer-se a leitura d<i

Capitulo 4." e 5.°, nomear.ió por acciamaçlo hum Se-

cretario', e dois Escrutinadores, para examinarem os Di-

plomas dos Eleitores , e accusarem as faltas
,

que lhe

acharem ; e assim mais huma Commissão de dois den-
tre elles ,

para examinarem as dos Diplomas do Secreta-

rio, e Escrutinadores, os quaes todos darão conta no dij

seguinte das suas iiíformaçóes.

j. Logo depois começarão a fazer por escrutínio se-

creto , e por cédulas a nomeação do Presidente escolhi-

do d'entre os Eleitores: c apurados por votos pelo Se-

cretario, e Escrutinadores, será publicado o que reunir a

pluralid.ide, do que se fará Acta , ou Termo formai com
as devidas explicações. Tomando o novo Presidente pos'

se, o que será em acto succcssivo , tet!rai'Se-ha o Col-

Jegio Eleitoral.

4. No dia seguinte retinido e presidido o Coilegir

Eleitoral, darão as Coinrí-.issóes conta do que acharão,

nos Diplomas. Havendo duvidas sobre elles
, (ou qual-

quer uutto objecto) serão decididas pelo Prejidciite, Se-

cretario, Escrutinadores, e Eleitores; e a decisão he ter-

minante. Achando-se porém legaes , derigir-se-ha todo

o Coliegío á Igreja principal, onde se celebrará (pela

maior Dignidade Ecciesiastíca ) Missa solemnc do Espiri-

to Santo , e o Orado.'' mais acreditado, (que não se po-
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clerá escuMr) fará Inim Discutso aiialogo ás circunitancias,

sen.líJ as déspezas como iio Artigo 6 do Capitulo j.°

-
5. Terminada acerenicnin, torilariô ao lugar do ajun-

tlmento, e repetindo-íe a leitura dos Capítulos 4.° e

5.°, e feita a perí;tiiita do § 4: Capitulo 2.', procederão

a Klsição dos Deputados , sendo ella ftita hor cédulas

individ<iaes j assigiiadas pelo votante , e tanta"! vezes re-

petidas, ouantos forem os Deputados, que deve 'dar a

Provincia ;
publicando o Preíidtente o nome daquelle

,

que obtiver a pluralidade , e formando o Secretario a

nec^ssiria Relação, eiti que lançará o nome dd eleito
,

"E" os votos que teve.

6. Preenchido o numero , e verificadas pelo Collegio

Eleitordl as qualidades exigidas no § 2 dò Capitulo 4.°,

formará o Secretario o Termo da Eleição, e circunstan-

cias
,
que a acoinpanhãrão : delle se extraliiráô duas co-

pias, huma djs quaes será renisttida á Secretaria de Es-

tado dos Negócios do Brasil, e outra fechada è selladj

á Camará da Capital , levando inclusa a Relação 'd >s De-

putados
,

que sahirão eleitos naquelle Districto , com o

luimern dos votos
,

que teve , em frente do seu holnè.

Este Termo e Relação será assignada por todo o Colle-

gio
, e que desde logo fica dissolvido.

7. Recebidas pela Camará da Cipital da Provincla to-

das as remessas des differentes Districtos , marcará por

Editaes' o dia e liorá , em que procederá á apuração drS

diíFerentej nomeações : e ivesse dia em presença dos

Elsitores áa Capital , dos homens bons, e do Povo

,

abrirá as cartas , fazendo reconhecer pelos circunstantes
,

que ellas estavão intactas , e apurando as Relações pelo

nieiliodo já ordenado
,

publicará o seu Presidente aquel-

Iss
,
que maior iimnero de votos reunirem. A sorte de-

cidirá os empates.

8. Depois de publicadas as Eleições , forínados , e

exalados os nece-sarios Termos, e Actas , assigoados pe-

la Camará e Eleitores da Capital , se dará huma copia a

cada hum dos Deputado<i, e remetter-se iia outra á Se-

cretaria de Estado dos Negócios do Braiil.

9. O Livro das Actas , e das Pvelações , e Officios

recebidos dos differentes Districtos, serão emaç.idos con-

junctamente , sohrepondo-se-liie o rotoio — Actas das

Eleições dos Deputados para a Assemblcj Geral , Cons-

tituinte , e Legislativa do Reino do Braíil no anno de

iiisi— e se guardará no Arquivo da C.imara.

10. A Camará, os Deputrdos , os Eleitores, e cir-

cunstantes, dirigit-se-hão á Igreja principal , onde se can-

tara snlemne Te Dcuni a expensas da mesma Can;ara.

Paço 19 de Junho de 1S22.

—

-Jok^ Bonifácio de Andio'

de e Sifva.

L!Sl;OA 15 de Setembro.

O dia 15 de Setembro, o mais memorável nas fjs-

tos de Portuga!
, pois nelle por dois modos celebramos

á liberdade da Pátria, recuperada em \%o% centra a op-

pressão estrangeira, e em 182O contra a prepotência do

poder absoluto, foi festejado com o jubilo e funcçóes

púbicas do costume; taes con)0 brilhante Parada' de to-

das as tropas pela manhã na Piaça doCommercio e nus
adjacentes

, a que assistio S. h\. ; procissão da Cidade

ern memoria da Restauração ; beijamão no Palácio da

Bemposta ; illuminação gcial , e divertimentos theatraes,

tudo com a maior ordem e socego possível.

No dia de houtem 14 se assentou com grande sole-

innidade sobre o socalco a pedra angular do Monumento
do Rocio em memoria da Regeneração da Pátria , achan-

do-se as janellas dqquella praça armadas de damasco, e

concorrendo innumeravel povo a vêr aquelle solenuie

acto. A' noite illmninarão os habitantes da dita praça
,

e vários outros moradores daquelles contornos â frente

de suas casas.— Por falta de espaço não damos as cir-

cunstancias desta brilhante funcçâo.

COKTES. —^— Se s s iio do dia \
i

de Setembro. 465^
Declarada aberta a Sessão ás horas do costume, leo

a acta da precedente o Sr. Secretario Bairoso Pereira,
que toi apptovada.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expedieB-

te , em que se comptehendia o seguinte : Hum i fficio

do Governo pela Secretaria d'Estado dos Negócios do
Reino com huma Consulta do Senado da Camará ile jO

de Agosto ultimo com o requerimento junto dos donos
das Estancias do Cães do Tojo, da Uoa Vista, cm oue
se queixão de serem constrangidos por alijunias Resolu-
ções Regias a conduzirem para esta Cidade duas barcadaj

de tojo por huiiia de pinho. Outro em qije Sua Majes-
tade manda reinetter ás Cortes a conta e mappa da Com-
missão de Inspecção do Terreiro Publico em resposta aos
quesitos

,
que de ordem do mesmo Sr. lhe forão feitos

para servir de base ao calculo do abastecimento desta Ca-
pital. Pelo mappa se conhece que a existência he mui
diminuta , e que apenas chega para mez e meio, sendo
certo que as Províncias nada podem fornecer á excepção
do Alemtejo

^
que algum grão tem; mas parece pela in-

formação que o Governo ha podido colher
,

que do gé-
nero se pertende fazer monopólio

, havendo especularlo-

res que tem comprado porções
,

que mui de proj-osito

guardão coniiidos no calculo do preço regulador
, que

apresenta o Terreiro. Este calculo he feito entrando o
trigo arruinado , beneficiído e são, cada hum pelo seu
respectivo preço, de maneira que o termo médio na
ultima conta do Terreiro

,
qne foi levada á presença da

Soberano Congresso er,i^ii5og I réis por alqueire"; por es-

ta fornia chegaria o preço do frjgo bom a i:oco sem
que o preço regulador chegasse a '''loo réis

,
quando "mes-

mo a existeiicia', fosse de 1:000 moios tão somente. Não
entra em duvida que o calculo deve ser feito sobre o
trigo são, e cm perfeito estado, porque do contrario he
erróneo, e não satisfaz ao espirito da Lei

,
pcdendo pro-

duzir o resultado de huma talta repentina, A experiência
tem mostrado que as medidas ^do^Hadas pfelo Governo
não são sufhcientts para fazer affiuir os Cereaes á ( api-

tai , e não obstante segundo a resolução do Soberano
Congresso de 2 1 de Agosto, ter-se n.andado aos Cor-
regedores das Coifiarcar convidar por editaes os proprie-

tários a conduzir os seus géneros ao Terreiro , cfferecen-
do-se-lhes o addiantamento d ametade em vez do terço
nenhfim effeito tem produzido; por quanto os especula-
dores estão no caso de ofíerecerem semilhantes p melho-
res vantagens aos proprietários , e até preços subidos sem
os deixar depender de huma venda incerta, e morosa.
Por outro lado tendo sido a colheita muito estéril , e
não entrando ein duvida que não póue checar o pouco
trigo que ha para fornecimento do Reino e acliando-se

a estação muito adiantada , e próxima ao inverno em
que pouco podem altUiir as importações já por causa do
tempo, e já pelo gelo que obsta à navegação do Norte:
devendo o Governo prover a subsistência dos habitan-
tes; e visto que o preço do trigo nacional chega a 800
reis , não podendo servir de norma os outros preços
por quanto na nota do Terreiro se vê que o preço de
4S0 para tiigo nacional he de huma partida de 2CO moios
arruinado, e que o estrangeiro não está perfeito, vindo
a ser o' preço .nicdio determinado 110 § 14 da Lei por
ser o producto dos três termos de 7SÒ , ?co , e Í20
preços a que se vendem os Cereaes Nacionaes em esta-

do perfeito : julga o Governo de necessidade abrir o lor-
10 por 60 dias ao trigo estrangeiro, a fim de abastecer
a Capital ate á seguinte colheita , conciiiando-se por es-
ta modo a necessidade do abastecimento com o favor
da cultura do Paiz

, e occorrendo-se ao abuso do rncno-
polio: subméttendo todavia esta medida á approvaçáo do
Soberano Congreiso. — Passou á Cnmmissão de Agricul-
tura com a maiar urgência.

Outio incluindo huma representação da Junta àt
Administração Geral das vinhas do Alto Douro sobre o
requerimento do Padre Manoel Joaquim R.odrigues Ricci
do lugar de Villa-verde , termo de Chaves, em que pe-
de se lhe entregiicm. oito pipas de agua-ardente

,
qUt;

ha mais de doií.annos tein depositadas nos armazéns dá
Companlua, e ser di']'ensado do direito de zOç^oco réis.

Fe/>se mei-.ção -honrosa da felicitação cue dirire aó
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SobífiBO Congresso a Câiv.ara Conuitucicníl da Vitla

de Ciilnibr.i , depois dje ter sido instaliada segundo a

h':] noviss.m.i.

António Barão de Mí';caranliaç , Cônsul G«il diy

Kaqío Portugueza eiB BriU(>/ , offerece o resultado dos

seu5 trabaliws e coiibecinKRWs Consulares, offerecendq

iium Regiireiuo para os Conluies , de que at-é agora se

;\chaváo pri\ados. Apro\eua igualmente esta occasiáQ

para protestar a S. iljigestade o respeito, adlie^ão-, e

lidelidade ao Systerea Constitucional.— Foi recebida cem

agrado.

.Joaquim José Dias, i° Escripturario , serxindo de

Contador da Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exerci-

to, envia numero de exemplares do Balanço do Cofre

Geral no mez de Agosto ultimo , os quaes forão distri-

buídos.

Passou ao Governo luima representação da Meza

dos Cinco de junta da Divisão Eleitoral de Brt^ança
,

«m que se queixa de algiuis alvoroços, e assuadas ,
cau-

sadas por Manoel Joaquim Salazar., Medico em Mirandí-

líi.

O Sr. F rrelia Borges disse que João Hatt Noble

,

Nescciante Idglez da praça àoPaito, e lia longo tempo

seu amigo, e hum dos mais intelligentes que conhecia,

.vendo que a discuisão do Projecto sobre a construcção de

Wavios , e alivio de obstáculos de Mariníia mercante po-

dia abranger matéria relativa ao Registro do Navio , do-

cumentos de seu bordo, e que rezervou tratar no Códi-

go Maiitimo, lhe envia e-stc modelo, que tem a hoRra

de apresentar ao Augusto Congresso para se depositar

iia CommÍ5«r'o do Commercio
,

para em tempo opportu-

no ser attendido : passou a Commissão Especial da Re-

jdacção do Decreto sobre a Marinha.

O Sr. Secretario 5orfrij di Azevedo fez a chamada,

e disse se atiiaváo presentes loi Srs. Deputados , e que

íaltaváo 54, dos quaes j6 tinh'o licença motivada.

Ordem do Dia :

Ultima Revisão da Constituição
,
que foi lida succ«siv2-

mente pelos Srs. Borges Carneiro , Trigoso , e Guer-

reiro , e approvada.

O Sr. Fernando Pinheiro por esta occasiao fez hu-

iTia representação, em que ponderava os motivos porque

não podia assignar aqu^ella Constituição, a qual toi assi-

gnada pelo Sr. Sjlva e Costro , e depois de ter a se.gun-

da leitura, passou á Coinmissáo de Constituição, unin-

do-se as procurações, <)ue trouxerão das suas Provincias.

O Sr. Felguctrns deo conta de hum officio do Mi-

nistro dos Negócios do Reino acerca da apprehensâo de

4 barcos que conduzião cereaes para o Commissariado

:

passou 3 Commissão de Agricultura.

O Sr. tcrpj Machado leo hum Decreto de Inter-

pretação á lei que impõe o direito de 4000 reis em

cada besta de sslla.

Os Srs. Domingos da Conceição , eCirne lerão três

indicações sobre diversos objectos para a Província do Pi-

ohHí ; ( ficarão para segunda leitura ).

Ò Sr. Presidenta deo para Ordem do Dia Proje-

cto sobre -a Côngrua dos Bispos , e levantou a Sessão í

j hora.

O Titulo do Consel/iB.

Ao Doutor Fernando Luiz Pereira de Sousa Barra-

das , Ghanceller da Casa da Supplicação ; ao Doutor Fer-

nando Affonso Giraldes de Andrade , Governador das

Justiças da Relação, e Casa do Porto.

Commendador Honorário da Ordem de Christo.

O Presidente da Commissão Fiscal do Porto , Fran-

cisco José de Barros Lima.

Cemmendador Honorário da Ordem de S. Bento de Aviz.

O Brigadeiro, Diocleciano Leão Cabreira,

Cemniendedorei Honorários da Ordem da Torre e Espada'

O Marechal de Campo , Gaspar Teixeira de Maga-

lhães e Lacerda ; o Marechal de Campo , António do

Lacerda Pinto da Silveira ; o Brigadeiro , António Lobo
TeicJíeiía de Barros de Earboza ; o fSrigadeiro, Sebastião

Drago Valente de Brito Cabreira,

Cavaikiros Supranumerários na Ordem de iV. Senhtret

da Conceição de Villa Viçoza.

O Governador de Bissau
,
Joaquim António de Mat-

tos.

Victorino da Silva Moraes, Deputado da Junta da

Fazenda da Cidade ; José António de Abreu e Vascon-

cellos. Deputado da Junta da Fazenda da Cidade , Vicen-

te José Borges da Silveira, Deputado da Junta da Fazen-

da dâíiidade ; Francisco Lopes da Silveira, Deputado da

Junta da Fazenda da Cidade.

José Ribeiro Braga, Membro da Commissão fiscal

do Poíto ; António Fernandes da Costa Pereira , Mem-
bro da Commissão Fiscal do Porto; Florido Rodrigues

Pereira Ferraz , Membro da Commissão Fiscal do Porto.

João Ferreira Vianna , Secretario da mesma Com-
missão ; José Pedro Cardoso da Silva; José de Sousa P-

nientel de Faria; Tiburcio Joaquim Barreto Feio; josit

Pereira da Silva Leite de Berredo ; Luiz Martins da Cos-

ta ; António Maria ; António Bernardo de Brito e Curdia ;

Costodio José Barboza Leão ; Manoel Joaquim de Mene-
zes ; António Barreto Pinto Feio.

Cavalíeiros Honorários na Ordem d" Tvrre e Espada

O Brigadeiro , Manoel Pinto da Silveira ; o Briga-

deiro, Manoel Luiz Corrêa; o Brigadeiro, Francisco An-
tónio fliartins Pamplona ; o Coronel , Domingos António
Gil de Figueiredo ; o Tenente Coronel , Manoel Vaz

Pinto Guedes.
"

Artigo d'Officio,

'' Sua Nagestade , desejando solemnizar por todos os

inodcs possíveis o Fausto Dia 24 de Agosto próximo

tiassado ,
por ser o em que se celebra o Anniversario da

Feliz Regeneração Politica da Monafquia ,
Houve por

l-;m conierir , entre outras, as seguintes Merccs -fis Pcs-
'
soas abaixo mencionadas

,
que pela sua cooperação tanto

concorrerão para o desenvolvimento da mesma R«geiie-

racão, continuando a maiur parte delias afazer acreditar,

c consolidar o Systema pela sua conducta , zelo, e ser-

viços a bem da causa , em que a Nação se acha empe-

jshari ',

-1 memoria do solemn'ssivio dia 15 de Setembro de 182O,
ím seu segando annivcrsario , no de ilS23.

Mil parabéns, Heróes da Pátria amada,
Alumnos de Minerva , e de Mavórte

,

Com brio, duas vezes tendes forte

leito a Nação brilhar , desalgemada :

Vosso Saber, Valor, Glória extremada.
Hoje os povos celébrão com transporte ;

Os viz tyrannos vejão
,
qual o porte

Dos Lusos , quer na -penna
,
quer na espada 1

Se o Gama Egrégio abrio as portas d'ourO

,

• -

Sa aes antigos Varões
, já tem coroado

Sobre esmagadas Luas sacro Louro
;

Vós tendes feito mais , haveis quebrado
Grilhões

,
que nos prendião com desdouro :

Lusa Constituição haveis formado.

PoT Francisco José Períira Pena Fortuar,
Alteres do i.° Regimento de V. de M.
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G.4ZETA UJVIVERS^L.
TEKCA FEIRA 17 DE SETEMBRO,

LISBOA 16 de Setemlro,

i.ectbenios hoje folhas ds Londres até 4 do corrente,

e de Miidrid até 10. Entre as varias noticias que dão

liiimas e outras são as mais notáveis as seguintes; o Rei

de Grá-Brctanha chegou a Londres llo 1.° deste mez á

tarde de volta da Eseocia. O Duque de 'Wellington es-

tava a ponto de partir (a 6 ou 7) para o Congresso, e

Jeva por seu Secretario Lord Clanwitliam. — As noticias

de Paris, que são até o i." deste mez, dizem nesta da-

ta que a França envia ao Congresso Mrs. de Cliatcan-

iriand , de ta Ferronais , e de Caraman; mas com cer-

teza só apparece nomeado o Visconde de Montmoreney^

Ministro dos Negócios Estrangeiros, cujo cargo fica inte-

rinamente substituido peio Ministro da Fazenda: o Vis-

conde partio para Vicnna no dia 29. — O Imperador da

'Rússia parece devia sahir de Petcrsbur^o a 1 6 de Agos-

to. — O Conde Bernstorf ^ Ministro do Rei da Prússia^

partio pira Vienna a 20 de Agosto,

Os papeis de Madrid dizem que a reunião das Cor-

tes extraordinárias será no dia 7 de Outubro, que o seu

objecto será " prover nos meios convenientes para a pa-

cificação das Provincias , tanto os que possão consistir

cm homens ou em diniieiro , como em negociações di-

plomáticas •, formar o Código de Processo , e entender

nos mais negócios que o Governo possa para o luturo

apresentar ao seu exame."—Hum periodista Francei an-

nunciava ter chegado a Paris hum Official Superior Po-

laco, que vem enviado a Hespanlui pelo Imperador Ale-

xandre.— O General E/io sotFreo a pena de garrote em
Valência na dia 4 deste mez. — Desejava-se maior nu-

mero de tropas na Catalunha para abater a audácia dos

facciosos, que se fazião temer.

Sr. Redactor da G. U.

Vindo por acaso á minha máo o Astro da Lusitânia

N.° 172, encontrei nelle inseridas algumas observações

sobre o parecer
,

que o Excellentissimo Bispo de Beja

expoz na Sessão de Cortes de 7 de Setembro contra o
parecer da Commissão Ecclesiastica de Reforma relativo

ás Côngruas dcs Eispos. Eu que assisti a sobredita Ses-

são , e ouvi com summa attençâo os raciocínios, que o

Excellentissimo Bispo produzio para sustentar a sua opi-

nião, e confrontando os com as observações já mencio-
nadas ; achei que o author delias imputa no E.scelleiítis-

simo Bispo princípios, que elle não estabeleceo , e de-

duz daquelles sólidos princípios, de que se valeo para

formar os seus raciocínios consequências
,

que nelles se

não contém. E para qiie o Publico se convença da ve'-

dade
,
que com tanta segurança de animo aftirmo , cum-

pri fazer buma brevíssima e fideltssima recapitulação da

doutrina
,

que o Excenentissimo Bispo expoz na sobredi-

ta Sessão, e lhe rogo o obsequio de a inserir na sua ex-
cellentc Gazeta. Sou seu constante leitor

F. M. P.

Em. l.° lugar tendo dois nobres Deputados sustenta-

do, que ás Igrejas particulares não compete a proprieda-

de dos diiimos, e dos ben?, com que os fieis as dotarão
por ser a Igrej? huma sociedade cujo único fim he es-

piritual , corroborando este fundamento com o exemplo
dos Apóstolos

,
que não possiiiráo bens alguns terrenos ,

e com o que a este respeito aconteceo nos três primei-
ros séculos ; o Excellentissimo Bispo passou a refutar es-

te frívolo argumento mostrando que cada Igreja particu-

lar forma hum Collegio licito e approvado pelo Estado,
e que basta ter liuma leve tintura da jurisprudência ci-

vil para saber que huma pessoa moral he tão capaz de
adquirir bens, não lhe sendo denegada esta faculdade

pelas Leis, como qualquer individuo da sociedade. Ac-
crescentou que , segundo a mesma jurisprudência civil

res utiiversctatis não estão na classe daquellas
,
que são

júris jiublici : e assim como nenhum Jurisconsulto attri-

bue ao Príncipe o domínio das cousas
,

que são univer-
siiatis , igualmente se não deve attribuir ao Soberano
Temporal o domínio das cousas pertencentes a cada Igre-

ja particular , porque são res univcrsitatis. Fez depois
algumas reflexões mui sensatas: i.° Que o Jus circo sa-

cra, que compete ao Soberano Civil, não envolve do-
mínio ou propriedade sobre os bens das Igrejas. O Juf
circa sacra deriva se do direito de inspecção, que o So-

bsrano por respeito da Republica exercita sobre as Pes-

soas Ecciesiasticas , e bens das Igrejas: este mesmo di-

reito exercita sobre os outros CoHegios civis , e seu«

bens: 2.° Que nada obsta o não se poderem alienar sem
o consentimento do Soberano

,
porque isto mesmo se

deve observar a respeito dos outros Coilegios : (o Sobe-
rano Temporal , como Protector e Defensor da Igreja

deve vigiar sobre a conservação dos seus bens ; porém
esta inspecção não dá domínio): j.° Que tendo lido

muitos Decretalistas , Canonistas , e Publicistas antigos

e modernos , Catholicos e Protestantes , achara sim em
alguns Decretsiistas máximas mui extravagantes sobre es-

te objecto, como o attribuírem huns o domínio dos bens
das Igrejas a Deos , outros ao Pontífice Romano, e ou-

tros á Igreja Universal
;
porém todos os Publicistas mais

illustrados , assim Catholicos , como Protestantes, sem
controvérsia attribuem o domínio ou propriedade dos dí-

zimos, e outros bens, áquellas Igrejas particulares, ás

quaes forJo dados: 4° Pelo que tocava ao exemplo dos

Apóstolos, e ao facto de não possuírem as Igrejas beni

alguns nos primeiros três séculos ; o que daqui se podia

deduzir era que pão he essencial á Igreja possuir benf
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íerrenos ; mas de nenhum modo se póáe deduzir rue he

incapaz de os possuir, ou que depois de os ter legitima-

mente adquirido lhe podem ser licitamente^ usurpados.

Não posso deixar de advertir que ha falta de exactidão

em asseverar que as Ijrejas nos primeiros três séculos

nSopossuião bens; pois Eusébio, liv. 2.° devlt. P.Cons-

iaitt. cap. J7 , refere hum edicto Ac CoititaiUino , no

qual mandava'que fossem restituídas ás Igrejas as casas,

campos, hortas, e todas as possessões, de que tinháo

sido despojadas durante o furor das perseguições.

Em 2.° lugar passou a mostrar que em todos os

tempos os homens illustrados , e os mesmos Soberanos

Ten-poraes reconhecerão que as decimas, e outros bens,

que os fieis detfO ás Igrejas, estavão no dominio e pro-

priedade das mesmas. Fez menção do direito da Rega-

lia que já no século 12 gozaváo os Reis da Finura.

Mostrou que este direito consistia em o P<.ei receber as

rendas dos tispados vagos; advertio porem que era hum

direito feudal. Depois que os feudos forão hereditários

o herdeiro eta obrigado a pagar ao Senhor Directo certa

quantia, que se chamava relivium , e em quando não

pagava e sta somrna , o feudo ficava em poder do Senhor

Directo: era como os Pveis da França tinháo concedid'o

ás Igrejas muitos feudos; por isso em quanto estava va-

00 o Bispado, os Reis da França percebião 03 fructos

dos feudos
,

que tinháo sido concedidos por seus Maio-

res .is Igrejas até que O novo pispo recebesse do Rei a

investidura , e prestasse o juramento de fidelidade : este

direito porem não abrangia as decimas , e outros reditos

Ecciesiasticõs, como observa P^dro dí Marca , e se de-

duz das Instrucçúes dadas por Filippe Formoso ao Arce-

bispo de Seus, encarregado de terminar a .controvérsia

com o Papa, excitada per causa do direito da Regalia.

LofO he evidente que as decimas, e outros bens, que

n.o èráo públicos, e que pelos fieis tinliio sido dados,

ás Igrejas erSo considerados como estuado 110 plano do-

minio e propriedade das mesmas Igrejas.

Fez também menção de certos dons chamados r: a;j-

nua dona — , e de outros subsídios chamados = dons gra-

tuitos =: que o Clero da Fr.;<ifii offerecia para supprir as

necessidades do Estado. Referio que em 1585 o Clero

da França offereccra ao Rei hum dom gratuito para a

ajuda da guerra contra os Calvinistas, e quetòta coiiíi-

nuando sempre com augmento, de maneira que em 1675

tinha subido a quatro milhões e quinhentas mil libras ;

concluindo deste facto, que se as decimas e bens Eccie-

siasticõs fossem considerados como bens do Estado, e

não como bens próprios das Igrejas, as^juaes tinháo si-

do dados , certamente não se daria a estas prestações o

nome de dons gratuitos.

Também náo passou em silencio a prestação cha-

mada decima : mostrou que de tempos antiquíssimos o

Clero pagou decima dos redditos dos seus benefícios. Já

em 1118 foi imposta esta contribuição ao Clero dn Frhn-

fa para a recuperação da Terra Santa, e se chamou =

Decima Saladmi-l porciTi para este fim se celebrou

hum Congresso em I^aris , a que assistio Fihppe, Rei

de França, todos os Arcebispos, Bispos, Abbades, e

Barões. Ora se os bens Ecciesiasticõs fossem considera-

dos como bens Nacionaes ; que mCtivo podia haver para

causar hum tão grave incommodo a ião grandes Pcrsona-

?

Ultimamente passou a mostrar, que desde o prin-

cipio da nossa Monarquia os Reis de Portugal reconhe-

cerão que as decimas estão no dominio e propriedade

das Igrejas , como consta do Foral de Penamacor de D.

Sancho 1.°, do Fora! de Salvaterra de D. Sanclio 2.°,

do Fotal novo à'Almeida de D. Manoel ; e esta mesma

verdade foi reconhecida pelo Senhor Rei T). João VI co-

mo consta da Portaria de 1 7 de Dezembro de 1 8 to , a

qual veio a declarar a mente e espirito da Carta Regia

de 7 de Warço do mesn>-i jnno. E n.m se digj, que os

Srs. Reis de Portuga! tu: ão os que imposerão aos Pov<js

este ónus : já estava imposto. Os Reis de íortugal se-

guirão O exemplo'' dos primeiros Príncipes áo Occidente,

gens

que legislarão sobre este objícto, òs quaes nas suas leis

nenhuma outra coisa mais ordenarão , senão que se ob-
servasse o direito ,

que havia mais de j séculos estava

introduzido , como consta dos Capitulares dos Francos

liv. 2. cap. 59, c das Leis ào% Longobardos tit. j. cap.

8, que he a primeira Legislação civil, çue apparece so-

bre este objecto.

Depois de ter o Excellentissimo Eitpo demonstrado

com razões tío solidas o direito de propriedade, que com-
pete ás Igrejis sobre os dízimos e mais bens particulares,

que lhes forão doados pelos fieis; passou a fazer humâ
advertência digna de hum Prelado

,
que conhece os limi-

tes do Sacerdócio e Império. Declarou que as suas te-

ílexóes náo tendião a destruir , nem ainda a infraquecer

'a direito iiiauferivel
,

que tem o Supremo Poder Tem-
poral de exigir dos Ecciesiasticõs aquellas contribuições

,

que fovem necessárias para acudir as necessidades publi-

cas ; pois a conservação do Estado he a Ici suprema , 3

que tudo deve estar subordinado ; nenhuma causa pôde
iiaver mais pia do que soccorrer a Pátria oppiímida. —
CmnCs ítíiniuni caritates pátria òna complexa est. Ç Ci-

"cer. de oíf.) : porém isto nenhuma contradição tem com
o direito de propriedade

,
que se sustenta pertencer á

Igreja sobre os seus bens ; assim como 3 obrigação, que
tem todcs os Cidadãos de contribuir com liuma parte

dos seus redditos para supprir as necessidades publicas,

não offende o direito de propriedade.

Quem poderá negar que este discurso do Excellen-

tissimo Lispo respira patriotismo, amor da justiça etgual-

dade , com que todos os Cidadãos devem ser tratados ?

Pertender denegrir a reputação do Excel lentissicr.o líispo

procurando com exciamiaçóes vagas fazello odioso á Nação,

inculcando que prefere o seu interesse particular ao bem
geral da sociedade; isto não pôde proceder. Senão de

hum ódio reconcentrado contra certas classes, desejando

aproveitar qualquer occasião oportuna para oexhalar. Re-
presentar ao PuíjIíco algum ou alguns Deputados como
pouco affectos ao Systenia Constitucional, ou como in-

differentes ,
pela iinica razão de tião concordarem com a

opinião de outros Deputados
,

que souberão grangear a

opinião publica, versando o dissentimento sobre mate-
Tias adi-foras

,
que náo tem intima relação com o Sys-

-tema Constitucional , he huma espécie de fanatismo ou
superstição politica intolerável.

Muitas vezes tenho ouvido dizer ao Excellentissimo

Bispo, que o respeito humano não provém senão de hu-

ma timidez, c de huma pusilaiiimidade
,

que manifesta

grande fraqueza de espirito.

Resta fazer huma brevissi.ma analyse sobre algumas

passagens das mencionadas observações. Diz o seu authot

em 1.° lugar, que o illustre Deputado Fispo de héja
sustentara a sua opinião com aquella tenacidade, que llie

he própria , e com todas as suas forças. NSo posso des-

cobrir a noção, que liga á palavra tenacidade , vendo
que hum Deputado. estando no Congresso, e não sendo

author de Indicação , não pode fallar mais de huma vez.

Atfirmar que empregíra todas as suas forcas na defeza da

sua opinião, he engano manifesto, Eu vivo com intimi-

dade em summo grão com O Excsilentissimo Bispo, e

tenho observado que economiiza as suas propriedades as-

sim inatas , como adquiridas ; nunca eirpregou 2 gráos

de força quando com hum só pode repcliir o attaque,

assim como também não gasta 5 quando 2 bastão.

O author deplora o pouco fructo, que alguns colhem

da lição de historia, por não fazerem diffcrença dos tem-

pos , dos lugSres , e das situações. Esta rerlexáo he in-

tempestiva, pois já o Excelientissimo Bispo mostrou corri

monumentos os mais authtnticos que não srS na idade mé*
dia , mas nos séculos de maior civilização e instrucçáo

,

todos estavão persuadidos que os dízimos e bens particu-

lares , cue tenhão sido dados ás Igrejas , estavão no se-j

dominio e propriedade. Pretender persuadir homens sen-

satos , que só depois de I789 he que começarão a raiar

na Europa os verdadeiros princípios de Direito Publico',

parece-me grande temeridade.
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A paridade do ali;arr.ent0 da Náo lie conira-jirodu-

'ienic : liaqiiclles apertos não se averigua se a fazenda
,

que se deve lançar no inar he d'algum Clérigo, ou Fra-

de , ou d'alyuin iíjspo
; e alem disto os que sofFiOão o

darrrno são indemni/adi^s por aquelles , cujas fazendas te-

rão poupadas, devendo repet'r-se o danino pti^pcrcional-

mente por todos os interessado : ora isto puico inais ou

menos he o que o Kxcclientissiino Bispo queria Se obser-

vasse ns grande Nao da Sociedade civil.

Passa depois a Invectivar contra os Bispos, arguin-

do-os de recusarem grandes côngruas ; isto he huma ca-

Jumnia manifesta. Por ventura he prohibido aos Bispos o

exercício de hum direito, que he concedido a todo o Ci-

dadão
,

qual he o de expor á Augusta Representação

Nacional o direito que lhes assiste para não serem mais

gravados do que estão ? Isto he recuzar , ou recalcitrar ?

Eu que conheço o génio , e carecter do Excellentissimo

Bispo posso alnançar que se o Soberano Congresso de-

cretar as Côngruas dos Bispos (^o que não he de esperar

da summa prudência, sabedoria, e rectidão, que sem-
pre tem reinado em todas as suas dehoeraçóes ) não só

de bom grado receberá a côngrua, que lhe for consigna-

da, mas se necessário for, com a mesma boa vontade of-

ferecerá toda a limitada renda
,
que annualmente perce-

be do seu Bispado.

No mesmo § faz hima viva pintura da torma
,

por-

que era administrsdo o pecuiio Ecciesiastico nos primei-

ros séculos de Igreja , reteiindo que o Bispo era o Pre-

sidente doCniIsgio Sacerdotal, que todjs trabalhavão
, e

todos comião Igualmente. Se todos comião igualmente

não o posso aflJrmar , nem negar , e talvez que muitos

Sacerdotes da segunJ.i ordem comctião e beberião mais

do que os Bispos : agora o que posso asseveiar he
,
que

em todos or. tempos os Bispos sempre tivcrão mais de

comer do que o Clero da segunda ordem ; jiorque nos

primeiros seculas a dispensação dos bens da Igreja depen-

dia do arbitrio e authoridade dos Bispos ; depois fotão di-

vididas em 4 partes huma para o Bispo , a 2.' para o
Clero, a j.^para os pobres, e a 4.^ para a Fabrica. Des-
ta divizão já faz menção o Papa Simplício (an. 467 ),
e f.iz menção como d'liuma diciplina já de muito tempo
introduzida. Na Hciptiiiha a divisão era em

j partes
,

como consta d-s concílios TarnR-onííUí; e Bracaíci:se i.°,

an. 561. Logo, he evidente que o Bispo só recebia huma
porção igual ãquella

,
que se devia distribuir por todo o

Clero.

Finalmente o autor das observações sustenta que só

de hum de 2 modos os Ecclesiasticos podem cobrar os

dízimos : 1.° por liberalidade e concessões dos Reis. 2.°

por contractos celebrados com os Povos, <^uanto ao 1.°

modo já o Excellentissimo Bispo mostrou com tuda a

evidencia que era absurdo adniittir a 1.^ hypotheie
; .por-

que he hum facto
,
que quando os Francos e Lungvimr-

dos pela primeira vez legislarão sobre dízimos, j^ erão

passados j séculos
,

que existia esta obrigação ; logo he
'de necessidade considar os dízimos como inim encargo im-
posto á terra não pela Nação, mas pelo mesmo propric-

•tario , que tem a liberdade de dar os seus bens com
aquellas condições

,
que lhe agradar ; aos herdeiros e do-

natários
, que recebão os bens com este oníis nenímma

injuria se lhes fez, e oS que depois os coiiprárão nenhum
prejuízo soffrérão

,
porque em attencão ao cargo imposto

não deráo tão grande quantia, como darião se os bens
o não tivessem : e finalmente pelo que respeita á rique-

za publica esta nenhuma diminuição soffreo
, porque os

bens que passáo para a mão dos Ecclesíasticos entrão na
circulação como os outros bens dos Seculares

; pois os
Ecclesíasticos para gozarem, he necessário que dem o
equivalente, ninguém lhes dá as couzas de graça, ^e4ar
esta verdada he peccar contra Os primsiios princípios de'

economia politica.

Concluio o autor as suas observações pedindo ao
illustre Bispo de Beja, e a todos os Juristas Portugue-
ses, que resolvão o seguinte problema = Qus direito de

propriedade em dízimos he aqiielle , em que o Clero ti
Proprietário =r não pódc dispor da propriedade, náo pôde
escamballa

, e na'o pôde transmittilla a pessoa alguma. =
Pela parte que toca ao Excellentissímo Bispo eu

posio por elle responder, pois faço huma idéa bem cla-
ra do seu modo de pensar, e por isto não duvido aflir-

mar
,

que elle estará ptompto a resolver o problema
huma vez que ò autor das observações Jhe resolva pri-
meiramente o seguinte problema. — Que direito de pro-
priedade, ou que domínio he aquelle , que todos os Ju-
risconsultos attrihuem ao administrador do IMorgado , sen-
do certo que não pode vender nem escambar os bens
vinculados ? =: Tenho concluído.

CORTES. Sísiiio lio dia ló de Sítembro. 466^

Aberta a Sessão ás horas do costume leo o Sr
Secretario Soives de Aicvcde a acta da precente que fi-

cou apnrovada , e d:0 conta o Sr. Secretario Felgueiras
do expediente ,

em i^ue se Comprehendia a seguinte cor-
respondência : — Hum officio do Governo pela Secretaria
d'£stado dos Negócios do Reino j incluindo huma repre-
sentaçãOjdo Administrador "íla Imprensa ÍJaciona! , em que
expõe a in;possibilidade de se encarregar da impressão de
Constituição Politica da .Monarquia por falta de fundos
(passou á Commissáo de Fazenda). — Outro pela Secre-
taria d'Estado dos Negócios da Guerra

, requerendo ins-
trucções sobre o modo de perferencia nas promoções,
quando concorrão hum Sargento, hu.m allumno doColle»
gio da Lííj,

, h'.im Porta-Eslandarte , ou Porta-Bandcira
e hum Cadete com ij;ual antiguidade de serviços. Outro
peia Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha inclu-
indo três partes do Registo do porte, 1.' Registo tr-
liiado ás ó horas da míiihã do dio 1 ; de Setembro de
J822.

Brigue Escuna Portugueta Mafja ^ Capitão Joaqnim
Marques , da Ilha da Boa-Vhta em Cabo-Verdc

, em 41
dias , e j passageiro.

Chalupa Portugiieza 7l/fl)i(i , Capitão Joaquim ígna-
cio do Livramento, da Jllia da Boa-Visía em Cabo Ver-
de em. 45 dias, 4 passageiros, e 1 malla,

Kovldadts,

Os Mestres das preditas embarcações não deráo no-
vidade alguma: dizem que nas Ilhas de Cabo-Verde tudo
estava em socego. O passageiro do Brigue Escuna he
João Ruph , Piloto Inglez ; e os da Chalupa são; José
António do Couto, José Quintino dos Santos, Filippe
Pires, e Francisco António , marítimos. (se''ue-se a as-
signatura )

2." tomado as 1 1 ^ horas da manhã do dia ] ; de
Setembro de 1832,

Estun- Poitugucza Coitcei.:':o\Flor do mar
^ Mestre

Josc de Abreu, de S. Miguel com tiigo e fava em 2}
dias, l2 passageiros, e i malla.

A' í)u/o'íj (/(?;.

O Mestre disse que na Ilha de S. Mie;iiel ficou tu-
do em socego : os seus passageiros são : o Desemb-irga-
dor V'icente José com cinco pessoas de família : o Me-
dico Jacinto Luiz , e D. Mariana Rufina com 4 pessoas
de família.

A Corveta Constituição atravessou ha Eahia de Cas-
cões., e o Commandai-e entregou ao Ofticial inferior,

que se aciiava de retém no serviço da 1'ilotagem as três

cartas de otlicío, que se remetem juntas: ( segue-se a

assignatui-a ).

j," tomado ;ís 4 horas da tarde do dia 15 de Se-
tembro de 1X22.

Gslera Partugueza Vnqiie de "Bragança , Capitão o
Segundo Tenente gra<lu:ido Izidoro dos Reis , do R/o dr

Jtiieito em 'ií, dias, 20 passageiros, e I malla.
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Bergantim Poitugotz= Apollo^, Capitão o Segun-

do Tenente Anioniu Daniel baptista de Banos, de Ca-

theu com cera em }0 dias, e três pass.:geirOs.

Escuna Pcrtusucza S.josi e S.Jono, Mestre ]ac nto

Peres torges, de ò. Migunl com trigo, fava e feijão, em

I 5 dias.

hovliloiliS.

o Capitão da Galera Ducjuc de írngançu d)s?e o

seguinte : em quanto as novidides retiro-me as do Cor-

lefo Waritimo Infante Von, Sebastião. Não traz officios

iVr.i da malla , é os seus passageiros sâo : o Capitão de

Er;g-da da Maiinha Joaquim Josc da Silva Tojal ; o Qu»f-

tel-Mestre da mesma Joaquim Freire de Andrade, e cin-

co pessoas de família , Luiz Jorge ,
Soldado da Guarda

Real e cinco pessoas de íamilia ; José Gomes e João

António Gonçalves Commerciantes ; Francisca Joaquina

oom J
filhos' menores; e João Friderico Thompson,

Escrivão do Arsenal da Marinha da Província de Montí-

-video e 5 pessoas de tamilia.

O Capitão do Bergantim Apollo não deo novidade

alcuma: os passageiros são; João Pereira Barreto, Ma-

ior da Praça de Cachu, ; Angelo Waria
,

a estudar; Am-

brozio Gomes de Carvalho ,
Ajudante da Praça de Ze-

giiixír, O qual entregou lium pequeno saco com ofhcios,

qne se remette junto.

O Capitão da Escuna S. José e S. J oc^'XAii<t que

na Ilha At S. Miguei ficava tudo em socego ,
e nao deo

novidade alguma. (Segue a assignatura).

Ficarão' as Corte! inteiradas da resposta que da o

Sr. Deputado Bispo de C.uiello Bronco ao Aviso que se

llie fez para vir assignar a Constituição.

Passou á Commissão de Cnnstituição igual resposta

do Sr. Deputado peia Província de S. Paulo, Diogo An-

tónio Feijó , em que expóe que reconhecendo que como

Cidadão Portuguez não só tem obrigação de assignar a

Constituição, ir.as de a jurar, não pôde sem offender a

sua consciência, e os direitos dos seus Constitu;otes ^m

<.eral qnando na sua discussão muitos dos seus artigos

forão'por elle reprovados, e faltáo outros que requereo,

accrescentando que se a Constituição he valiosa sem o

«eu voto, e contra a sua vontade, também o he
,

in-

dependente da sua 3ssi?natura ;
que comtudo no caso de

se lhe não deixar a liberdade ,
arrastado pela obediência

comparecerá no dia
,
que lhe for marcado.

O Sr. Secretario Soaras de Azevedo tez a chamada,

e disse se achavão presentes 114 Srs. Deputados, e que

fahavão 42, dos quaas 29 tinhão licença motivada.

Ordem do Dia :

Parecer da Commissão Ecclesiastica de Reforma ,
em que

se propõe a regulação das Côngruas para os Párocos ,

e entrarão em discussão promiscuamente os seguintes

artigos.

j," " A corijrua necessária a cada hum do? Párocos

para que pOssa sustentar-se sem direitos de estola ,
ou

Pé d'A!tar ;erá de 200 até 6oo;J) rs. nas Cidades ,
Vil-

Jas, e Lugares de Portugal e Algar-ucs, e Ilhas adjacentes,

á excepção das Cidades de Lisboa, e Porto, e da Ilha

ÒA Madeira, a respeito das quaes se fará hum regulamen-

to particular. Para os Coadjutores serão as côngruas me-

nores
,
que as dos respectivos Párocos, mas nunca infe-

riores a loOijJ rs.

2.° '' Esrabelecer-se-hão e,stas côngruas proporcio-

nadas ao serviço das Paroquias , e ás diflferentes circuns-

tancias
,

que juntamente se devem contemphr para o

arbitramento de maior, ou menor quantia; -terá lugar

esta providencia em todas as Igrejas, cujos Párocos ou

não percebem dizimos , ou recebem huma pequena por-

ção ; comtanto porém que se não falte ã despeza da Fa-

brica , ao guizamento necessário paia a decência do Cul-

to Divino.

3." "Serão computados nas Côngruas ou rendimen-

tos dos Passaas , ou Foros, se os Párocos os disfrutarem.

Ao resto ficarió obrigados todos os rendimentos das Igre-

jas possuídos por Coinmendadores , Communidades , Se-

minarifpsj Cabidos, Beneficiados, ou Pensionarios , seja

qual for o seu estado, condição, ou jerarquia.

4.' Nas Igrejas em que os Bispos recebem somen-

te a terça parte dos dizimos, segundo a divisão primor-

dial adoptada nas Hespaahas , ficará esta salva : n'aquel-

las porém em que recebem todos os dizimos , ou maior

porção que a terça parte em concorrência com os outros

dizimadores, ou pensionarios, o excedente da terça epis-

copal , e as porções de todos os mais interessados iica-

láõ obrigados yro rata i satisfação das côngruas.

5.° Tratando-se de estabelecer côngruas a Párocos

das Igrejas filiaes , cujos dizimes com os da matriz for-

mão hum todo pertencente a hum , ou muitos dizima-

dores , ser.T reduzida a terça episcopal , se o Bispo ahi a

tiver; e as duas partes que restão , ficarão obrigadas aO

pagamento das côngruas das ditas Igrajas , sem attençâo

a que humas paguem maior , outras menor quantidade.

(Depois de longas reflexões ficou esta matéria adiada).

Os Srs. Aguiar , Ribeiro de Andrade , e hueno pe-

dirão licença para assignar a indicação do Sr. Pcrnanclet

Pinheiro apresentada na Sessão deSabbado, em que de-

clarava as razões porque lhe não he possível assignar a

Constituição.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo leo o Parecer

da Commissão de Agricultura em consequência do ofíi-

çio do Ministro dos Negócios do Reino sobre a neces-

sidade de abrir o porto desta Cidade aos géneros ce-

reaes peio tempo de óo dias , a cujo respeito a Com-
missão propõe hum estabelecimento de deposito com as

condições seguintes :

Art. 1." Que por espaço de 3 meze» seja livre a

qualquer negociante importar trigo estrangeiro para Lij-

boa , dando entrada no Terreiro Publico , ficando debai-

xo da inspecção e fiscalisação de quem o administrar, de

modo que em qualquer tempo elle negociante, ou quem
suas vezes fizer , seja obrigado a dar conta do trigo com
<|ue entrou.

Art. 2.° Logo Que o preço médio do trigo não che-

gar a 800 rs. , o trigo estrangeiro será ;idmittido á ven-

da debaixo do seguinte regulamento:— I. Estando o pre-

ço medio do trigo nacional entre Soo e ÇOO rs. , o es-

trangeiro será admittido á venda em quantidade igual
,

isto he , metade de hum, e metade de outro: — II. Es-

tando o preço medio entre 9C0 e 960, vender-se hão

duas terças partes do trrgo estrangeiro:

—

III. Exceden-

do o preço medio 960 rs. toda a porção que se vender
,

poderá ser de trigo estrangeiro.

Art. j." O alqueire de trigo estrangeiro sem dis-

tincção de rijo ou molle pagará 100 rs. de direitos de

entrada , além dos 20 rs. de vendagem.

Art. 4 " Ficará livre aos donos o exportarem os seus

trigos sem nada pagarem dos direitos estabelecidos nos

art. antecedentes. (Mandnu-se imprimir.)

O Sr. Trlgoso, relator da Commissão de Constitui-

ção, leo hum parecer relativo á representação de 141 l

pessoas da Bahia , e indicação dos Srs. Deputados da

mesma Provincia ao mesmo respeito , o que se mandou
publicar no Diário , e imprimir-se para se discutir.

O Sr. Presidente dec para Ordem do Dia a conti-

nuação do Projecto adiado de hoje , e levantou a Sessão

á huma hora.

NA I M P R E M -S \ NACIONAL.
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FRANÇA.

HFaris 27 di Acoito-

oje , hum qoatto depois do meiodia , houve hum
Conselho extraordinário dos Ministros; foi presidido pelo

Rei, e durou até ás 2 horas e meia. Assistio a elle o

Ministro da Guerra-

Recebèrão-se por via extraordinária noticias de Mti-

drid de 1 7 de Agosto: asseguráo que nada ha a temer

pela vida da Rainha , apezar de ter S. M. sido sacramen-

tada.

O Conde de^Gairiac, primeiro Secretario de Em-
baixada de França na Ritisia, acaba de chegar a Paris

,

encarregado de otficios. Sjhio de Pctersbarga a li des-

te mez. O Imperador da Kusiia tinha fixado irreraissi-

velmente a sua partida para Vienna para 16.

Escre\"em de Poitien que a 19 de Agosto se pren-

deo, no momento em que se apeava da carruagem da

posta, limn viajante cujo nome ficou incógnito; forão

aprehendidos os seus papeis , e foi mettido immediata-

mente no segredo. Accrcscentáo que esta captura he

muito importante no negocio de Eerton , cuja discussão

se abrio a 36 perante o Tribunal do Alto-Vlenin:,

Idem 28.

O Conde de la Ferrouayi , Embaixador de França

em S. Petersbíirgo , sahio dalli a 17 de Agosto para

Vienna.

Neticial de Hespanha. — O Marquez de Matnflerl-

d" chegou a la Seo (d'UTgel) debaixo dos melhores aus-

pícios. O General Barão d'Eroles foi sahir-lhe ao encon-
tro a distancia de légua e meia, á frente de hum desta-

camento de lanceiros. O Alinistro recebeo successivamen-
le as deputações da Junta Hrovincial , e da Municipali-

dade. Annunciáráo repetidas salvas asna chegada; a guar-

nição achava-se em alas , e retinião de toda a parte as

acciamações de Viva o Kei] No dia 14 foi instailada a

Regência; S. Exc. o fllinistro, o Eispo de Tnrragona
,

e o Barão d'Eroles se dirigarão i Cathedral , onde depois
de haverem prestado juramento nas m.íos do Bispo de
Vrget , assistirão à solcmne Missa do Espirito Santo. Ko
dia 15 foi acciamado Fernando Vil com as antigas so-

lemnidades , ressoando as acciamações do povo que não
pôde conter o seu enthusiasmo, ao ver reunidos no mes-
iTio tlirono o retrato do seu Rei , e o de Lait Vlll
augusto Cliefe da Casa de Sorbon.

LISBOA 17 rfí Setembro.

Rtlaierit histórico do Projetio de Lei relativo á Mem
da Consciência e Ordens apreientodo ao So erano Con-
gresso em Sessiio de ji de Agosto de i8j2.

Para desempenhar cabalmetKe otrabalhi que me cou-

ibe em patíilha relativamente á Meza da Consciência c

Oídens , TDOstrarei que este tribunal se pôde e deve ex«

tinguir, por ser inteiramente inútil em quanto áquelles

dois objectos, que terão os especialmente commettídos

aOs seus cuidados ; e ao mesmo tempo indicarei para

^uaes Authoridades deva pastar o expedients destes , e

de todos os negócios, de que elle em diversos tempos
tem sido encarregado.

Consciência,

Foi EIRei D. João III o primeiro que no anno de

1532 estabeleceo hum Tribunal com o titulo de Meza
da Consciência , especialmente destinado para consultar

e expedir os muito?, e differentes negócios, que toca-

vão á obrigação da sua consciência ; e que não se podião

expedir pelos Tribunaes de Justiça e Fazenda
,

que en-

tão, havia.

Ainda que a nova incumbência, que poucos annos
depois teve este Tribunal, veio absorver o piimeiro e
único fim para que fora destinado ; comtudo o Regimen-
to da Meza feito em Madrid em 25 de Agosto de 1608
não deixa de tratar de algumas cousas

,
que dizem res-

peito a este me^mo fim. Por isso no §. 52 manda ver na
dita Meza as cousas espirituaes, que os Prelados das Ilhas

e das partes da Jndia e Guiné escrevessem a EIRei so-

bre a conversão dos Infiéis , accrescentando do culto di-

vino , e bem de suas Prelazias; e no §. 27 se mandão
por ella consultar as cousas

,
que segundo o Parecer do

Presidente e Deputados importassem á consciência de EI-

Rei em todos os negócios, que ao Tribunal pertencião,

ou que por Provisões lhe fossem commettídos.

Porém he certo que estes e outros negócios inde-

terminados, que segundo as diversas occurrencias crão
remettidos á Meza , forão pouco a pouco substituídos por
outros , que succcssivamente se lhe encarregarão ; e que
hoje bem se pôde de todo escusar quanto Aquella parte
a dita Meza , depois da creação do Conselho de Estado
ao qual pertence dar o seu voto sobre as matérias nuis
importantes

,
qiie tocão á consciência de EIRei

, como
Cheie politico do Estado, que não são outras senão as

que dizem respeito á conservação e prosperidade da Mo-
narquia , e bem geral da Nação. Eis-aqui a que se redus
o artigo 2." do Proiecto de Decreto.

Ordens Militares.

Sem pertender agora fajlar do estabelecimento das
três Ordens Militares em Portugal, e da jurisdicçáo que
competia aos seus Mestres, e aos Administradores, que
lepois vnccedêráo a estes; ir»í buscar o principio do
que tenho que dizer nesta matéria á Bulia do Papa /u/ií.

11 dada a ; das Calendas de Janeiro do anno da En-
carnação de 15 51, a qual concede em administração

perpetua cada hum dos Mestrados de Christo, Sant-Iago,

e Aviz, com tudo quanto a elles pertence, a EIR.ei D.
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Joãíi III e a seus successores
,
ro^to que os P>.e;nos ve-

iiliáo a femca , ou a menor de sete aniios ; de tal ma-

neira que os ditos Reis administrem cada Imma das Aíi-

licias é seus Mestrados ,
podirudo ainda sem alguma pos-

se íjovernallos e arimrnistrallos , e converter cm seus

usos os fructos , e reditos dos mesmos, sem pedir para

isso licer.ça , ou consentimento de -pessoa alguma ; e

podendo também dar e collar livremente as Dignidades,

.-• cutro! Ileneficios, e OIYkios das ditas Ordens Milita-

res a pessoas idóneas., e fã7er todas bs mais cousas, que

Os Mestres faziáo tanto no espiritual , como no temporal

cimo se fossem verdadeiros Mestres ;
pois que todo o

íiireiro, cuthoiidade e poder nss Milícias e seus Mestra-

dos iica incorporado, e consolidado -com estes Reinos.

Co:n a condição porém que os Reis devem fazer exerci-

tar as cousas espirituacs per pessoas idóneas e religiosas

das Ordens
,

que serão por elles deputadas e amovíveis

a seu srbitrio, d-s qwaes o Pontiiice concede o poder ne-

cessário para o c\e'rcicio do seu Ministério : e também

com a outra condiçío , de que os Mestrados não liqucm

defraudados , e que os Reis não possSo alhear os bens

immo-. eis, e os moveis preciosos delles ; e sejáo obriga-

dos a <;uardar os estatiitos, costumes e naturezas das di-

tas Milícias. Revogáo-se em fim por esta Bulia todos os

Breves ,
constituições , e estatutos das Ordens Militares,

que houver em contrario; e declara-se que ella mesma

náo pôde para o futuro ser revogada em qualquer das

suas disposições , sem delia se fazer expressa menção.

A' vista do breve extracto que tenho dado desta Bul-

ia
,

parece claro que subsistindo desde então as Ordens

Militares separadas da Coroa pela mesma maneira que já

dantes estaváo , comtiido os seus Mestres ficarão extinc-

tos, e 3 administração dos Mestrados e governo supre-

mo das Ordens devolvido aos Reis de Portugal nesta

única qualidade ; pois que este he o natural eífeito da

consolid.içáo e incorporação dos Mestrados na Coroa ;

diverso do que seria o da simples união ou annexaçáo ;

por qu:nto todas as vezes que hum Ofticjo se une ,
ou

a,^nexa a outro, fácil he sujeitar a regras differeates o

exercício dos dois podetes, ainda que desiguaes, os quaes

ikão pertencendo a hunia só pessoa ; porém quando hum

oflicio menor se incorpora e consolida com hum maior

,

do qual aluts era cm muitas cousas dependente ,
em os

dois poderes a converter-se n hum só, seguindo o^ melior

como accessoria a natureza do principal. Eis-aqui o que

succedeo a respeito das Ordens : os antigos Mestres exer-

citaváo por concessão Regia ou Pontifícia certos direitos

vobre ellas ; os Reis de Portugal na qualidade de Sobe-

ranos exerciáo outros diversos sobre os Mestres^ e sobre

.15 Ordens ; mas iricorporados os Mestrados na Coroa, h-

cárão estes diversos direitos confundidos huns com os ou-

tros, nem jamais se podião considerar separados sem ma-

nifesto detrimento dos direitos da Soberania
,

e sein se

suppór o absurdo de que os R.eis como Administradores

das Ordens estaváo sujeitos a si próprios como Monar-

cas.

Assim aos Reis de Portugal ficou pertencendo o

direito de governarem asOidens, de aramarem , ou man-

darem armar os Cavalleiros delias, de conferirem as Coni-

mcndas ás pessoas beneméritas, de apresentarem livre-

mente para os Beoeficios das Ordens, e de numearem

pessoas que cxerção a jurisdicção espiritual, quer seja a

regular, a qual he exercitada em nome de EIKei ,
quer

seja a puramente ecciesiastica , a qual só pôde dimanar

da authoridade da Igreja, segundo -os privilégios conce-

didos pelos Vontifices ás .Viilicias de PortugaU

Em quant.o porem á iurisdiçTio propriamente eccie-

siastica e espiritual. qu?csquer que fossem os privilégios

antigamente' concedidos -s Ordens, c ans seus Prelados,

deve-se entender que eiia ficou cessando em todo o Ul-

tramar pela erecção dos bispados que nesse tempo e pos-

teriormente se creáráo.cuia jurisdicção ordinária veio a

pertencer unicamente aos Bispos em virtude da sua divi-

na instituição ; e que a respeito das Igrejas dulfias Di.e-

íiíis, assim como a respeito dos clérigos das Ordens,

ficou a jurisdicção ecciesiastica destas muito restricta pe-

lo Concilio Tridentino, o qual reivindicou quanto pôde

os imprescriptiveis direitos do Episcopado , e foi admit-

tido ainda quanto aos Decretos disciplinares , e publica-

do em Pvrtugíit por Alvará de EIRei D. Sebautiio de

12 de Setembro de J 564.

Supposta e':ta alteração que houve nos destinos das

três Ordens Militares , escusado era que os negócios del-

ias fossem e-specialmente commettidos a algam Tribu-

nal : porque os puramente ecclesiasticos ficarão perten-

cendo aos Bispos ; os da observância regular e monástica

aos Prelados regulares nomeados por EIR.ei ; e tudo o

que era temporal e pertencia aos antigos Mestres , ou

•aos Soberanos , aos Tribunaes Seculares da Coroa , visto -

que com ella (-'stavão incorporados os Mestrados. Eís-

aqui o que sem duvida se praticou logo depois que F.l-

Rí-i D. João III obteve a Bulia de incorporação, e,

segundo creio , por todo o tempo do seu reinado.

Com tudo apezar de ser mui simples e exacta a ju-

risprudência que devia desde então regular os negócios

das Ordens, e i,nutil a creação de hum Tribunal que
separadamente tomasse delles conhecimento ; he certo

que se alterou aquella jurisprudência por huma continua

repetição de actos illegitimos c irregulares que confun-

dirão inteiramente esta matéria, e que se creoii bum
Tribunal de Ordens

,
que sendo de origem muito tene-

brosa , e dando mal seguros os seus primeiros passos,

veio pouco a pouco a crescer em authoridade e a dar

força ou apparato legal ãquelia confusão: e o que bre-

vissimamente vou agora a explicar.

Consta do relatório da Bulia de Pio IV chamada

das três instancias, que EIRei D. João III querendo

que as cousas das Ordens se julgassem com maduro exa-

irie mandara que se tratassem na Meza da Conscien cia

ja por elle creada , e alli se decidissem em primeira e

ultima instancia , sem mais appellação. Consta também
do §, 1." do Regimento da Meza de 25 de Agosto de

l6oâ que depois que por Buila Apostólica o Mestrado

das três Ordens Militares se unira In perpetuum á Coroa

destes R.einos , o dito Rei impetrara Breve para que as

matérias tocantes ás ditas Ordens se tratassem e resol-

vessem no mesmo Tribunal da Consciência : qut EIRei

Filippe II de Portugi'1 mandara vcr o Regimento anti-

go da Meza, e as Bulias Apostólicas, e Provisões que

em differentes tempos se passarão , e de tudo mandara

fazer o dito Regimento, o qual foi publicado por seu

filho no dito snno de i6o3. Não consta porém qual fos-

se o Diploma pelo qual EIRei D. João 111 coniinetteo

o negocio das O-dens á Meza da Consciência, nem qual

a Bulle que para isto o authorizasse , nem qual o Regi-

mento que desse ao novo Tribunal 4 a actual Meza na

sua Consulta de 20 de Junho do corrente anuo contessa

que não tem outro Regimento além do de 1608, di

que remette o traslado ; e o mais antigo de que acho

noticia, c de que tenho presente huma copia, he o de

24 de Novembro de 15;S, pouco mais de hum anno

depois da morte daquelle Monarca , o qual determina

quaes são as cousas em que devem entender o Presiden-

te e Deputados da T.leza da Consciência e Ordens ; e sem
duvida he o mesmo antigo a que se refere o de i6o3

,

como se conhece da comparação de hum com outro.

A' vista disto com razão se pôde duvidar da exacti-

dão do relatório da Bulia, e do §. i." do Regimento
acima mencionado, que por isso eu disse que a origem

deste Tribunal era muito tenebrosa.

Pnucn firmes forão também os seus primeiros pas-

sos, O Regimento de 24 de Novembro de 1558 dado

por EIRei D. Sebastião , nesta única qualidade de Rei
,

determinou relativamente as Ordens: 1.° Que a fileza

da Conscicn..ia entendesse no que tocava a Regra , Es-

tatutos , e Defiiiiçócs delias, pela necessidade que havia

de se reverem ;
2° Que despachasse os perdões que pe-

dissem os Freires clérigos : 5.° Que despachasse a final

os leitos de Ireires clérigos , assim eiveis , como crimes,

que os Juizes das Ordens processassem, nesta Corte,
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díspacli3nHn-se na Relação os dos loigos , assim crimes

,

como eiveis : 4.° Que expedisse as Hrov:sões que liaviáo

de ir á Real assi^natura de c]i!aesquer Ecnelicio das lilias,

e terras das panes do Erasit , c asíim dos adjutorios
,

Capcilani.is , e Thesourarias : 5'° Que tizesse Icnibrança

a EIRei das pessoas , a quem se liouvesse de incumbir a

visitação das Ordens , e de tudo o mais que tocasse ao

bom Governo delias, ora seja para nellas pro\er , se fo-

rem da intiilia jiirlidicção , ou p/ira jicjir n i>iia Sii:iti-

dade a supplcmenio que fifrecer necessário : 6." Que des-

pachasse a confirmação dos prazos das commendas e bens

das Mezas Mestraes , e as quitações áos três quartos e

meias aiinatas.

A Carta de ElRei D. Sebastião de IO de Novem-
bro de 1562, expedida já na qualidade de Governador,

e perpetuo Administrador , a cbamada Eulla das três ins-

tancias dada por Pio \\ em 6 de Fevereiro de 156} ,

e 3 Carta de 2 de Juniio do n.esmo anno
,

que manda

publicar a dita Bulia , nada mais contem relativamenre á

Weza da Consciência do que a concessão para ella juisjar

em seíjunda instancia as causas das pessoas das Ordens ;

concessão puramente civiJ, e que não ppiiia receber pe-

20 algum da authoridade Foiuilicia que nullamente a con-

firmara.

O Regimento e Estatutos sobre a reformação das

três Ordens Militares, feito por ElRei D. Sebastião,

como Governador delias, em Almeirim a 6 de Feverei-

ro de 1572 , trata do modo por que se hão de prover

as commendas, e <)a applicacáo, que se lia de dar aos

rendimentos delias ; comiiiettendo a sua execução ao

Chance ller das Ordens ; e não falia n.i .Meza da Cons-
ciência, senão para mandar registar no Liv. delia o dito

Regimento.
O ceL'bre parecer da Junta de Évora , feito em 22

de JuniíO de 157J ,
que pertendendo fazer reviver as an-

tigas, e abuzivas isempçóes das Ordens ftlilitares, inter-

pretando sofisticamente as decisões do Concilio de Tren-
to , e combatendo de frente a atithntidade do Synodo
Provincial que então se celebrava em Évora ; foi appro-

vado pela Provisão de EiRei D. Sebastião, de j de i\o-

vembro diiquelle anfio , expedida na qualidade de Gover-

jiador e perpetuo Administrador , sem preceder informa-

ção ou consulta da fileza das Ordens.

QContintiíir-sc ha^.

CORTES. Sessão do àia \-] òe Setembro. 467.

'

Aberta a Sessão ás Imras do costume , e lida pelo

Sr, Secretario Baulie Alberto de Sousa a acta da prece-

dente, que foi apurovada, deo conta o Sr. Secretario Fel-

gueiras do o.s.pídiente , em que se compreliendia a se-

sruinte correspondência: — Hum ofíicio do Governo pela

'Secretaria d Estado dos iS'egocios do Reino de 1 ; do

corrente acerca da eleição das pessoas
,
que hão de for-

mar a nova Camará ; assim como dos Juizes de Facto
,

cuja eleição deve ter agora lugar. Outro pela Secreta-

ria d'.Estado dos Nepocios da Fazenda, incluindo liuma

carta do Carão de Teixeira , em que expõe que o estado

da sua saúde llie não permute acceitar o lugar, que llie

foi dado na CoiiMiilssão do Tiiesouro Publico. Outro

pela Secretatia d'Estado dos iSegoçios da Warinha acom-

panhando duas partes do Registo áo poito.

1.° R.egisto tomado ás 7 horas da manhã do dia 16

de Setembro de 1822.

Paquete Inglez Duque de Kent^ 2." Capitão Eduar-

do Laurance , de Falmouth em 10 dias
, j passageiros

,

e huma malia.

Escuna Portugueza Moute do Carmo c Almas , Ca-

pitão José Francisco, de S. Miguel com trigo c fava,

cm 25 dias, 1 passageiro, e huma malia.

Escuna Portugueza Piedade e Almas, Capitão Pedro

Spetier , de 5. Miguel com trigo e fava, em 11 dias,

àz passageiros, e huma malla.

HevidaJes.

O Commandante do Paquete não deo novidade al-

guma. Os seus passageiros são : Mr. Royan , Wi. \\ sl-

tson , e Mr. W. líean , Negociantes Inglezes.

Os Mestres das preditas Escunas não derão novida-

de alguma , e os seus passageiros constão da relação in-

clusa. O Mestre da Escuna Piedade e Almas entregou
huma carta de officio

,
que se remette junta. (^Segue a

assignatura.)

i." Registo tomado á i hora da tarde do dia 16 de
Setembro de 1822.

ilergantim Portuguez Fama, Capitão Manoel José
Vaz de Oliveira, de Pernambuco em 80 dias, 4 passa-

geiros , e 2 mallas.

Bergantim Portuguez Silveira , Capitão Francisco
Silveira Ferreira , de Angra com trigo e sCAada , em 8

dias, iS passageiros, e huma malla.

Esc.ma Portugueza Correio de S. Miguel, Capitão
António Pereira, de 6". Miguel com trigo e feijão, em
8 dias , e huma malla.

Novidades.

O Capitão do Eergantim Fama nada adianta ãs no-
ticias aíé aqui recebidas da Provinda de Pernambuco : fez

escalla por S. Miguel, d'onde traz 8 dias de viagem,
e disse que tudo naquella Ilha ficava em socego.

O Capitão do Bergantim Siheira disse que a Escu-
na Nijnfa tinha chegado ao porto da Ilha Terceira em
2j de Agosto, e partido para o Faial no dia seguinte;
não deo mais novidade, e entregou Inima carta de offi-

cio, que se remette junta. Os seus passageiros' constãO

da relação inclusa. (Segue a assignatura.)

Recebérão-se com a consideração do costume as fe-

iicitaçóss da Junta Provisória do Governo da Ilha do
Faial; c das Cjmaras Constitucionaes de Santa Maria.,
Comarca da Guarda, de Alverca, e Corucíie.

Os Sr. Díjputados Ferreira da Silva , e Moniz Ta-
vares responderão as cartas que pelo Soberano Congres-
so se lhe enviarão, chamando-os para essignarem a Cons-
tituição , que o estado da sua saúde os priva do josto
de comparecerem a preencherem os seus deveres (ficarão

inteirados). O Sr. Ribeiro de Andrade deo parte de doen-
te (ficarão inteirados).

Manoel Joaquim de Oliveira Lage envia 2C0 exefr-
plares do Balanço da receita e despeza do Cofre da Jun-
ta da Fazenda da Mariniia , os quaes forâo disttibuidos.

Mandou-se dar a consideração do costume á felici-

tação que dirige ao Soberano Congresso Jorge José Co-
laço , Cônsul em Tanger.

Passarão á Commissao das Petições huma represen-
tação dos poitadores das actas da Divisão Eleitoral d«
Guimarães ,

apresentada pelo Sr. Ferreira Borges ; huma
dos moradores de Oconbe

, em que pedem interpretação

á Lei dos Foraes ; hum requerimento do Prior e Benefi-
ciado da Igreja matriz de Nossa Senhora da Graça da
Villa do Cajio , da Ordem de S. Bento de Aviz. do Ar-
cebispado à'Evora, sobre o augmento das suas Côngrua?
apresentado pelo Sr. Deputado Martins Ramos.'

Passou i Commissão de Constituição huma Memoria
de António Gamarra sobre a cerimonia com que se de-
ve festejai o juramento da Nossa Constituição Politica.

O Sr. Secretario Searas de Azevedo fez a cli niar^a

e disse se achavão presentes 106 Srs. Deputados, e que
fakavão 50, dos quaes 54 tinhão licença motivada.

Or-dein do Dia :

Parecer da Commissão EccSesiastica de Reforma , em que
se estabelecem côngruas aos Párocos pobres adiado
da precedente Sessão.

O Sr. Annes de Carvalho tomando a palavra disse

que o Projecto era conforme ao espirito da Igreja e á
sã politica

,
porque estabelecidas as côngruas acaba a de-

pendência dos Párocos, acaba asdissenções entre elles e

seus Paroquianos, c mostra o interesse que as Cortes mos-
trâo em prover ao Pasto espiritual dos Povos : dilTeren-

tes opiniões se expenderão na antecedente Sessão ; al«=
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guns lionrados Membros opinarão pela prompta organiza-

ção das novas côngruas ; outros pretendiáo que não se

podia adoptar liuma medida geral, e que se dcviáo pe-

dir informações ; eu ine inclino a eiita ultima. O Clero,

continuou o lllustre Membro, deve ser útil á Religião

e aos homens, deve ser instruído, porque os Párocos

são Mestres natos dos seus freguejes. Nos primeiros sé-

culos sustentou-se o Clero por liuma força subnatural ;

na idade media por hum monopólio, que successivainen-

te foi desapparecelido ; actualmente piírém he necessário

que o Clero se ponha ao nivel dos outros empregados

públicos para serem independerrles ,
poderem instruir-se

segundo as luies do século, e progressiva civilização dos

Povos
,

porque este será o único meio de não diminuir

« influencia Religiosa. Par» se conseguir este fim são

precizos recursos pecuniários , porque do contrario sahiráó

os Párocos das classes mais ínfimas , sem aquella educa-

ção e princípios tão essenciaes aO augmento da moral

christâ : he porém necessário que as côngruas sejão lo-

tadas sem gravame da Nação , nem que transtorne aquel-

le equilíbrio , que he indispensável ás riquezas do Estado;

que isto SC não pôde fazer sem os coniiecimentos preci-

tos ; que he portanto a sua opinião que se peça aos Bis-

pos huma relaçáo dos Párocos, que exigem prompto aur

gmento de côngruas , e que proponhão ao mesmo tempo
qual he a forma de se verificar ; ordenando-se-lhe entre-

tanto que façã« pòr em execução com energia, e prudên-

cia o que dttermináo os Cânones a este respeito.

O Sr. Corrêa de Seabra disse que hontem se perdeo

toda a discussão , e para <]ue hoje não succeda o mesmo
requeria ao Sr. Presidente

,
que ou pozesse em discussão

cada art, separado, ou se admitta sobre
j
questões: i.°

se se háo-de dar côngruas aos que as não tem , ou as

tem insignificantes: 2." qual hade ser o minimo : j.°

qu<.l o msxiflio destas côngruas, paliando sobre • matéria,

a I." proposição he de justiça tãe manifesta que faz hon-

ra ao Congresso não a pòr em duvida, ate a Fazenda in-

teressa
,

porque os pouos hão-de pagar com mais zello

os dízimos veiido-os applicados aos seus destinos : o mí-

nimo que propõe a Commissão parece-lhe inadmissível

pelas razões que já deo , e que deve ser de 1 jo , cu

i40(J[)rs ; talvez ainda menos: o máximo deverá ser de

500, ou 6901^ rs.
,
por causa da careza de algumas Pro-

víncias , e da maior despeza nas Villas e Cidades. Nem
rlevemos ter difficuldade em deixar isto ao arbítrio dos

Ordinários
,

porque o Projecto só oflFerece as bazes
,
que

Jião-de scrvir-lhe de norma para fazererii o mesmo que

até aqui fazia a Meza da Consciência dependente ainda

da sancção do Congresso. As informaçóss dos Ordinários

( não posso deixar de particularizar o Jàispo de Vizeu )

dão occasláo de esperar d'elles hum procedimento regu-

lar e prudente, como pede a matéria, e que com toda a

discripção hão-de regular os intermédios entre o máximo
c minimo.

Discorrerão sobre este objecto os Srs. Trig lo. Soa-

res Franco , Serpa Machado , Guerreiro , Vaz Velho
,

'Rebello • Pinheiro de Azevedo, e outros : e julgando-se

sufficientemente discutido decidirão se as seguintes regras

cm quanto ao art. i.°: l.' que se darão congtuas aos fa-

rocos que as não tiverem : que o minimo destas seja de

200(^000 rs. , e o máximo óoc^ooo rs. cnm cuja veri-

ficação cessarão os direitos d'estola , ou Vi d'Altar : que

i'to se entenda a respeito de Portugal e Algarve ^ e

Ilhas adjacentes, excepto Lisboa, Porto ^ e Ilha da TWn-

ííeira : que aos C-adjutores se estabeleça o mmimo de

lOOçí) rs. , e o nijximo de jco,^ rs. nj conformidade do

que se determinou para os Párocos.

Os artigos 2
, 5,64 torão approvados com peque-

nas emendas : o 5.° íoí supprimido.

O Sr. Trigojo leo o parecer da Commissão de Cons-

tituição acerca da indicação dos Srs. Deputados de S,

Paulo e Ccani
;

que se mandou imprimir : e logo o Sr.

Borges Carneiro íeo o p.;iecer da mesma Commissão re-

Jativo ás formalid.ides do juramento da Constituição por

Sua Magertade e Membros do Soberano Congresso
, o

qual ficou sobre a meza para entrar em discussão.

O Sr. Soares -de Azevedo leo o parecer da Commis-
são de Policia sobre o requerimento do ex-Porteiro das

Cortes Manoel José Henriques , e depois de breves re-

flexões decidio-se que , não podendo entrar pata o seu

antigo lugar em conseque."cía de estar provido , se re-

commende ao Governo a fim de ser empregado em hum
officío que renda como o de Porteiro-menor das Cortes.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação do Projecto de Côngruas , e o Parecer da Com-
missão de Constituição relativo á formula do juramento

da Constituição por ElRei, e peias Cortes, e levantou

a Sessão á huma hora.

Protesto.
" Liberaes por convicção, e pelo mais decidido amor

dobem publico, nós patenteámos sempre hum verdadei-

ro espirito de independência
,

que muito nos fez soflFrer

no tempo do extincto Governo : espirito que geralmente

agrada e he reputado como hum dos primeiros dotes por

hum povo, que deseja ser livre. Não admira por tanto

que nas presentes eleições tivéssemos grande numero de

votos no districto da nossa naturalidade , onde somos co-

nhecidos. Seja-nos permittido fallar com tanta ingenuida-

de quando tratamos da nassa defeza , obrigados a com-

bater procedimentos
,
que nos ultrajão. Alas este mesmo

caracter não pôde por modo algum satisfazer aos que são

movidos por facções ,
nem ainda íquelles

,
que mais ze-

losos de seus interesses particulares
,

que animados de

hum patriotismo bem entendido só querem vt-r-se Depu-

tados a si próprios , oj a seus patronos e amigos. Eis a

origem da intriga , que sendo ordinária em taes occa-

sióes , se atecu vivamente contra nós: eis a origem sem
duvida da calumniosa accusação

, que se nos preparou
,

e em mie se funda a Portaria inserta no N.° 212 do

Diário do Governo.

"Não sendo paraestranhar tãocavíllosa maquinação,

he com tudo digno de grande reparo o procedimento do

Ministro da Justiça, tal qual se patentca pela menciona-

da Portaria. Como se combina com os verdadeiros prin-

cípios Constitucionaes ,
que jurámos , huma informação

occulta , sem au.iiencia dos calumniados, sem declaração

circunstanciada da accusação e nome do accusador ? Seria

pnr ventura anonyma a falsa imputação
, a que se mos-

tra dar tamanha importância? Reputaria acaso o ministro

desnecessária a nossa audiência
,

por considerar a infor-

mação só como base de procedimentosu Iteriores ? Mas

neste caso a quem deixará de espantar o excessivo zelo

em fazer publica huma Portaria sobre factos tão melin-

drosos , aos quaes por isso cumpria não dar publicidade

sem a devida averiguação ? Quem ignora a força de sí-

miihantes armas, manejadas por pessoas inimigas? Quem
nos he responsável pela quebra da nossa reputação no

conceito dos que nos não conhecem? Que fructo- pre-

tenderia colher-se de tão prematura publicação? Não he

difficil atinar. Porém conheça o Publico, para com o

qual nos responsabilizarão, a tranquillidade da nossa cons-

ciência , e faça á vista do exposto , e do que pôde de-

duzir , o juízo que entender , em quanto não he possí-

vel levar á ultima evidencia a trama
,

que nos urdirão ;

o que protestamos tazer , se ElRei deferir ao requeri-

mento
,
que llie dirigimos , apenas nOs constou a referi-

da Porraria. E para melhor desempenho do nosso pro-

testo convidamos o accusador, e a mão occulta, de que
he instrumento, a manifestar-se com a franqueza, com
que promettemos convencello.

"Falíamos á sombra de huma Constituição, que

protege os nossos direites , com aquella liberdade
, com

que fallariamos em hum Governo menos livre ; porcue
nunca em nós prex-alecerão o medo e as contenpljcões
ao amor do nosso bom nome e da verdade.

'' Coi;i)Ara ij de Setembro de 18:2. — Joaquim
Antfio d' Aguiar,— António Joaquim harjona.''

NA 1 M P K 13, N S ín a ( 1 o xN A h.
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Ntjwero 207. Akno de 1822.

G-JIZETA UJVIVERS^L,
QUINTA FÍJRA 19 DK SETEMBRO.

FRANÇA.

H Paris 25 de Agosto

ontem á tarde aniuinciou a artilheria dos Inválidos

i ftçta do Rei. (O dia de S. Luiz.')

Esta manliá deo nova salva do Quartel dos Inváli-

dos o signa! da festividade. O Rei recebeo as homcfla-

gens e parabéns de sua Augusta Família. S. W. acceitou

o ramalhete de perpetuas que lhe apresentou o Serenís-

simo Sr. Duque de Bordeos, Os Marechaes de França ,

Wajores Geiíeraes da Guarda , e Ofíiciaes Mores da Guar-

da Real assistirão ao almoço da Familia Real. M<idat)ia,

que ainda está pouco restabelecida de saúde, tinha vindo

ao seu quarto.

Depois do almoço recebeo o Rei as homenagens do

Sr. Duque á'Or!enrts e de sua familia. Antes da Missa

condecorou S. M. com o Grã-Cordio da Legião d' Honra
« Tenente General Conde Vallée , com o Cordão de

Ofticial Mór o Marquez de Clermont Tonncrre , Ministro

da Marinha , o Conde GrundUr , o Duque de Morte-
mart , e o Barão Q^uiot : Com a Grá-Cruz de S. Luiz, o

Visconde d'Agoult; com a Cruz deCommendador o Con-
de Bâíoa de Perigard , R-oger Damas, Marquez ILctour-'

near , O Barão Lxiroche/oiiciiiilJ , o Marquez de Lagran-

ge , e o Conde Carlos d'Autic/ianip. Recebeo depois S.

M, os Ministros, os Marechaes, o Conselho d' Estado, e

o Corpo Municipal.

Depois da Missa tiveráo a honra de desfilar diante

de S. M. os Ofhciaes das 12 Legiões da Guarda Nacio-

nal Parisiense , tendo á sua frente o Major General Du-
que de Reggio , os Officiaes dos Estados Maiores dos

Inválidos, precedidos do Marquez de Satour-Maiibourg

,

da Guarda Real, da Guarnição de Paris, e dos discí-

pulos da Escola de S. Ci/r.

A's duas horas e meia foi o Corpo Diplomático in-

troduzido na sala do throno , e apresentou suas homena-
gens e felicitações a S. M.

Hoje se fez a inauguração da Estatea de Luiz XIV
na Praça das Victorias , em presença das principaes au-

thoridades de Parii , e no njeio de grande concurso de
povo. Quem tinha o posto de honra em torno da Es-

tatua erão os Soldados inválidos ; á liora e meia se achou
entre estes veteranos o velho Invalido de 1

1
5 annos

,

por nome Pedro Huet , o qual foi conduzido em huma
cadeirinha. Estava vestido com o antigo uniforme da-

quelle tempo (Real Cavaileria , corpo em que sérvio ha

•hum século); e á vista da sua cabeça branca todo o po-
vo e todos os soldados presentes a esta ceremonia sau-

darão este venerando velho, A's duas horas descobrio-se

a Estatua, e de todos os lados retumbarão de repente
.na Praça das Victorias as acclamaçóes de Viva o Reil

No Quartel dos Inválidos se deo então huma salva de
cem tiros de canhão, e o Corpo Municipal , conforme
o cercmonial prescrito , começou a gyrar em torno da
Estatua saudando a Imagem do grande Rei.

O Prefeito do Sena pronunciou hum discurso que
foi acolhido com vivas acclamações , fez o cortejo se-

gundo gyro ao redor da Praça» e se foi collocar no bar-

racão que se tinha preparado para receber os Ministros

de S. M. A Guarda Nacional , destacamentos da Guar-
da Real, e Regimentos de linha, tinhão á frente as

suas bandas de musica. Antes de fazer desfilar todas as

tropas, cujo enthusiasmo se deixava bem conhecer, of-

fereceo-se ao Povo o terno espectáculo do velho Invali-

do , o qual foi conduzido em Corno dos palanques erigi-

dos na Praça.

Depois disto entregou o Prefeito do Sena a este

Veterano do E.xercito Francez , a insígnia da Legião de
Honra , dizendo-lhe :

"Contemporâneo de 'Luix. XIV, recebei este signal

de honra. O Rei condecora em vós o Decano dos Sol-
dados Francezes. Nascido súbdito de Luti o Grande

,

tendes visto succederem-se as gerações humas ás outras ;

vós sois testemunha de que o SfiU Reinado bem como a
sua Gloria são immortaes."

Então começarão as tropas a desfilar, e fechou a

marcha o destacamento dos Inválidos. Esta funcção of-

fereceo grande interesse, e o povo mostrou com suas

acclamações que huií o Grande era também hum Rei
que elle conserva na lembrança.

Este dia foi hum dos mais alegres e festivos que
Paris tem gozado : houve brilhante illuminâção , magni-
fico fogo d'artificío , muitas esmolas , e a melhor ordem
e socego.

PORTUGAL.
Porto 15 de Setemhro de 1822.

Montem entrarão neste Porto dois Navios — Santc
António Realista àe Pernambuco com 44 dias de viagem,
e Ulitses da Baliia com 61 dias.

Temos á vista muitos Papeis de ambas as Cidades ;

porem para adiantarmos quanto pode ser o que ha de
mais essencial

,
para sé conhecer o espirito incomprehen-

siveláe Pernambuco, trasladamos a seguinte Proclamação :

Ajunta Provisória do Governo da Província

aos seus Concidadãos.

Habitantes de Pernambuco : Noticias consteraadoras

spresentão-nos a Eoéia , como hum foco da Guerra ci-

vil. Talvez para desgraça da humanidade , este flagello

ja tenha grassado pelas outras Províncias. Irmãos aguçáo
os ferros que devem atravessar seus Irmãos ;

que horror?

De Liibot e Rio partem ao mesmo tempo, o em sen-

tido contrario , como annuneiáo os papeis Públicos , oe



instrumentos da Morte, e a fome sm giiaríla-avançada

ii estabeleceo o seu Quartel naqiiella desgraçada Cidade!

Dois partidos , ambos com a sagrada palavra Constituiçio,

e iiiiiáo cm seus lábios, vo.í:> para se dilacerarem, e a

humanidade chora de antemão pela proxiina desgraça de

seus unis ijnctidos tiliios. E será esta também a sorte

dos descende. itis dos Vieira i , K..Yrttj , e Dias'. A expe-

risncia própria já não os terá assris convencido de que a

Guerra civil lie o peor dos males íjue a natureza irritada

mandou á terra dos morraes ?

Eia pois ,
amados concidadãos , alerta . e ás armas ;

nierta para viciardes esses [rturbadores do srcego publi-

co, que procurão dividir vos: e ás armas, para susten-

tares a vossa dignidade , a vossa honra , e os vossos in-

teresses contra quem os atacar. Este be o vosso inimigo,

lie o inimigo da vossa liberdade. AditTerenca de optnióes

politicas , as ques«t3es de i«teresçes entre Irmãos que
,

com ra:ão , se prezão de biiosos
,
prudentes , e genero-

sos ,
não se decidem -com a« afaus. Guiadfts pelo farol

«ia razão cedem a bem da Paz, e da harmonia iratetnal

ainda o mesmo, que podem haver pelas armas. Menos a

honra , e a liberddde , a tudo o wiais são superiores.

Correi pois a alistar-vos nos batalhões da i.* e 2." linha

da Província que devem conservar nos a Pa? interna ; de

que felizmente gozamos , c defender-nos de qualquer in-

vasão externa ; íiada temos que recear , he verdade , de

nossos Jrmão-s, qualquer que seja a sua naturalidade,

mas a prudência nos obriga a preparar-nos contra os ini-

migos
,

que ousados p«rtenderem roubar-nos a nossa li-

berdade. Pela segunda vei o vosso Governo vos chama ;

e sereis surdos i voz da razão, e da honra? Preferireis

serdes volntados, como urge a delicada posição em que

nos achamos a vires voluntariamente unir-vcs com vos-

sos Irmãos d' armas para a manutenção da Paz, e da

vossa liberdade Ccnstitucion.il I

Quem, como vós, he digno delia, deve estar pre-

parado pata mantella , e defetid .lia , e por vós ajudada

o vosso Governo será igjalmente digno de vós. Huma
seja pois a vossa vontade , a razão a dirija , e seremos

feiires, apezar das tormentas que ao longe despontão no

Horisonte Politico. — Viva a Religião de nossos Pais —
Vivão as Cortes Geraes e F.\traordin3rias da Nação Por-

^ugueza , ora em Lisboa— Viva EIRei o Sentior D. Jtní)

VI— Viva o Príncipe Real, e Regente do BiíijiV o Se-

nhor D. Pedro de Alcântara — Viva a união da grande

família Poítugueza, — e Vivão os dignos descendentes

dos Vieiras , Vidaes , e Dias.

Palácio da Junta Provisória do Governo da Provin-

cia de Pemontbuco 19 de Julho de 1822.

Gcruasio Pires Ferreira, Presidente — Bento Jolé

da Costa- — Jcaij:iiiii J oié ile Miranda, — António José

Victoriano. — Miinoel Ignacio de Carvalho. —haureatiiio

António Moreira de Carvalho , Secretario.

Pelo que pertence á Bohia , transcrevemos a Parle

official do Capitão do Navio.

Parte do Brigue Ulyses , da Da/iia[com 61 d'taí de

Viagem.
" Ha a maior desordem entre os Urasileiros e os

Européos. Ficarão as nossas Tropas todas em armas. San'

to Amaro e Caxoeira levantados acclamárão o Príncipe

Real Regente do Brasil. O t-ystema dos Erasileirõs he

ficarem independentes. Existia huma Fragata Franceza
,

e huma Corveta nossa. Tínhão sete Navios , incluindo

a Conceição , Oliveira, e Rcj/«ií<"<if<7i) ; esperando huma
Esquadra do Ri» de Janeiro

,
que diziáo vir contra a Jín-

liia.

" No dia 26 .i'Agosto encontrámos hum Corsário

Insurgenle na Latitude de jó" Longitude Oeste deGieen-
>vích 4i"oo, o qual nos atacou, e nós nus defendemr.s

com 3 nossa A'til''eria , com vários tiros. Toda a l ida-

de dl líahia está intrinciíeirada por ordem do General

Madeira porque os outros Se.-^ili^^ies tem-se portado mui-

to malissimaniente.

LISBOA \t de Setemiro.

Carla do Príncipe V.ea! a Sua M ogcstadi

23
18— 22.

6
Meu Pai e Meu Senhor.

"Agradeço a V. M. o mandar-me escrever pela Ma-

õa Maria Thercía no 1.° de Maio próximo passado, e

sinto que V. M. não tivesse sido entregue logo pelo

Conde de Belmonte dos Officios que tive a honra de
escrever dando-lhe parte de tudo o acontecido.

" O M/ideirn na Bahia tem leito tyrannias, mas eu
vou já já pôllo íór?. , ou por bem , ou á força de misé-

ria , fome, e mortes ieitas de todo o modo possível,

para salvar a innocentc Bahia.
" Dco» guarde a preeif>sa saúde, e vida de V. M.

,

como todos 05 honrados Portuguezes , e niorrirente nós

iirasileíros o havemos mister.

"Sou de V. M. Súbdito fiel, e Filho obedientíssi-

mo que lhe beija a sua Real Mão. — PEDRP."
Documentos.

"Ignacio 'Ltiix. Madeira de Mello , Governador das

Armas da Província da Bahia , Eu o Príncipe Regente

vos envio muito saudar. O.s desastrosos acontecimentos,

que cobrirão de luio essa Cidade nos infaustos dias lO,

20, e 21 de Fevereiro, magoarão profundíniente o Meu
coração. Verteo-se sangue de Meus Filhes, que eu amo
como os que Me deo a natureza. E não podendo resta-

belecer-se a paz, o bem, e alegria dos Habitantes dessa

Província', nem a Minha própria alegria, em quanto não

se praticar na Bahia o mesmo que felizmente se execu-

tou nesta Corte e em Pernambuco ; sendo até necessá-

rio para a tranquillidade de todas as Províncias , e para

se apertarem de novo os relaxados vínculos de amizade

entre os dois P<.einos, que o Brasil fique só entregue ac

amor , e fidelidade dos »eus naturaes defensores :^or tão

ponderosos motivos Ordeno-vos , como Príncipe Regen-
te desre Reino, do qual jurei ser Defensor Perpetiro , e

depois de cuvit o Meu Conselho d'Estado, que logo que

receberdes esta ,
embarqueis para Portugal com a Tropa

que tão inipolitícamente dalli foi mandada , na certeza

de que fico responsável a Meu Augtisto Pai pela faft»

das Suas Keaes Ordens, as quaes Ell« certamente vos

teria diricido , se podesse ver de tão longe , e no meio

das escuras nuvens, que rodeao o Seu Throno , a ur-

gência , e absoluta necessidade desta providencia. Espero

que assim o executeis ; e á Junta Provisória desse Go-
verno escrevo também

,
para que aprompte embarcações,

e tudo que for necessário para o vosso itiimediato e com-
n".odo regresso : quando não, ficareis respo.isavel a Deos,

a EIRei, a Mim , e ao Antigo e Novo Mundo pelos de-

ploráveis resultados , e funestíssimas consequências da

vossa desobediência. Escrita 110 Palácio do Rio de Janei-

ro em 1-5 de Junho de 1822.

—

Príncipe Regente—
Joaquim de Oliveira Alvares— Viti ignacio Luiz Ma-
deira de Mello."

Proclamação,
Amigos Bahianos.

"O Meu amor ao Brasil, e desejo de vos felicitar

Me chaniãOje a vós vos convidão a seguirdes o mesmo
trilho de vosíos irmãos Brasileiros.

"Os sacríficios por IVIim de bom grado feitos, em
honra do grande Brasil, e a verdade que rege o Meu
coração Me instão a dizer-vos : Bahianos , he tempo....
sim , he tempo de seguir entre vós a honra (devisa do

B/flji/) , desterrar o medo, e tazer apparecer o valor, e

intrepidez dos invictos , e immottaes Camatóes.
" Vós sois dóceis, cândidos, e francos, a prova ho

terdes vos entregado nas mãos de facciosos sectários de

Mitrns , no dia lO de Fe\ereiío de 1821 , em que os

e.stragos, e insultos, que hoje sofifreis comcc.iiáo : (lan-

ceiíios sobre isto luini vío, todos fomos enganados) : nój

ja conhecemos o eiro, e nos emendamos, vós o conhe-

ceis agora, cumpre par» não serdes traidores á Pattia

,

tazer 9 niesino.
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" Vós vedes a niarclia gloriosa das Províncias cojli-

«adas ; vós quereis tomar partt iielia, mas estais aterra-

dos pelos invazores : Recobrai animo.

'' Sjbei que as tropas commandadas pelo iiifame iVía-

deira ^ são susceptíveis de igual terror: biija coragem,

hoja valor,

''Os honrados Brasileiros, preferem a morte á es-

cravidão ; vós não SOIS menos ; também o deveis fazer

para camnosco entoades , vivas á Iudej)endencia modera-

da do Brasil, ao nosso bom, c amável fllonarca EIRei

o Sr. D. JoíTo VI, e á nossa Assembléa Geral Consti-

tuinte e Legislativa do Reino do Braij/. 17 de Junho de

1S22. — Príncipe Regente.

Carla do Príncipe á Junta da Bahia.

"Presidente, e Deputados da Junta Provisória do

Governo da Ba/iia. Amigos, Eu o Ptincipe Regente vos

Envio muito saudar. Desejando pòr a salvo os Habitan-

tes dessa Provincia dos gtavissimos males, oue tem sof-

frido , e que hão de continuar a soffrer em quanto alii

existirem os que delles foráo causa ; Dirijo agora ao liri-

jjadeiro l^r.acio Luiz Madeira a Caita Regia inclusa por

copia, para que immediatamenta se recolha a Pctii^al

com a Tropa, que dilli veio, tomando Eu sobre Mim
a responsabilidade desta urgentíssima , e indispensável

pffy\'idencia. Recommendo-vos qtie empregueis o maior

lelo, e patriotismo no liei cumprimento desta Minha

Real Ordem ; apromptando sem demora tudo que for ne-

cessário para o com modo regresso da Tropa ; tomjndo
todas as mectiJas para que nâo haja alguma re3eç.ío dos

diversos partidos, que trabalhareis por conciliar, e repri-

mir ; e fazendo constar a toda essa Província o muito

que me magoarão as suas desgraças, bem como os arden-

tíssimos desejos, que Tenho de remediallas , e de coo-

perar com todas as Minhas forijís . para que este táo ri-

co, tão gr.-!nde , e abençoado Reino do Brasil (conhe-
cido só nas -Cartas Geográficas por alguns que sobre elle

legislarão!) venha asei em breve tempo hum dos Rei-

nos Constitucionaes mais felizes do mundo. Escrita no
Palácio do Rio de Janeiro em i; de Junho de 1S22.—
Príncipe Regente.—Joíé Banifacio de Andrada e Stlva.— Para o Presidente, e Deputados da Junta Provisori»

do Governo da Bahia.'

Sr, Redacl*r.
" N? minha volta das ProvÍHcias do Norte

, e c!ie-

gada a Leiria me veio ter ás mãos o seu iniitto interes-

sante Jornal de Sextatcira 6 do corrente mez , e ndle (i

iiuma Carta de hum sru correç[>ondetite assignada — Hím;
Provinciano. := Esta Carta, Sr. Redactor, teve a forqa

de me fazer abençoar huma e muitas vez5S a Liberdade

da Imprensa, de que gozamos hoje em Poriíigol, E ain-

da que ella não expozesse os detalhes , como eu tive a

desventura de observar, comtudo aponta muita cousa

verdadeira. Scr-nie hia preciso abusar da sua paciência e

da dos seus leitores , se eu pertendesse descrever-llie o

-^ue vi e presenciei nas Províncias, principalmente em
Aveiro. Hiima Magistratura a querer á força fazer Depu-
tado o Irmão de certo Secretario dT.stado I E de mais a

irais huma Loge aberta para se excluírem das listas os

Pro/anoi, como ellss Veneráveis llies chamáo , e os que
•não tem triangulo no alçapão dos calções !

" Isto e o que lã voi , e irá até se fechar o escru-

tínio , era mateiia para hum Tratado, A Constituição

<;uiz obstar a toda a ingerência de forca e coacção nas

Eleições. Todavia certo Ministro não tem cuidado que
em expedir Portarias acerca das Eleições indispondo os

Povos com as pes'i0as em que já votarão, e possão vo-
tar ! ! — Mas esteja S. Excellencia persuadido que nas

Províncias tudo he profano (com mui rara excepção) , e

só á força das violências dos Alinístros he que consegui-
láó que os seus illuminados vão para o Concresso. Eu
espero pela nova Legislatura, e então eu farei vér an
> «ngresso e á Nação o conloio Ministerial

,
que houvj

nas Eleições. No entanto lhe rogo queira dar lugar no
seu interessante Jornal a estas linhas pelo que lhe fica-

rão obrigados os Profanos , e este seu venerador
,

Português velho e sem illuminação."

Documento pelo tjuat consta estar quite António Joaquim
dos Santos da Administração da Casa Pia do Dester-
ro ,

porá conhecimento do Publico.
" llluitrissimo e Excellentissimo Senhor. — Diz An-

tónio Joaouim dos Santos, Administrador Geial que foi

da Nacional e Real Casa Pia , cujo laborioso empreço
sérvio desde mil oitocentos e onze até vinte e seis ííe

Agosto de mil oitocento vinte e dois, que tendo elle:

cumprido a Portaria de dez de Janeiro de mil oitocen-
tos e doze, na qual lhe determina^a a formalidade por
que devia prestar as siias cor>tas 3 Intendência Geral da
Policia, e o modo de as processar, as quaes por Despa-
cho h;ão a legalisar á Contadoria da mesma Intendên-
cia , e por esta depois eráo approvadas ; he pOr isso que
o Supplicaiite psitende, que Vossa Excellencia lhe man-
de passar sua Quitação geral de todas as suas contas pe-
la dita Contadoria, onde existem todos os Documentos ;

por tanto ;^ Pede a Vossa Excellencia se sirva assim o

mandar , dcciarando-se , se he devedor
, ou credor á Ad-

ministração da mesma Casa, =E receberá metcc.

Despacho,
" Passe á vista dos Documentos. Lisboa dez de Se-

tembro de mil oitocentos vinte e dois. =. Marinhí.
Injormação.

" O Supplicante prestou sempre as suas contas nes-

ta Contadoria como Adn.inistrador Geral da Nacional
Cjsa P.'a todos os rnezes relativas aO recebimento e des-
peza que teve em todo o tempo que sérvio , extrahidas

e documentad-s peio Escrivão da Fazenda da mesma Ca-
sa

, e por ambos assignadas ; e com despacho da Inten-
dência Geral da Policia vinha a esta Repartição, onde
se exaniinavão , depois do que se remettião para a sua

approvação , sendo a ultima, que apresentou, do mez
de Agosto próximo passado até o dia vinte e seis

,
pela

qual consta ser credor de duzentos noventa mil nove-
centos e treie réis em moeda papel. Contadoria da In-
tendência Geral da Policia treze de Setembro de njil

oitocentos vinte e áon, z::. Muitricio J osè Teixeira deNo-
raei.

Decisão,
" Uze da Intormação por Quitação. Lisboa quator-

ze de Setembro de mil oitocentos vinte e dois. z^ Ma-
rinho,"

CORTES. Sessão do dia 18 de Setembro. 468."

O Sr. Presidente abrio a Sessão ás horas do costu-

me , e lida pelo Sr. Barroso Pereira a acta da preceden-
te

,
que foi approvada ,

deo conta o Sr. Secretario Fel-
gueiras do expediente , em que se comprehendia a se-
guinte correspondência: — Hum otficio do Governo pela

Secretaria d' Estado d..s Negócios da Fazenda, acompa-
nhando hun.a Consulta da ftieza da Consciência e Ordens
de I j do corrente accusando a recepção da ordem em
que se llie pediao certas informações , as quaes se fica-

vão apromptando. Outro pela Secretaria d' Estado dos
Negócios da Guerra

,
participando a ofFerta de 276(^670

para as urgências publicas teita pelo Cirurgião mór do
JJatalhão de Caçadores n.° i , Domingos José da Fonse-
ca , não se pôde tornar eITectiva , por ser duvidoso, se

existe ou não a divida, que o ofíerente cede.

Ouvio-se com agrado a felicitação que pelo anni-

versario do dia 24 de Agosto dir^Sge ao Soberano Con-
gresso o Corregedor de Arganil

, José António Soares

Pinto de Mascaranhas Castello-pranco.

Passou à Coramissão Ecciesiastica de Reforma o^

Plano de Reforma, que oífetece J\ianoel JoséSurano,
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da Villa da ScrtS
,

para o Vigário e Collegiada da mes-

ilij Villa. ...
O Sr. Secretario Searas de Azevedo iei a chamada,

e disse se ach=vão presentes 107 Srs. Deputados e que

faiiavão 49, dos çiiaes jó tinlúo licença motivada.

Orticm do Dia :

Projecto dj Regulação das Côngruas no artigo relativo

aos Párocos que as não tem, adiado da precedente

Sessão.

O Sr. Presidente abrio .-1 discussãi ás seguintes emen-

das que forâo lidas pelo Sr. Secretario troares de Aze-

vedl: 1.^ do Sr. Scrp.i Machado: = Quando os duimos

não checarem para as coiioruas dos ParLCOs ,
tícatá livre

aos povos unitem-se á Paíoquia mais visinlia ,
ou colle-

ctarem-se para o que faltar para a decente côngrua do

1'aroco =: :
2.' do Sr. Guerreiro : = PtOponlio para subs-

tituir o arti'^0 6." o seçuinte : "Acontecendo porem que

não haja rendimento para se darem côngruas a todas as

íiliaes de huma Igreja matriz na conformidade do artigo

1." nem possa t'er lugar a união de algumas: somente

se estabelecerá em beneficio daquellas Paroquias, cujos

dízimos chegarem para isso ; e nas outras seia a mesma

conorua preenchida pelos Paroquianos."

"a do Sr. Serpa Machado depois de breves reflexões

foi approvada, e a do Sr. G.urre.ro julgou-se compre-

hendicla na mesm.-i que foi approvada.

Art. 7. As côngruas assim estabelecidas e calculadas

em dinheiro serão satisfeitas pelos fructos dos dízimos,

que se cobrarem naquelle districto. O valor dos géneros

será intimado pelo preço dos cinco annos antecedentes -,

r-rulando-se depois as quantidades de cada hum
,

que

hão de entrar no pagamento das Côngruas com attenção

i maior ou menor abundância dos ditos géneros no dis-

tricto da Igreja Matriz e filiaes ; este preçO regulador

servirá para os cinco annos seguintes. — Apptovado com

a redacção sopra.

Art. !?." Em lonas as Freguezias a cujos Párocos se

tiverem assignado Côngruas sufficientes nos termos do

artigo 1.°, os Curatos amovíveis serão erectos em Viga-

larias perpetuas; e es direitos de Estola, ou Pé d'Altar

ficarão desde logo abolidos , assim como também as Col-

iectas , com que os povos respectivos estiverem contri-

buindo para as côngruas Paroquiacs.

Depois de pequena discussão poz o Sr. Presidente

á votação, depois do que supprimida a primeira parte

até a palavra =0." 1.°= appiovou-se a segunda até as

palavras = abolidos =. O resto foi suppiímido.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo offereceo huma

indicação em que propunha que esta abolição de direito

de Estola e Pé dAltar se estendesse a todos os mais

JJenesses , ou prestações, que não são Dizmios e Permis-

sas. — Aijprovado.
'

, . ,
,

Propoz o Sr. Presidente se acaso se devia fazer hu-

ma excepção a respeito de Lisboa ^
Púrto , e Ilha da

Madeira - venceo-se que sim.

O Sr. Soares de Azevedo propoz mais outra indica-

ção em que propunha que em todos os beneticios
,
que

actualmsnte não nescessitassem de augmento de côngrua

fiquem desde logo abolidas todas as prestações, cuja ma-

téria se acabou de vencer para aquelles Párocos , a quem

novamente se dão côngruas.

Observou o Sr. Borges Carneiro que isto era mui-

to justo; porém que visto depender de regulaqáo se es-

tabelecesse este principio a respeito somente dos que

tiverem de 60C(^000 rs. para cima.

Outros lllustres Deputados discorrerão largamente

sobre estecbjecto ; e julgando-se sufhcientemcnte dis-

cutida , foi regeitada.

Art. 9" Os liispos diterminaráõ os suffragios
, e

J.onras funeracs
,
que os Pjrocos das sobreditas freguezias

hão-de fazer gratuitamente a todos os seus Paroi;uianos

de maior , ou menor idade , e sem differença de condi-

ção. Igualmente ficão encarr^-gados de regular cmolu-

N Á

mentos , ou honorários , com que justamente ha de ser

compensado o trabalho do Pároco , c dos mais ecclesias-

ticos nas differentes funções religiosas
,

que a devoção

particular dos fieis lhes requerer.

Fizeião-se algumas reflexões , e julgando-se suffi-

cientemente discutido foi approvado até ás palavras =
sem differença de condição ~ : o resto supprimido.

Art. 10 o Serão assignadas consignações de 50^ até

lOOi^ooo réis para o guizamento e fabrica das Igrejas

Paroquiaes e Collegiadas, tendo-se em vista a despeza ,

que nellas se liouver de fazer regulamentarmente em ca-

da anno. Os sobejos se os houver ficaráó em deposito

para se applicarem ás despezas extraordinárias. A estas

consignações serão obrigados os mesmos Dizimadores que

o forem ao pagamento das côngruas dos Párocos ; porém

deveráó satisfazellas em dinheiro por quartéis , ou semes-

tres.

Muitos lllustres Deputados discorrerão sobre a ma-
téria deste artigo ; e por ser chegada a hora ficou adia-

do.

O Sr. Secretario Barros» Pereira leo o Parecer da

Commissão de Constituição em que se regula a formula

e etiqueta , com que EIRei deve jurar a Constituição
,

assim como os Deputadoa ás Cortes ; o que com peque-

nas emendas foi approvado. Foi igualmente approvado o

Decreto que deve regular este mesmo juramento em to-

das as partes da ftlonarquia Portugueza.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia o Prtoje-

cto sobre a consideração , cm que se deve ter o Gover-

no do Rio de Janeiro , e os que lhe obedecem, e levan-

tou a Sessão á i hora.

Artigo d'Officio.

''Havendo as Cortes Geraes , e Extraordinárias da

Nação Portugueza tomado em consideração os meios pro-

postos , e transmitlidos pela Secretaria de Estado dos Ne-
gócios do Reino em 1 j do corrente expondo para pre-

venir a falta de géneros cereaes na Capitai , a necessida-

de de providencias , e tendo authorizjdo o Governo para

esse tini: Manda EIRei, pela Secretaria de Estado dos

Negócios do Reino
,

que o Corregedor da Comarca do
Crato faça constar por Editaes Públicos , não só que aoi

Lavradores ,
que voluntariamente trouxerem os seus tri-

gos para abastecimento da Capital , se lhes adiantará em
lugar do terço estabelecido, metade do seu valor; fi-

cando subsistindo, o adiantamento do terço nos outros

géneros cereaes , mas também que pelo Cofre do Ter-

reiro Publico, se lhes concorrerá com as quantias neces-

sárias para a condução do dito género
,

pagamento de

rendas de armazéns , ou outras quaesquer despezas , logo

que os Ministros, e as Camarás exijão similhantes auxílios,

responsabilizando-se
,

pela remessa dos sobreditos géne-

ros , ficando livre aos Lavradores venderem-os
,

quando

lhes convier, ou consignalos a pessoas que forem da su»

contiançi , e não as tendo poderem dirigillos aos encar-

regados pela Commissão de Inspecção, e Administração

do Terreiro Publico dos generOs dos Lavradores. Ulti-

mamente determina o mesmo Senhor que o referido Ma-
gistrado de immediatamente conta por esta Secretaria

de Estado da Execução , e resultado desta diligencia , fi-

cando na intelligencia , que lhe he licito lembrar quaes-

quer Outros meios para por elles se conseguir a seguran-

ça do abastecimento do Reino tendo o referido Corre-

gedor entendido que pelo primeiro t orreio
,

que se si-

ga a recepção desta , dará parte de ficar delia entregue.

Palácio de Qjieluz em 27 de Agosto de liíz. = Fiiippe

Ferreira de Araiijo e Castro.
"

Na mesma data, e conformidade se escreveo aos

Corregedores das Comarcas de Aviz , Peja , Évora , Ou-
rique, Portalegre, Riba-Téjo, Santarém, Thomar , Vil-

ia Viçosa.

N A C 1 U N ^ !-.
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G^áZET^l UJVirERS^L.
8KXTA FEIRA 20 DE SETEMBRO

Nj LISBOA 19 de 'Seicmbra.

o dia i I do corrente se reunic na Cidade de Coim-

bra o Jiiry para decidir a causa do N. 67 , da Gaieta

Ciiiversel , no ârtli;o assignado Mnço Jeneo anii-maço-

nlco , o qual foi iiiiaiiimemente absolvido sem haver hum
só dos membros dojury que hesitasse nesta decisão: tal

era a convicção geral da injustiça da denuncia! Accresce

a notável circunstancia de não se rcjíitai nenhum dos

Vogaes que a sorte designou. Foi geral o contentamen-

to uaquella Cidade, onde he notório o irreprehensivel

comportamento, e a sciencia do aiithor daqtielle artigo
^

o que tanto mais havia excitado a indignação contra o

malévolo instigador daquella accusação, que foi feita co-

mo a do N. 69 ,
que ainda , se he possível , he mais

destituído do minimo motivo de accusação
,

porque es-

ta apenas vers» sobre huina mera fraze que não passa de

Jium gracejo.

'"Sr. Redactor da Gazeta Universal.
''^ Porto ij l/tf Sítemhro de 1822.

" Apresenta-nos o seu Num. 19Ó, na Carta alli es-

cripta , hum niodcllo quasí completo das seducçfies e

subornos que nesta Divisão Eleitoral tíverão lugar e voga.
'' O espirito da intriga sempre prompto a manejar

as armas da prepotente impostura , a tudo quanto chegar

pôde , estendeo suas pestíferas ramificações. J\Ias o génio

do bem
,

que no meio das mais horrendas e medonhas
sugestões ) faz transluzir vislumbres de luz, e escbreci-

mentos de verdade , também tez conhecer aos Povos

desta Divisão Eleitoral
,
que occukas manobras tramavão

o fim de os illudir , e subjugar suas vontades ao espirito

parcial que as movia.

"A desconfiança Im o alvo eléctrico, que atrahe a

poz si o esclarecimento da verdade. Debalde se canção
illusões , estas na opinião publica desapparecem , e hu-

ma Eleição honrosa succede a luima turbulenta. Mas que
acontece ! O espirito do mal arde em chanimas de có-

lera e f alva , e não podendo tolerar o desprezo com que
o tratâo vai postar-se nos Paços do Concelho na'occ3siáe

<fue se apuravão os Votos da Deputação , e roendo os

merecimentos de huns e credito de outros consegue con-

tra a expectação dos bons Portuenses, serem riscados e

proscritos, certos Cidadãos abalizados em talentos, virtu-

des , e Religião , e dignos de ser Deputados
; pjra em

Seu lugar introduzir outros menos dignos. Ora de que
este procedimento imprevisto (imprevisto lhe chamo eu,
porque já se flão esperava

, por ser fora de tempo , e

das balizas da Lei) teve lugar, he facto authentico, pu-
blico, e descaradamente praticado. Was de que elle fos-

se unanime com a Lei , he o que se nega , e ella mes-
ma condemna. O artigo 5 j." diz : As duvidas que oc-
ctrrercm nt acta da tUiçãa seruê decididas v<rba!mení;

c sem recurso fcrr hiima Cvmmissno de cinco Membros
es quiies ser.lo eleitos nas eccasióes e pela fómni porr.ne
se elege a Mcza da eleição, etc. Por consequência só a
esta íileza competio deslazer as duvidas, e só o que el-
la obrou debaixo da authoridade que lhe foi conferida
lie que foi bem jL^'gado , e conforme com a opinião pii-

bhca^ porque a opmião publica deseja o cumprimento
e não a transgressão da Lei ; d"onde se segue por legi-

tima inferência
,

que todos Os votos que depois forão
riscados , foi acção intempestivamente feita , illeo-al , e
injustamente praticada.

" E com effeito , como não será tal exemplo hum
montão enorme de injustiças, sendo executado por meia
dnzia de homens, se tanto erão , sem outra razão mais-
que a sua parcialidade contra a vontade expressamente
votada de tantos milhares de eleitores ? Isto não só se
prova ser injustiça ; mas atí hunia reconhecida anti-cons-
titucionalidade

,
porque a ("onstituição he a expressão da

vontade geral da Nação , e não de hum pequeno nume-
ro de indivíduos partiaes. Seus representantes devem ser
nomeados e eleitos pel,: Nação toda ; a liberdade de es-
colher os Deputados deve ser livre conforme a Lei. St
depois dos votos apurados conforme a Lei , alguém hou-
ver que se queira oppõr e riscar algum dos eleitos só
porque lhe não quadra com a sua parcialidade este tal

oppôe-se á vontade geral daquelles que o elegerão; op-
pondo-se a vontade destes , oppóe-se 3 vontade dá Na-
ção ; e oppondo-se a esta, oppõe-se á Constituição, e
he por consequência aiiti-constitucional.

"Do que tenho dito, se colhe evidentemente a
conclusão de que hum partido de parciaes falladores , e
occultos manejadorcs de intrigas e sobornos infundirão
nas Eleições suas desatoradas opiniões ; mas que partido
serã este? Oh! diga-o n chamada proclamação da Socie-
dade h'fítr:otica do Porto inserida na Borboleta N.° 20;
que eu contemplo como hum insulto feito íos bons e
dignos Deputados já eleitos na presente e nova eleição
e a todos os homens de bem que os votarão ; ella e náò
eu dá o nome ao tal partido Liberalismo ; eis como ella
appehda aquelles que nos Paços do Concelho obrarão
tantas injastiças , pjrtido que também a Borboleta N."
196 confirma, quando dirigindo-se ao mesmo fim que a
tj| macheavelica proclamação

, se queixa do Concelho da
Majja

, e diz ,
que elle fora o contr„pex.o que de repen-

te
,

e iResyemdamente veio desorientar o fito de suas es-
pcraaças. Ora abençoado seja este ConceIJio pois que
neile não teve entrada o espírito da intriga e do sobor-
t'0, e que soube conhecer e repelir esse montão de ne-
gras Listas que os taes enthusíastas mercenariamente fi-

zerão circular ainda nos mais recônditos lugares desta
Divisão.

" Aqui porém , Senhor Redactor , ainda não pára
a escandecida imaginação dos Authores de tal partido.
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Elles quei\ír.-5e de soborno? , sendo elles mesmos os

sobornantes , e para corarem g sua refinada hypocresia,

iniputáo :ios Cidadác>i íntegros e imparciaes , o que só

he effiíito do seu imparcial inacliiavelismo. £ porque ?

Porque lo^o no ptiineiio Escrutiiiio não foi avante o seu

mercenário dcScjo. Mjs estartrmns já livres do'! taes su-

boriiantes ? Oli ! Senlior Kedacttr, permittira Osos que

assim fosse! ÍVUs desgraçadamente, os que nos Paços do

i^onsedio tiíeráo tanta bulha, e obrarão tanta injustiça,

segundo nie diaerti pessoas fidedignas, já andão passando

Listas, por si, e por seus asientes , em grandus Maços

por Muthar.iiiíios , e í.eça d.i Palmeira, etc. : n'liuma

palavra praticando ainda peor do que tinliáo praticado

na primeira votação ! E ser;í isto obrar segundo o espi-

rito da Lei ? Ou serão estes homens dispensados da ob-

servância delia?... , Finalmente, Senhor Redactor, em
quanto existir sobre a terra Inima certa sucia que Jia a

que dão o nome ác V. L. nunca terão fim os subornos
,

as injustiças , e o despotisnio
, porque são homens que

querem gjvernât , e não ser o;overnados.

Eis-aqui , S«nlior Redactor , sinceramente explanado

tudo quanto aqui tem havido concernente á presente

eleição. E se depois occòrrer mais alguma circunstancia

digna de notar-se , terei o gosto de parteciparlha , para

que á vista da sua bondade, ou maldade, a huns possa

sefvir de exemplo, e noutros de precaução. Queira por-

Tanto , Senhor Redactor , no seu interessante o impar-

cial Piriodicõ , transcrever estas minhas observações, pa-

ta desempenho da honra , e ignominia da impostura e

injustiça. Tenho a honra de ser, etc.

Observador Portufníc.

Contiiiiia o Relatório Mlitorico do Projecto de Lei rela'

tivo ti Meia da Coitscieitda e Ordem apresentod»

a* Soberano Congresso em Sesfio de 5 ' de

Acoito de 1822.

Obierva-çe á vista de todos estes documentos , e

<le outros pertencentes ao Reinado do Senhor D. Sebts-

tião não só a pouca influencia que tinha aO principio a

iVJeza da Consciência sobre as Ordei.s Militares, mas a

Origem e progresso da contusão que ss veio a introduzir

na jurisprudência das Ordens; pois que; 1.° ElRei des-

pindo-se da qualidade de Soberano
,

Jegislava comtudo

soberanamente para ís Ordens Militares , como Governa-

dor e Administrador delias ; 2.° prescintlindo das lacul-

ilades que por himia vez tinhio sido concedidas aos Reis

lie Fortw^al peia Bulia de incorporação, sujeitava inu-

tilmente ao conhecimento, e decisão da Sé Apostólica

os negócios das Ordens , ainda os -que erào meramente

lemporaes; j.° esquecido da Lei que havia feito como

Rei eSjberano para a publicação do Concilio de Trento,

declarava como Governador das Ordens aos ftlembroJ das

mesmas Ordens, que deviáo continuar na posse dos privi-

légios já derogados pelo Concilio, segundo se contem

na Provisão expedida sobre o parecer da Junta de Évo-

ra ; Provisão que não pi')de deixar por isso de se reputar

niilla e de nenhum effeito , em quanto á matéria e á

forma ; assim como se não pôde reputar sdmitiiúo em
Poríiigal

,
por falta da devida iccepção e publicação, o

Treve que se allega de Gregório Xlll , e muito menos

a declaração dos Cardeaes Interpretes do Concilio de

Trento, Que fazem subsistentes os privilégios das Or-

dens aind,! depois dos Decretos do Tridentino.

Nem lie nos nossos dias que se começou aattribuir

a origem da confusão da jurisprudência das Ordens aos

tempos de EiRei D, Sebastião ; pois que já D. ftlanoel

de Menezes., na Chronica deste Monarca refere as quei-

xas dos Povos nas Cortes de 1562 contra a usurpação

íia jurisdicção Real feita pelos Ofliciaes da Meza daCons-

Liencia , e o Requcrin;eino delles para cpje as Oídeiis

tivessem Juiz , como sempre tiverão , nem occulta os

artifícios com que se fez voar de Koaia para Portugal

hum enxame de iireves
, que nunca forão pedidos , c al-

íjuns dos quaes se ccniiecér^o ser contra lei, c direito.

Mas passamos ji ao tempo dos Fiiippcs.

O Regimento da Meza de 2j de Agosto de 160?
,

•tebendo nas fonte» impuras qtie tenho mencionado, c

apartando se dos genuinos principies que deviSo regular

a jtirisprudencia das Ordens , veio a augmentar a confu-
são que já havia começado no tempo de ElRei D. Se-
bastião, e de n.ais a iriais a formar da Meza da Cons-
ciência hum Tribunal do Mestradtj

,
qual elle não era

pelo antigo Regimento de 1558.

Determinou-se expressamente no § final, que o di-

lo Re«fimento se não imprimisse, ma? se trasladasse em
hum Livro que estari.i na Meza : Outra declaração se

acha naqUelle § ,
que bem mostra o erro de princípios

com que todo o Regimento foi redigido, a saber; (jiic

tudo o <jiie nelle se contém sobre as Ordens Militares e

cousas qtic a ejlas pertencem , ha ElKei por bem como
Governador e perpetuo Administrador <jiie delias lie : e

por isso não admira que a cada passo se distingui a au-

thoridade Real da authoridade do Administrador; que os

indivíduos d,is ttes Ordens como sujeitos á jurisdicção

ecciesiastica , se reputem isemptos das justiças seculares

postas por ElRei ; e que chegasse a tal excesso a confu-

são dos princípios políticos naqueile tempo que a Ordem
para que as justiças seculares, pcssáo prender os Caval-

leiros que achassem em flagrante delicto, ou de quem ti-

vessem culpas de casos graves e escandalosos , he ex-

pressamente emanada da authoridade de ElRei como
Governador « Admimstrador.

ficarão em geral pertencendo á Meza por este 'Re*

gimemto "todos os negócios das Ordens Militares e das

"pessoas do habito delias, e seus Ministros e Beneficiados,

" e tudo o que convém ao seu bom estado e governo no
'' espiritual e temporal , assim dentro destes Reinos

,

" como fora delles , nas índias Orientaes , Estados do
*'Sr(?jiV, e mais partes ultramarinas, salvo o que toca

''ãs commendas da Meza Mestral
,
por quanto a adminis-

" tração e governo delias pertence ao Conselho da Real
""Fazenda, contorme a ordem que para isso lhe foi da-

*'da. " Regimento § 16.

Ficou-lhe pertencendo em -particular :

I." Prover as visitações das Ordens §. 24.

2.° Conceder a confirmação dos prazos das com-
mendas das Ordens , e as quitações dos três quartos c

meias annatas §. 25.

J." Dar licença para troca de alguns bens das Or-
dens , na forma do §. 42.

4.° Consultar ou perdoar as penas, e conceder os

alvarás de fiança aos freires, e Cavalleiros das Ordens

§§• 4j, 5*-

5, Conhecer por appellaçáo ou agravo dos feitos

,

que se despaclião pelos Juizes das Ordens, e dos Caval-

leiros §§. 5J , S4.
6." Propor e examinar os qtie hão de ser providos

nos Benefícios simples, e curados, e Capellanias das Or-
dens §§. 57 , 6j.

7." Administrar, e arrecadar em cofre os dinhei-

ros que pertencem aos Recebedores dos quartos , meias

annatas , e terços das Ordens §. 64 e seguintes.

Depois do Regimento da Meza , a legislação que ha

mais notável acerca das Ordens, e daquelle Tribunal,

he a que se contem nos Estatutos illegaes das Ordens Mi-

litares de Portugal , dos quaes não posso deiXar de lazer

breve menção, fie verdade que os antigos Estatutos
, c

costumes destas Ordens não forão derogados pela Bulia

da incorporação
,

que ali.is os mandou conservar em seu

vigor ; mas alem ce que ficarão sem effeito na parte

que se oppunhão ao disposto na dita Bulia ; tirado ficou

também por esta, segundo entendo, o poder de se fa-

zerem Estatutos em novos Difinitorios , o que pareceria

oppor-se Bos amplíssimos poderes que ella concedia aos

IVlonarcas Portuguezes ; que por isso ElRei D. Sebastião

mandava rever as antigas Regras e Estatutos , não pe-

los Capítulos geraes das Ordens , mas pelo Tribunal
,

então secular , da Meza da Consciência , provavelmente

para depois o? reformar na qualidade de Soberano.

E com efteito ou fosse pela ditficuldade de obter o

Régio consentimento, ou fosse (o que vem a parar no

mesmo ) porque depois dos Papas terem dispensado o>

votos religiosos e a vida commum dos Commendadorev
c Cavalleiros das Ordens , de maneira q^ie podesscm con-
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traliir © matrimonio , <t dispor de seus bens: e princi-

palmente depois de secuiarieadas ascommendas, as quaes

íi'antes se reputavão como Benefícios ecciesiasticos
, já

as pessoas que tinliáo princi|uimente o direito de consti-

tiiirem os Capitulos geraes , vinlião a ticar quaSi de to-

do desiigad.is das Ordens, e não se podião tliamar seus

verdadeiros Representantes ; o certo lie que desde o tem-

po de EIRei D.Jo.ío III nunca mais se cuidou em con-

'vocar aquelles Capítulos, até ao tempo de Filippe II de

Tortiigiií- foi este Monarca o que no anno de 16I9 ce-

lebrou Capitulo geral da Ordem de Avis , na qualidade

de Governador com vezes de Mestre , e alii ordenou a

alguns Definidores que tratassem da reformação dos Es-

tatiiti-S , o que elles com «ffeito tizcrão , restituindo a

antiga Regra , e ajuntaiido-lhe novas definições e o Re-
gimento dos Ministros da Ordem •, e tudo foi depois ap-

^rovado e mandado observar por EIRei li/ippc III na

qualidade de Governador, ern Nudiiú a jo de Maio de

1627 ; registado na Cliancsllaria da Ordem a 7 de Se-

tembro de l6jo, e impresso era lóji, com protesto

<\o Desembarco do t*aço no qual se declara que esta; de-

finiçóts não prejudicarão a jurisdicção de Sua Magestade,

como Rei, não havciído confirmação do que a ella tocar.

No mesmo aono de 1619 se procedeo em Capitulo

gera! á reformação da Ordem deCliristo, a qual foi con-

cluída em 1620, publicada na forma da antecedente , e

ni mesma data, e tiltimamente inip.essa em 1628.

Mais tarde em fim se publicou a antiga Regra da

Ordem de Saiit-lago , com as novas Definições
,
que se

dizem fritas em Capitulo Geral por EIRei Filippe III

no annõ de 1627, por elle approvadas pelo mesmo teor

e na mesma data das de Avis , c de Christo , e somen-
te impressas em 1694-

Da breve liistoria da publicação destes Estatutos fa-

cilmente se conhece que ellcs não podem ter validade

alguma
,
por isso que nem totão confirmados por autho-

ridade Pontifícia , nem pela Regia
,

pois que a simples

approvacão do Governador , a intimação por elle feita

aos Commendadores , Freires, e mais pessoas das (Jrdens,

para os cumprirem e executarem, c a publicação na Chan-
ccllaria das mesmas Ordens , nâa Ibes pôde dar força le-

gal contra as Leis do Reino , contra os direitos da Co-
roa , e contra o -que se achava determinado, tanto na

iulla de incorporação , como nos Decretos do Tnjenti-
no. E comtu.lo estes Estatutos constituem o Código

, pe-

lo qual nté hoje se tem governado as Ordens Militarej,

e a Mcza das mesmas Ordens.

Horém não somente be verdade que estes Códigos
por falta da devida confirmação não podem ter força le-

j;jl ; mas também he indubitável que elles contem liujn

grande numero de disposições
,

que não podião ser con-
firmadas

; quaes são todas aqnellas que estavão em vigor

antes dj iJulla da incorporação , e com ella se tornavão
incomp tiv€i> ; todas as que foráo feitas desde o tempo
de EIRei D. Sebaitiãa contra a dita I^ulla , sem que ex-

pressamente a derogassem •, todas as que se contem nas
ii(n'as Definições

,
que tendem manifestamente a isenip-

tar da Jurisdicção Real as temporalidades das Ordens , c

da Jurisdicção Episcopal as Igrejas e pessoas das mesmas
(irdens ; e finalmente todas as que formarão da Meza da»
OroerK hum Tribunal Ecciesiastico e próprio do Mestra-
do

,
qual elle não foi na sua origem, nem o podia ser

depois da íkilla de incorporação; pois que nem esta,
nem outra alguma posterior, desliga do poder propria-

mente espiritual o ecciesiastico externo, que se diz exer-
citado pela Me7a ; nem as pessoas que a compõem, ou
os Ministros subalternos, ou os seus Oíficias se podem
chamar sesud;,iTiente pessoas ecclesiasticas , nem tão pou-
co podem ter este nome os Commendadores e Cavallei-
ros, que até perderão a qualidade de religiosos que d'an-

tes tiiihao , depois que deixarão de viver em commum
•e debaixo de Regra , sem a profissão stílemne dos votos
(ia Religião, e que passarão a alistar-se na Milícia, e a

servir na guerra, não já debaixo do pendão das Ordens,
mas como seculares debaixo das Bandeiras Reaes.

E já se vê que he escusado repetir desta épc-ca pa-

ta diante a historia da jurisprudência das Ordens, e da

jurJsdicçáo «xercitada pela Meza da Consciência: ella se

reduz por huma parte á creação de cfficios e outros actos
puramente legislativos e soberanos, que só podião ema-
nar da autliotidade Real

,
quando existião os Mestres

feitos peios Reis na única qualidade de Administradores,
sem audiência dos Ministros Régios, nem intervenção
dos Tribunaes da Coroa ; e por outra parte á relação de
continuas c acerbas contestações entre os Prelados do
Reino e do Ultramar, e as mesmas Ordens, começadas
desde o tempo dos Reis Catholicos, e renovadas nos nos-
sos dias : contestações que lorão ou sopitadas , ou deci-
didas em vários teoipos , e por niui diversas maneiras

,
Segundo as opiniões que vogavão , ou a maior preponde-
rância que tinha no Concelho dos Reis qualquer das par-
tes litigantes. Porím hoje nada ha mais fácil do que re-
duzir as cousas aos seus verdadeiros princípios, e accom-
modallas ao novo estado publico da Nação Portugueza ;

he o que se ia no Projecto de Decreto desde o artigo

j ate ao artigo
1 5.

(^Continuar- se-ha").

CORTES. Senão do dia iç de Setembro. 469.°

O Sr. Presidente abrio a Sessão ás horas do costu-
me , e lida e approvida a acta da precedente, deo con-
ta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente

, em que
se comprcliendia a seguinte correspondência : — Hum of-
hcio do Goveri^) pela Secretaria d' Estado dos Negócios
do Ktino, incluindo fiuina conta doChancelier da Rela-
ção e Casa do Porto sobre as duvidas que encontra na
e.Necução da ordem de 1 S de Setembro de 1821 relati-
vamente as contas da administração das obras das estra-
das do Djaro , mandadas tomar á Junta da Companbia
da AgtiLukura das Vinhas do Douro. Outro do Ministro
das Justiças incluindo a resposta aos quesitos, q\ie foiáo
enviados ao Reveiendo Bispo do Perto : outro sobre o
mesmo objecto do P<.everendo Arcebispo de Brtft,, Ou-
tro pela Secretaria d' Estado dos Nsgocios da Marinha
incluindo a inlotmação requerida dos" Lentes da Acade-
mia sobte o requerimento de Desidcrio de Sousa Pereira
Leite, Aspirante a Guarda-Maiinba.

Fez-se menção honrosa das felicitações das Camarás
Constitucionaes das Villas das Caldas , e da Alesiejana.

DistribuuãO'se pelos Srs. Deputados números de
exemplares da Conta Geral da Repartição do Commissa-
liado pertencente ao mez d'Abril , remettido por Cle-
niente Eleuterio Amado; e Jiuma Representação do
Comniissario Geral, Domingos José Cardoso.

O Sr. João Vicente da Siiva põrtecipa de Vilía
Viçosa em data de 1 4 do corrente

,
que estando a sui

saúde muito deteriorada
, não podia comparecer com a

brevidade
,

que o aviso do Soberano Congresso exibia;
pedia portanto a continuação da sua iiceiíça : := (liáJ
lhe foi concedida ).

O Sr. Secretario Soaras de Ateveda fez a cJiamada,
e disse se achavão presentes 1 1 5 Srs. Deputados

, e quê
fakavão 4j, dos qi;aes 26 tinhão licença motivada.

Ordem do Dia :

Projecto da Commiss.ío de Constituição sobre a indica-
ção do Sr. Miranda relativamente ao procedimento
doGoverno do Riu de Janeiro, e pessoas que lhe obe-
decem.

A Cotrimissáo de Constituição examinando a Indicação
\lo Sr. Deputado Miranda

,
que llie foi remettida por

este Soberano Congresso, he de parecer
:, Què o Decre-

to àj convocaçãjo de Cortes Constituintç? no Brasil,
promulgado em j de Junho próximo passado pelo Prín-
cipe Real, hí nullo ; porque excede a authoridadc de
quem o promulgou ; he contrario á vontade geral do
Povo do Brasil, rr-presentado neste Congresso; tende a
dissolver a suspirada UniJo do Brasil com l'ortugal \

deslaz o Pacto estabelecido por huma vontade geral , so-
leninemente declarada , e espalha por todo o Brasil as

sementes da anarquia, . .

Para Decorrer promptamente aos trales, que pódc
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oícasionar similhante Decreto , pensa a Commissáo que

as Cortes se devem apressar a decretar o seguinte.

1.° Que o Decreto de j de Junho próximo passa-

do
,

que convoca no Brasil Cortes Constituintes, he

nullo.
2° Que os Secretários de Estado do Rio de Janei-

ro são altamente responsáveis pela illegalidade de huma

tão despótica determinação, e devem ser processados.

5." Que o Governo do Rio í/e Janeiro desobede-

cendo ás Cortes, e constituindo-se independente contra a

vontade dos Povos do Erásil , representados neste Con-

gresso , he Governo de facto , e nS > he Governo de

direito ; e a obediência voluntária de qualquer Authorida-

de será criminosa , menos quando for obrigada pela tor-

ça.

4.° Que a Deiagaçáo do Príncipe cesse immedia-

tamente , e que ElRei nomeie logo a Regência
,

que

Jia de exercer esta Delegação na forma ji sanccionada.

5.° Que o Principe Real deve recolher-se a Por-

twal no prazo de quatro mezes , contados desde o dia

ern que lhe for intimado o presente Decreto. E no caso

náo esperado que elle não obedeça a esta Determinação,

se proverá como a Constituição determina.

'6,° Que será tido como traidor aquelle Comman-

dante de força de mar , ou de terra , que obedecer ao

Governo do Rio de Janeira , náo jendo a isso obrigado

pela força.

7," Que o Governo por todos os meios que esti-

verem a' sua disposição fará executar todas estas Deter-

jninações.

Paço das Cortes 11 de Setembro de 1822. — Ma-

noel Borges Carneiro — Bento Pereira do Carmo—/. A'

de Faria de Carvalho—José Joaquim Ferreira de Moura.

O Sr. Trigoso tomando a palavra disse ,
que sendo

mui verdadeiro o principio estabelecido no art. 1°
,

por

isso que hum Decreto passado por quem náo tem poder

he nullo , náo tinha a dizer ceusa alguma da sua doutri-

na em "leral ;
porém que reflectindo sobre as causas que

a Cortimissáo expende julga ser desnecessário similhante

Decreto nas actuaes circunstancias
,
por quanto os senti-

mentos do Congresso já são sabidos no Brasil pela de-

claração a respeito do Decreto do Principe Real que con-

-vocou o Conselho de Estado ; já não he necessário , se

o fim he impedir a convocação das Cortes naquelle Con-

tinente porque a accederem os povos a ella , já a esta

hora estarão convocadas ; que além disto estando a nossa

Constituição concluída, e tendo- ^e declarado na proclama-

ção, que este Congresso dirigio aos Brasdeiros, que ella lhe

seria enviada immediatamente , estranharião aquelles ha-

fcitantes
,
que lhe precedesse este Decreto : que portan-

to sendo a su» opinião que a Constituição assignada e

Temettida áquelle Continente produzirá os mesmos effei-

los, que este Decreto, sem os riscos, que podem occoi-

ret' era igualmente a sua Opinião, que sendo verdadei-

fo o principio, não era conveniente a occasião ; e por

isso não podendo falhr a respeito dos artigos seguintes

em particular , este era o seu parecer em quanto á ma-

téria em geral.

O Sr. Miranda em hum longo discurso sustentou

o Parecer da Commissáo, mostrando que ha muito tem-

po devia ter se tomado tal medida, porque então não

se teria enTOssado o partido
,

que ora prezide a huma

parte do Brasil : que he da maior necessidade que quan-

to antes se faça saber aos Braiiiehot as vistas daquelle

Ooverno, e fixar as relações que com elle devemos ter

:

produzio novos argumentos , e concluio a favor do Pa-

recer.

O Sr. Borges Carneiro apoiou o preopinante , ac-

crescentando qiíe já estaváo bem publicas as vistas do

Governo do Rio de Janeiro ,
as quaes Se demonstravão

das mesmas Cartas do Principe Real , e de vários im-

pressos da mesma Província , e de Pernontbuco ,
cujas

passagens notou ; e depois de ter feito outras reflexões
,

Totou a favor do art. 1.°, cfferecendo-lhe porém hum

additamento.

O St. Cosfa Jgtilar combateo o Projecto mostran-

do que elle he injusto e impolitico, produzindo diversos

argumentos para sust«ntar esta opinião ; refutou as que

expenJerão aquelles honrados Membros, que tinlião faí-

lado em sentido contrario, dizendo que não erão os par-

tidos , nem as facções que dirigem o Governo , e mar-

cha dos negócios políticos no Brasil, mas a vontade

unanime de todos os povos : que pois se he verdade o

que acabava de dizer, o que não se podia negar ; se he

lerdade, como disse hum honrado Membro, e he pro-

vável estejão a estas horas formadas as novas Cortes no

Rio de Janeiro , de nada serve esta legislação, e só le-

vará ao Brasil a anarquia, o sangue,' a morte; que por

estas e outras razões votava contra o parecer da Com-
missáo.

O Sr. Moura fez hum longo discurso, em que mos-
trou a justiça do parecer da Commissáo ; e quanto con-

vinha á Dignidade Nacional fixar por huma vez a nossa

linha de conducta, e as relações que devemos ter com
aquelle Governo : e depois de ter desenvolvido com a

maicív evidencia as proposições que estabeleceo, concluio

a favor do parecer.

O Sr. Barreto Fti» disse: "Os lllustres preopinan-

tes disseráo muito, eu direi pouco. Não me admita o

comportamento do Principe , nem me espanta que ells

se tenha levantado contra a sua Pátria, porque o Prin-

cipe he hum Déspota , e hum Déspota não tem pátria :

a sua pátria he onde quer que elle encontra poder e

império E se a palavra Príncipe (como diz Alfieri') im-

porta áquelle que está no meio de seus vaSsatlos , como

estaria hum leão no meio de rebanho de ovelhas ; vendo

o Principe que acha na America o que i^ão poderia achar

em Portugal, náo he muito que elle prefira aquelle a

este paiz. As suas palavras , as suas acções , tudo con-

vém a hum Déspota. Mas o que náo convém á dignida-

de dos Representantes de huma Nação livre- e geneto-\

sa , he a lentidão com que temos marchado em circuns-

tancias táo árduas e apertadas: he preciso tomar-se hu-

ma decisão prompta , he de absoluta necessidade decla-

rar-se rebelde e refractário o Governo do Rio de Janei-

ro ; he por tanto da maior urgência a publicação d-^ste

Decreto, para que os malvados se atterreni , e os illu-

didos se desenganem."
Fallárão 3 favor do parecer Os Srs. Soares Franco,

Pereira do Carmo , Castello-Branco , Guerreiro , e Xa-

vier Monteiro: e contra o parecer os Srs. Lino Couti-

nho , Barata , e Ribeiro d'Andrade : e por ser chegada

a hora ficou adiado.

O Sr. Soares de Azevedo leo huma indicação de.

vários Srs. Deputados do Brasil
,

pedindo que lhe seja

reservada a sua assignatura da Constituição para quando

0$ Povos tiverem declarado a íua vontade. Decidio-se

que esta indicação, e os pareceres relativos aos Srs. De-

putados da Bahia e S, Paulo sobre o mesmo objecto fi-

cassem para Ordem do Dia de amanhã , concluído que

seja o Projecto adiado de hoje.

O Sr. Borges Carneiro participou que Sabbado esta-

va prompta a Constituição, o que servisse de governo

ao Sr. Presidente para declarar o dia de assignatura, o

que ficou reservado para se declarar amanhã.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia as ma-

térias referidas , e levantou a Sessão á 1 hora.

ANNUNCIO.

A Rcloç~io Completa da Campanha da Rússia em

i8l2, ornada com dois rr.appas em que se demostra of

sítios das Batalhas de MoskoWa etc. e de hum estado

summario das Forças do Exercito Francez durante toda

esta Campanha, e em que se faz honrosa mençán da Le-

gião de Portugal : 2 vol. em 4.°, vendem-se encaderna-

dos por 2:400 na Lei na Loja de João Henriques , Rua
Augusta N." 1.

N A 1 M i* K h; IN -s A ^ A <: i o n
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AFISO.
Como finda no ultimo deste mez a siihs-

cripçâo do 3° trimestre deste anuo da Ga-
zela Universal , os Senhores que qinzerem

continuar a recebella no seguinte trimestre

terão a bondade de renovar a sua subscrip-

çúo . ou diri(jírido-se ao Redactor. Joaquim
Josc Pedro Lopes , R. da Prata N. 113,

ou ás Lojas de João Henriques ^ R. Aurju

-

ta JV. 1 / Francisco Xavier de Carvaího ao

Chiado ; António Pedro Lopes , R. do Ouro
iV. 138; íraticiscó Xainer de Carvalho, ao

Pote das Almas ; Caetano Machado Fran-
co , 72. da Prata N. 82 ; e Caetano de Le-
mos . R. do Ouro N. 112; [dir'ir/indo-se pe-

lo Segicro às ScnhorcÉ das Pr-ovincias. ]
' ^eçQ^de Trimestre 2:880 rnefal , ou 3:lâO na Lei.

.Ftègo de Senitutre ò:b20 metal , ou tí:O00 iia Lei.

.... ^ÁUSTRIA., ^j,„,r.r.OVienna 27 de A^oStàr'-: :^ -,

Certo lie que lia grande actividade na Cliancellaria

Auiica ; que Gcntí, alma e tocha de todos os preceden-
tes Congressos, intimo conlidente do Príncipe de Mct-
ternich , trahallia de dia e de noite. Desde o mez de Ju-
lho tem repetidas vezes havido longas conferencias di-

plomáticas no Palácio do Príncipe Chanceller, — Estando
ausente o Conde Golowkln , Embaixador ordinário da
P.usí'ía , suppre o seu lugar o Conde de Tatischef/. —
.Q., Marquez de Caranan assiste ás conferencias ; e na au-
çencia de Lord Stcwart foi chamado a ellas ftlr. Gordon^
encarregado de Negócios Britânicos. —Tendo morrido o
JVlinistro Prussiano, Baiáo de Krasemark, cli^-gou o Prín-

cipe de Hatijcld 3 tempo da conferencia de 1 7 de Ju-
lho. Todas as medidas preparatórias para abrir as confe-

rencias ministeriaes que se hão de fazer eni Vienntt. O
Conde de Tatischcjf declarou que estava munido de po-
deres sulficientes , e JUr. Gordo/t intimou ijUe a lua Cor-

te (de Londres') obrará de accordo com a de Vieiioa. O
Príncipe de Hatsjeld acaba de participar que o Rei seu
amo intenta ir em direitura de Serlin a Verona , no mez
jde Setembro.— Dizem que o nosso Ministro da Fazen-
da , Conde Stodton , intenta contrahir hutn avultado eni-

prêstiíso.

ÇThe Cturier.')

FRANÇA.
P.íi /i 2% de Agosto. :^3

Escrevem de Pokiers a aâ de Agosto á tarde :

" Hoje se abrio a discussão, e já as questões que nel»

Ia se tem decidido são o objecto de tojas as convtfsa-

çóes. Tanto mais se esperava este resultado quanto já

em (Utras causas se tinha julgado ou decidido este pon-

to de direito. A sessão de amanhã he esperada com ini-

paciencia. Deve principiar a inquirição das testemunhas»

e os primeiros depoimentos são do maior interesse. No
numero das testemunhas se acha o bravo '^'otjel, que
prendeo o General Eerton ^ e que he hoje Tenente de

Cârabinpiros ; ha também vários Víiajecniet. „.!..,l;i :.: .'

" iVotou-se na primeira audiência que B«rfp«"'tlte

huma orla branca entre a Cruz de S. Luiz e a da Legiío

d' Honra ; também tem huma Ordem Sueca. Appareceo

no banco dos accusados vestido de preto ; tem os cabei-

los quasi todos brancos, posto que terá ao muito jj
annos. He mui corado , O que contrasta com o ar tran-

quillo que affecta. O Ex-Coronel AUx também veste de

preto ; mas sem alinho,

" Hum Ofticial de Gendarmeria postado á direita

de Berton observa todos os seus niovim^nfos.— A' por-

ta da casa do banco dos accusados estão Ofhciaes de Gen-
djrmeria, de Dragões, e do Reg. $ 2 de linha.

" Houve hum susurro notável no auditório
,
quando

na leitura do acto de acLUsaç'o se tratou da Proclama-

ção que os rebeldes lizerão em Thouars, e da passagem
eni que designavão como membros do Governo Provi-

sório que diziáo estabelecido em Paris os Srs. Genersl
fui/, Kerjtry, Marquez Voj/cs d'Argeiisoit , J\larquez de

Lajauette ^ e Benjamin Co/istanf,

"O pequeno numero de Iiberaes que contão em
Poitiers fabrica as narrações mais enternecedoras scbre

os rigores que se empregão para com Berton. Chegou-se
30 ponto , dizem elles , de lhe" recusarem hum talher de
prata para servir-se á riieza ; vé-se obrigado a comer com
talher de cabo de páo {Ai buxo). Também se quei.\ão

muito de ter havido a prudência de lhe dar huma faca

com a ponta quebrada. O que he certo he que a exce-

pção das medidas que a prudência ordena, Berton e seus

complices são tratados como prezos ordinários.

" Berton obteve dos Magistrados hum favor que se

tem muitas vezes recusado a rcos de menor importância.

Pôde véf seus tilhos , e os Gendarmas que o vigião ti-

nháo recebido ordem de o deixarem conversar em parti-

cular com elles. Hum dos Gendarmas
,

que todavia se

não tinha aproximado, ouvio estas ultimas palavras d«

huma conversação: Ací> compromtttais niiiguenu — PodC"

rá ser ainda alguém çomprom;ttido ?

"
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G R Ã-B R E T A N H A.
LfitJres 5 rfif Setembro,

Recebemos noticias de Viemia ate 24 Je Agosto:

fazião-se alli grandes preparativos para a recepção dos

Soberanos Alliados ou dos seus Encarregados ; mas não

se diz ao certo o dia da primeira reunião, posto que

geralmente se entendia que seria pelo meado deste inez.

O Banqueiro Rolschild chegou a Pítersburgo pot

mar no dia 12 de Agosto, indo d Inglaterra. —Tinhâo

regressado áquell.i Cidade todos os Regimentos da Guar-

da. — O Imperador Alexandre devia saliir no dia 16 pa-

ra Vienna , e dízia-se que a sua ausência seria de seis

mezes.

Idem 7.

A malta de S. Petersburgo (vinda por Flandres')

trouxe cartas até 17 de Agosto; mas não mencjonão
ainda a partida do Imperador.

Cartas particulares dé VUnna de 26 do niez p"asfadò

dizem, que o Rei á' Hespanha tez iiuma uri;ente requi-

sição ás Cortes da Rtissla e da AuUna pedindo auxilio,

e accrescentáo que se lia de apresentar ao Congresso

quando se juntar liuma representação lormal para o mes-

mo effeito. Não afiançamos esta noticia mais do que

pelo que dizem taes cattas.

O Duque de Wellington èstève dois dias de cama

eom huma constipação ; mas já se levantou antehontem,

e vai muito melhor.

Idem 9.

Pefa malla dos PaUes-Saixts
,
que traz noticias até

f , ein o seguinte artigo :

^'Hamburgo 5 oí Sctenibrâ. Conlifmá-se que to*

das as Sociedades secretas , incluindo mesmo a dos Pe-

clreiros-LivreS , estão prohibidas na Rússia, não por hum
Ukase Imperial , mas por hum Rescripto rrlinisterial , no

qual se explânáô miudamente as causas desta ptohibiçáo.

Cartas de S. Petersburgo dizem, que todos os Emprega-
dos públicos dsvem apresentar-se perante os seus Supe-

rietei para declararem (sendo d» Ordem) que se retirão

delia para sempre, sob pena de perderem o seu empté-

fo."
O processo dos conspiradores da RocheUa (em Fran-

f*) tefrhinou a final : quatro dós réos foráo condemna-
dos á morte , três a 5 annos de prizão ; hum a três an-

nos , e três a dois. Hum deve ser posto debaixo da vi-

gilância da Policia por espaço de 15 annos, Ouinze forão

absolvidos.

Noticias de Varjovia de 20 de Agosto dizem que
•se eiperava ali) em breve o Imperador (que parece com
efFeita sahio de Petersburgo a 16); já tinhão chegado
algumas, dás itns carruagens.

l->iiv.v,,\ .j^g^ to.

Temos justô motivo para crer (diz o Cotirhr') que
se acaba de fazer huma participação a Mr. Cannlhg, cort'

vidando-o a entrar no Ministério.
O Visconde de Chateaubriand esperava-se em Pti*

ris, d'onde partiria para Verona a apresentar-se no Con»
frCsso.

Idem 1

1

.

Recíbemos esta manhã a seguinte noticia do nosso

correspondente de Liverpool

:

"Liverpool 9 de Setembro, Chegoti aqui esta tarde

o Navio Christopher, Cap. Doi/le, vindo da Bahia, d'on-

de deo á vela a 1 5 de Julho.
" O Capitão Uaiile refere que a Bj/íÍ<j estava bln<-

queada , e julga que nenhum outro Navio conseguiria

Síhir depois áo seu." (The Cearier.')
'" ""*•'

LISBOA 20 de Setfmhr&t

Recebemos folhas de tanèrei atí Tr dO côírtettte
,

^s ifiatj deixamos extrahidos alguns artigos niais nota-

ytis. -o'

Continua o Relatorií Histórico do •Ptf/ecto de Lei rela-

tivo á Meza da Consciência e Ofdtns cprésentado

ao Scberano Congresso em Sessão de ) l de

Agosto de il 22.

Hiftintos e Ausentei.

Ji antes do Regimento da Meza da Consciência de
iCoi pertencia a este Tribunal 3 arrecadação da Fazen-
da dos defuntos e ausentes. E com effeito o dito Regi-
mento diz no §. lâ, que pertence a este Tribunal por
Provisões Regias — "o que toca á Provedoria Mór dos
''defuntos, que morrem fora destes Reinos , e nas via-
" gens da lidia e Mina , Provedores , Thesotirtitos

', e

"mais Ministros da afrecad-çaO das f«enda»
,
que dei lés

'' ficSo, que sê ordenfill para bêm tte 5Uas almas, e prn-

''veitos de seus herdeiros, salvo se o testador der al-

'' guma ordem particular no testamento com declara-

"ílo que na «eeuçáo delle nãO entenda o Provedot
" dos defuntos."

O novo Regimento de que h.ío de usar os Prove-
dores, Thesoureiros , e mais Ofiíciaes das fazendas das
defuntos e ausentes de Guiné Mina , c Brasil, Unas dos

Ajores , e mais partes ultramarinas , foi feito por Filip-

pe 11 de Portugal , sobre os Regimentos antigos que
iiavia a este respeito, e publicado em Lisboa a 10 de
Dezembro ds 1013. DelJe consta todo o procedimento
que se deve ter para a arrecadação , e nsmessa das di.Us

iazendds. • .. .
' .

A arrecadação tem lugar em toda fe fazertda dos qsie

morrerem njs partes do Ultramar, seiri terem herdeiros

na terra; c na dos qui morrem nos navios de viagem
para as ditas partes; abater.do-se quanto aos primeiros as

despezas dos suífragios e funeral : também na dos cléri-

gos , e dos Freires das Ordens Militares , e dos Caste-

lhanos , ou outres Estrangeiros que lá fallecerem ; e fi'^

nalmcnie na fazenda das náos que derem á costa , e de
quaesquet pessoas que forem ausentes e não tiverem pro-

curador na terra: porém no tem lugar quando os defun-

tos em seus testamentos deixarem eiic.irregadas suas pró-

prias fazendas a feitores ou a procuradores nomeados
,

que cstcjáo na terra , ou que possáo ser cliamados e vir

a ella dentro de 30 dias.

He feita esta arrecadação pelos Provedores, The-
soureiros , e Escrivães áã fazenda dos defuntos , os quaes

procederão a inventario dos bens moveis e de raiz, es>T

ctituras , conhecimentos , e papeis que lhes forem acha-

dos , ao qual se ajuntarão todas as clarezas pertencentes

á pessoa dos ditos defuntos : os moveis devem-se pôr

cm leilão em praça publica : os de rsiz não se venderão

sem conhecimento de seus herdeiros ,
arrendando-se en-

tretanto as novidades nodito leilãd." As fazendas perteti;-

centes aos defuntos , e que estiverem em poder de ou-

tras pessoas, assim cOmo as dividas que a elles se deve-

rem , serão arreíadadas executivamente como se fossem

fazenda Real. E todo o dinheiro Ou letras que se fizer

da fazenda dos defuiitos e aUsaiites se metterá em hum
cofre de tre? fechaduras , e se carregará em receita ao

Thesoureiro. '
!'

Todas as causas que se rròverem no Ultramar to»

cantes a fazendas dos defuntos em arrecadação
,
perten-

cem excIuMvamente ao conhecimento dos Provedores dos

defuntos
, dos quaes haverá recurso pita a Casa da Sup-

plica:;ão : porém as que quaesquer credores movererri Con-

tra a fazenda dos ditoj defuntos pOi; dividas que^^assa^

rcm da quantia de lôgj) rs. pettenCetíô' aà-cwirfietimffr*

to ào Juiz de Índia e Mina. s ir" .1

A retTièSsa tem lugar todas as veiTS qrre 05" herdei-

ros do defunto rtlO ftrrem oU mandarem arrt-cadat ^ he-

rança que lhes pertence; entí^te^traso leraraõ as certi^k

does das justificações passadas {^íío Jviz' de Iiídia é Wíí

na, que mandará dar vista delias soTiicsourerro geral

dos defuntos, quê reside em Lisivh;^e sendo assf?^

aprfescnta-daS e^tSs justifittfcCe»?, Ifits. será (rritregue-a fif

zenda. . . • _. ^

.t»«vi%t» íATj
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. Pbrém em focios 03 outros caso» os Tliesoureiros

dos defuntos serão obrigados a n-.andar para este R.eiiio

todo o dmiíeiro do. seu recebimento, assim como se for

arrecadando, pf.r,i se. pagar em Lisboa ao Tiiesoureiro

Geral : e çoin o dinheiíio inandjr.-.ó á Hkza da Consciên-

cia dois traslados dos Inventários , e Testamentos dos

definitos , imm dos qoacs ticará^na dita íílcza , e outro

passara. para o Tliesoufeiro gt-ral.

Deoois dollegimviito de que tenl.p fallado, o que

ha tilais notável de Legislação sobre esta matéria lie o

Alvará de 9 de Agosto de 1759, ^ 1"^' «"^tingue o Of-

iicio de Tliesoureiro g^ra! dos defuntos e ausentes, fa»

?endo p.issar todos os dinheiros que elle recebia para o

Deposito publico; e, determina (jue a Weza da Consciên-

cia liso só faça ao dito Deposito, as participações neces-

sárias paia a effcctiva eutiega do dinheiro, géneros, e

letras que foiem dirioidas pelos Provedores dos Uominies

Ultramarinos ; mas expeça todos os negócios peitenccn-

tes ao embolso das partes interessadas naquelles cabe-

daes examinando, e julgando as habitações que se fize-

rem no Juízo de índia e Miiia , excedendo o interesse

delias a quantia de %o^ réis.

O Alvará de 2/ ue julho de 1765 occorreo com

providencias novas á boa arrecadação dos bens dos falle-

cidos no Ultramar ; determinaniio especialmente que a

Meza da Consciência logo que cheguem as remessas dos

cabcdaes mande afíixar Editaes nas terras das naturalida-

des das pessoas fallecidis, chamando os legítimos herdei-

ros para se virem habilitar , a fim de receberem as suas

heranças.

Fin.dmente o Alvrá de ^ de Março de iSoa deter-

minou que a Meza da Consciência procedesse contra os

Provedores e Otficiaes dos deluntos e ausentes
,

que se

tivessem mostrado neg ígentes , ou prevaricadores
; por-

que jd então constava que no Ultramar se achaváo ex-

traviadas , e absorvidas grandes sommas e cabedaes
,
pe-

la malícia, ou ignorância dos Officiaes , e pela irelaxaçáo

e indolência dos Wimstros Provedores.

•^ Cem tudo apezar de qualquer negligencia, e pre-

varicação que houvesse nas pessoas encarregadas no Ul-

tramar dacuellas diligancias , ii« certo que nos 12 annos

que findarão no de 10O7 entr.ir30 no Deposito publico

de Lisboa, segundo o ftJappa que tenho a vista , remet-

tido pela Meza da Consciência i .
^ ^ 6:)'ii$)0 zf reis, além

de 125 fardos de fazenda, .196 ditos de pimenta , e 19a

marcos de curo, j cucas, j oiitavas , e 6$ grãos do

toque de 21 a 25 quilates. Alas daqiielle anno em diante

ficarão inteiramente pavalysadas estas remessas , com ma-

nifesto prejuízo dos interessados residentes npste Reino,
e também da Fazenda Nacional. csi.-ji -,..'

. à

O Alvará de 22 de Abril de 1S08 cteou o Tribu-
nal da Meza da Conscierrcia no Ri# dejantiro , e nomeou
hum Promotor para fiscalizar a arrecadação da fazenda dos

defuntos, e ausentes. Pouco antes tinhão os ex-Govema-
dores do Reino em Resolução de 21 de MovembrO do
mesmo anno mandado lá Meza da Consciência de Vorln-

gal que suspen.desse todos os despachos de negócios do
Ultramar

, que não estivessem ja resolvidos por Sua iiia-

gestadc ; e duvidando a fdeza se esta Pucsoltiçuo com-
prehenderia o que pertencia ao expediente daquella aiie-

cadação
, resolveo EIRei immediatamente em 4 de Agos-

to de iBio, que se observasse aquella anterior Resolu-
ção. A vista disto he evidente que no principio a falta

de recurso do Brtitil pata este Px-eino , e depois , o-de-
sejo de _attrahir grande sonima de cabedaes & nova Ca-
pital do Rio de Jantiro ^ forão as únicas causas que pri-

yârão 3 Port.ugél daquftlle tã<3 importante recurso.

Explicado assim o que ha. de diteitp « de facto Sfi-

bre este objecto , facíl será de perceber a razão em que
.íe fundão os' artigos de' JLfeoJslação

,
que pe -.propõem nos

artigos ló, 17, i8,.e 19 do Pr-o>ect« lie. Ueitet-o. j:.p

0iiij(,hi..- . . :: Cfftivo-i,j;-:jT.'\ Cl "[jíi. ' ''b

05 - .0 .expedíetlte >sobt.6 o negocio, èoj.ffcaptiivfisji.iliií-

via sido comniettido á Meza da Ccxiscietísia f>elo 1." .R.«-

gimento que Jhe foi tÍ3ritíc:ço.r SBíldaví^Kíiift.
.vi A. H O 1 J A /l A

a4 de Novembro de i
; 5 S , o qual manda fazer hum Re-»

gimento particular sobre esta matéria.

E.ste Regimento particular dos Mampcsteiros mores

e menores , tirado em grande parte do antigo que havia

teito EIRci D Manoel , veio a ser publicado por huma
Provisão de EIRei D. Sebastião feita em Lisbca a 1 1 de

Maio de 1 560.

O novo Regimento da Meza tia Consciência de 160?,

declara no §. )6, que a este Tribunal pertence tudo Q
que toca á Provedoria dos Captivos , seus resgates , e

seus Thesoureiros , Mampcsteiros, e mais Ministros del-

les , e a boa arrecadação da Fazenda da redempção.

Porem hoje já não pôde ter lugar a inspecção da

Meza da Consciência sobre este objecto ;
porque além

de ficar muito enfraquecida pelo Alvará de z de Junho

de 1774, q"<^ extinguia a Thesouraria geral dos capti-

vos com todos os seus Olliciaes e incumbências, e man-.

dou remetter para o Erário todos os productos dos seus

recebimentos, deixando com tudo á Meza a Jurisdição

voluntária e contenciosa sobre a arrecadação e adminis-

tração destes rendimentos ; parece ter sido inteiramente

extincta pela < arta de Lei de 4 de D;zembro de 1775 ,

a qual abolio todos os officios de Manipn^ttiros , e os ou-

tros de que se compunha o Juízo dos captivos, fazendo

passar o seu expediniento nas Províncias para os Prove-

dores das Comarcas, e Juizes dos Resíduos, e na Cida-

de de Lisboa para o Provedor dos Resíduos ; declarou

quaes erão os bens que devião pertencer aos captivos ;

e dêo as providencias necessárias para a sua arrecadação.

(CoiicU<ir-se-lia.')

CORTES. SeiSíio do dia 20 Je Setembro. 470.°

O Sr. Presidente abrio a Sessão ás horas do costu-

me e lida e approvada á acta da precedente , deo con-

ta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente , em que

se comprehendia a seguinte correspondência: — Hum of-

ficio do Governo pela Secretaria d' Estado dos Negócios

do Reino incluindo a planta e orçamento de despeza

,

e informações acerca da ponte do Rio de Loures. Outro

pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Fazenda incluin-

do huma representação dos Irmãos Freires, Negociantes

e proprietários da Fabrica dEstamparia sita em Alcântara,

pertendendo exempção de direitos de 250 arráteis d'3ni|

á'Hcspanha
,
que comprarão na Casa da índia.

Beo-se a consideração devida á felicitação que em
memoria do Dia 24 de Agosto dirige ao Sobeiana Con-
gresso em seu nome, e dos Officiaes do seu conjmando,

o Coronel graduado, e Commandante de Milícias dfi^Qf^-

te Delgada, André Manoel Alves Cabral.
. f/r, ^„.^.,\

A' Comniissão d< Constituição se remetteo a paf^

tecípação que diversas Cidadãos fazem de terem install»jr

do em memoria do dia 15 de Setembro, huma Socieda-

de denominada zz Constituição — . Fjcãráo inteiradas as

Cor-tes dos agradecimentos que lhe envia o ex-PorteirO

.menor , Manoel José Henriques , ern consequência dg

seu despacho.
,

Passou á Commissáo das Petições iiuma representa-

ção do Coronel de Milícias de Cavallaria , DomingosRa-
mos Monteiro dos Mosquitos S-inta Maria , da Ilha de

Saut-lngo de Caho-Verde , apresentado pelo Sr. José

Lourenço.
j

,

O Sr. Lino ítutinho huma represeatsjçán de vários

Cidadãos Bahianot , residentes em \UÍfi>a e Cpimbra
,

q.ue

pertendem unir os seus votps aos dos seUs Concidadãos:

;~fnafidou-se unir,,,

O Sr. l-i-^iiíi/ti s^aÁOM para- ji jaeia hum reqvexi-

rin«r>t« de 27 Sarge^íoss livres da Bfigad,? Sígnn. 6 e 1? ,

eçH que se quftixãa -àfí,
«ete.tii iJludioasi as ordéos dçst-e

Soberano Congr<«o
,
pojs que teuflo y.ngado dois O£6,cios

^&iG-u«rda do nuroerp 4 AlfpndcFa. «P P<"'l<>. Passou á

CoBsniissão das petições.
: ,i.q r,-"..'i) --i •'..; n- .-

a kl 21 >i 1 M 1 A W
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e disse se adiavao preserlte<; 121 Srs. Pepútadoii , e qilí

faltaváo 55 , dos qiiaes 22 tiniiao licença motivada. '

Ordem do Dia :

Continuação da discussão do Parecer da Comnii"ão de

Constituição sobre a inriicacão do Sr. Miranda
,

pro-

pondo a declaração deste Congresso relativo ao Gover-

no do Ri» de Jane':re.

O Sr. Alencar tomou a palavra
,
que lhe tinlia sido

éòneedida na precedente Sessão , e discorrendo sobre ò

objecto em questão , impugnou o pareter da.Commissâo/

ê sustentou
,
que os Brasileiros tem por três ve?ei arro;

{jado o? seus direitos ,
reassumindo a soberania

,
que IJiç

iie inlierente : a i; foi aquella qUe lhe resultou dos suc-

cess^s oloriosos dOs dias 24 de Agosto ^ e i 5 de Setem-

bro de 1820: 3 2* loi aqtiella em qUe depois de ser o

Sr. M.JoTio, VI Rei Constitucional, deixou a seu lillio

a delegação ào Poder , e que os Braithiroj lhe recusa-

rão
,

querendo antes obedecer ao Sr. D. João VI-, resi-

dente em Liiboa : a j.' toi aquella , em que os Brasi-

leiros declararão o Prircipe Reai Protector daquelle Rei-

no : que em virtude deste poder emanado da parte da

Nação, que constitue o Reino do Brasil ^ o Príncipe

Real mandara convocar Cortes, o que só fez depois que

os Deputados de algumas Províncias lho requererão: que

O Governo do Brasil obrou da mesma maneira , porque

obrou o Governo Provisório de Portugal em liiO
, con-

vocando l ortes Constituintes, que a vista destas razões

n.ío se pode considerar nullo o Decreto de 5 de Julho,-

porque he hum axioma ; = que qualquer Nação pôde mudar

a forma de Governo quando lhe ccnveniia. = <(>ue Fortu-

"nl não deve ser menos generoso quando livre , do que

o Brasil quando escravo: as primeiras noticias do feliz

successo do dia 24 de Agosto, forão pelo Governo do

"Rio HeJaneiro taxadas de facção , e os seus mais distific-

tos , e denodados authores, como hum bando de faccio-

sos ,
que desappareceriáo da face da terra ; os BrasiUi'

tos ouvirão indifferentemente estas asserções ; e logo

que souberão da união de todo o Reino , desprezarão

Suiestões , sacudirão o jugo do Governo despótico , «

tmírão-se a seus irmãos Europcos. — Portugal pois não

deve oppôr-se ao progresso e fortuna d'aquelles povos'';

por todas estas razões votava contra o parecer da Com-
missão

O Si'. Peisn^ha disse que nío podendo o estado da

sua saúde permittir-lhc fallar largamente sobre a matéria

ém questão, se levantava unicamente para não deixar

passar a proposição que avançou o honrado membro que

fhe rreceded , estabelecendo o direito de poder separar-

se hurtia parte da Nação, quando assim lhe convenha:

este "princípio he anárquico, porque Concedendo- se a hu-

rtii pafte da Nação dcVe igualmente cnncedér-se a cada

hum dos indivíduos dessa mesma NaçTiõ, o que adiViit*

lido estava transtornada a ordem social : qtle em quanto

ao art. votava a seu favor.

O Sr. Girão apoiou accrescentando novos argumen*

fos : seguio-se o Sr. Alves do Bio, que disse que sendo

a sua opinião já manifestada em outra Sessão
,
que para

obstar aO mal que bum partido faccioso desenvolvia no

'Ria de Janeiro , e evitar a guerra civil , e as desgraças

que sobrevirião áquelle paiz se devia declarar o mesmo
Governo rebelde, e refractário; qoe coiíerenle com os

seus princípios votava pelo parecer da Commissáo.

Os Srs. Caldeira , Casiello Braneo Manad discor-

rerão a favor do parecer da Commissão ; e contra o meá-

lino o Sr. Castro e Silva : e julgando-se sufficientemen-

te discutido, o Sr. Presidente o poz á votação salvo o

additamento do Sr. Xavier Monteiro , e foi approvado.

Entrou em discussão o additamento referido, o qual

Se reduz : = Todos os acf^s , e medidas legislativas pra-

ticadas pelo Governo do Rio de Janeiro são niillos ; o

I)ecreto de 5 de Julho que convoca no Brasil Cortes

Constituintes, além de nullo, he: rebelde.

Os Srs. Macedo, e Éofges Carneiro, convindo e

jpprovando a primeira parte, e conformes no principio

o seu

e jul-

a pri-

dá seglindá, náô ápptòvS^^ã» qiie está íbfse inieridá nes-

te Decreto.

O Sr. Barata tomou a palavra, e disse que welle
Decreto, e o additamento proposto vai involver o Bra-

sil na maior dessolacão : que se lembrem o fogo do Priíi-"

cipe Pveal, que armará tudo, lan,ará mão de todos ps

recursos, pedirá SoceOtro aó Itnperador á'Áustria ... 1, .

( grande rumor na sala e nas galerias que scispendeo o
discurso por hurí5 quarto de hora , Sem que os gritoí do
Sr. Presidente á onlem podesseni sccegar a bulha. O Sr.

Moura logo que ella toi consegriida requereo que o Sr.

Presidente chamasse a ordem o Sr. Deputado, que linhá

avançado tal proposição, o que foi apoiado, e o Sr. Ba-

rata deo a satisfaç.iO exigida) continuou a discorrer, e

conckíío contra o ad^iladiento.

Fallárâo outros linnrodos Menibros , em que
author sustentou eloquentemente a slia opinião,

gando-se slifficíentemente díscuaido toi approvada

meira parte , e regeitada heste lugar a segunda.

Os outros aitigos forão approvados com a seguinte

redacção.

( Seguem-se os artigos í." ,- j."
,
4.°, 5.", 6 ", e

7.°, que forão appíOvados com. as emendas alli menciona-
das. )

.vji:.y--

Art. 2.° O Ministro òò Ministros que referendarão

este Decreto são altamente responsáveis pela illeíâhriade

de liuma tão despótica determinação , e devem ser pro-
cessad s.

3." Que o Governo do Rio de Janeiro desobede-i

cendo ás Cortes, e constituindo-se independente
, he Go-

verno de facto ,• e não de lirreito ; e a obediência vo-

luntária de qualquer Authoridade será criminosa.

4.° Tendo cessado a Delegação do Príncipe Real
rmmediatamente , ElRei nomeie logo á Regência

,
que

ha de exercer esta Delegação decretada na Constitu.çáo.-

5.° Que o Príncipe Real deve embarcar-sc para

Portugal dentro de hum mtz , depois que llie _for inti^

mado o pre tente Decreto. E no caso não esperado que
elle não obedeça a esta Determinação , se proverá como
a Constituição determina para com ElRei e os Princi-'

pes quando saheni para fora do Reino sem licença das

Cortes. >

6.° Que seta trdo como traidor aqueUe Coirirnan-

dante de mar, otj de tetra, quê obedecer -id Governo'

actua) do Rio de Janeiro , não sendo a isso obrigado

pela força.

7." Que o Governo por t<*d'o5 os meios que esti-

verem á sUa di?po<:içáo fará cxeautar- todas estas Deter-

minações. ( Este Decreto fará que á dia 20 de Setem-

bro Jitiuc sendo época de notável memoria nos fastos da

Monarquia Pertugaúza por s/t^s consequências )

Entrarão em discussão' os' P.ireceres ái Cniriniissão

de Constituição números 504 e.jo;, (que forão lidos

ao mesmo tempo), os i]uaes depois dí breves reflexões

ficarão adiados. -.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia — a con-

tinuação das Indicações sobre a assignatura da Constitui-

ção por alguns dos Srs. Deputados do Ultramar, e le-

vantou a Sessão á i hora-

PubUcaçSeS LiiterarioS.

Sahio á luz: Meia Palavra sobre o Pad''e , em hu^

ma Catta dirigida ao P/ José Agostinho de Macedo , em
que entre optras cousos , Se patenteia o criminoso m^ol-
to que ao mesmo Padre fez o actual Prior encomenda-

do' da Freguezi.-\ de S. Nicoláo no' dia 18 de Agosto^ das

Eleições, para o fazer riscar das Listas. Vende-se poc'6©

réis nas Lojas dO costume.

Sahio á luz: Carta de Ambrouo ás Direitas, em
que se refuta a má doutrina que a respeito da e.vposiçf.-o

do Santíssimo Sacramento se acha expendida no Cidadão

Lusitano dó R. Abbade de Medrões. Vende-se por (,0

réis nas Lojas do costume.

IN A 1 M ? K lá N S A iS A C 1 O IS A J.,
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Anno de 1822.

GAZETA UJVirERS'^L.

SEGUNDA FEIRA 23 DE bETEMBKO.

REINO-UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL
,

E ALGARV ES.

APtriiainbuco ; de Julho.

qui se tem rui'1'cado pela imprensa diversas Porta-

rias e Decretos do Ria de Jancii o , assim como as Ins-

trucçóes para as E:eiçócs de Deputados á Assembléa Ge-
ral , Constituinte, e Legislativa do Reino do Biasil.

HoDiem principiou aqui a sahir hum periódico inti-

tulado o CeitcUiadir Racional; no i.° N." parece ao

menos haver espirito conciliador, je he que as paixões

sáo capazes de lhe dar atten^So.

Fis-aqui a Portaria que acompanhou os Decretos e

Instruccõcs vindos do Rie de Janeiro ;

" jyianda S. A. R. o Príncipe Regente ,
pela Secre-

taria d' Estado dos Negocies do Reino rennettcr ao Go-
verno Provisório de Pernambuco os exempUres inclusos

dos Decretos do i.° e j do corrente, das Proclamações

de S. A. R. , e do Discurso diiijrido ao mesmo Augusto

Senhor, pelos Procuradores Gerncs Conselheiros d' Esta-

do ,
que se reunirão na primeira Sessão do Conselho, e

finalmente das Instrucções a que se refere o citado De-

creto de i do corrente, para as Eleições dos Deputados

da Assembléa Geral , Constituinte, e Legislativa: E es-

pera S. A. R. ,
pela confiança que tem nos patrióticos

' Sentimentos qu; aninão o mesmo Governo a favor da

causa sagrada da Uni.lo e inrfep.-ndencia dt-ste Reino ,

que dará , sem hesitação , o devido cumprimento
,

peia

parte que lhe toca, as Reaes Determinações, de cuja

observância e execução depende essencialmente a solida

felicidade do Brasil, fundada na posse segura dos seus

sagrados direitos
,

por tantas maneiras sagazmente viohi-

dos , mas que serão sempre protegidos , e sustentados

pelo seu Perpetuo Defensor- P.ilacio do Rio de Janeiro

21 de Junho de 1822. zzjosè honijacio de Andrade c

Silva."

Bahia l 2 í/í Julho.

O Periódico desta Cidade intitulado Idade d'Oiro da

Brasil publica hoje , ertte outros , os Officios se!;uintes :

Ulustrissimos e E;.cellentissimos Senhores.— Accuso

a recepção do Officio de VV. Excclkncias da data de

Jiontem que acompanhou a Copia do Oificio que a VV.
Excellencias dirigio o Juiz de Fora das VilUs de Santo

Amai o e S. Francisco , e no qual pede s« me commu-
nique os sentimentos dos facciosos d'aquella Villa

,
que

como taes quer inculcar não devem ser tratados ; o que

he muito de notar em hum Magistrado
,

que formado

no Curso das Leis deveria ter ao seu alcance as que dc-

claráo por Rcos de Leza Nação e Jilagestade os que se

sublevão contra a Suprema Autl.oridade , em que estão

comprthendidos aquelles
,

que com mão armada tem já

proclamado obediência a huma nova forma de Governo,

não reconhecida ainda pela Nação, fazendo-se ainda mais

nota\el o pueril modo de que se serve n°esse seu Offi-

cio (tarefa encommendada) sobre as quiméricas forças

d'«sses Campiões, que cada dia se vão lançando em no-

vos precipícios, o que não aconteceria se elle, e as mai»

Authoridades daquellas Villas tivessem fielmente cumpri-

do com os seus deveres. Deos guarde a VV. Excellen-

cias. Quartel General da Bahia 9 de Julho de 1822.

—

Ulustrissimos e Excellentissimos Senhores Presidente e

Membros do Governo Provisório desta Província.

—

lana-

do Luiz Madiira de Mello.

liKistrissimns e Excellentissimos Senhores.— Accuso

a recepção do Officio de VV. Excellencias da data de

hontem em que me participáo por copia as duas cartas

que tiverão de S. A. o Principe Real vindas pelo Paque-

te Infante D. Sebastiãi, que aportou aqui no dia
5 ,

e

as quaes declarâo VV. Excellencias que envião por co-

pia no mesmo Paquete á Secretaria d' Estado dos Negó-

cios do Pveino, a fim de íubirem á Augusta Presença

de S. Wagestade EIRei o Senhor D. João VI, e das So-

beranas Cortes, em cuja immediata obediência está esta

Província : a cujo respeito só tenho a dizer a VV. Ex-

cellencias que a citada a meu respeito não recebi , e

ainda quando me fosse enviada a não cumpriria por não

ser emanada do Soberana Congresso òa Nação ou d El-

Rei o Senhor D.Jo'10 VI, únicas Authoridades que re-

conheço Superiores , e a Presença das quaes
,
para levar

por copia as que VV. Excellencias me dirigirão, foi ne-

cessário mandar suster a sabida do dito Bergaiuim que

já estava para partir na occasião em que recebi o dito

Officio de VV. Excellencias com as mesmas. Duos guar-

de a VV. Excellencias. Quartel General da Bahia 9 de

Julho de íS22 — Ulustrissimos c Excellentissimos Se-

nhor-s Presiceiite e Men !ros da Junta Provisória do Go-

verno desta Província. — Ignocio Ltút, Madeira de Mello.

llUisttissimos e Excellentissimos Senhores.—Accuso

o Officio de VV. Excellencias datado d'hontem, em que

tomando VV. Excellencias os preparativos de mar c ter-

ra, e formidáveis requisições que tenho feito como ori-

gem de operações militares nesta Cidade, exigem para

segurança de todos os iiahitantes, especialmente dos Em-

pregados , e de VV. Excellencias, a fim de que possáo

continuar livremente as suas funcções a bem da Causa

Publica , e se evite a anarquia ; consequência necessária

da sua dispersão
,

que lhes participe a bem do Serviço

Nacional e Real se no caso de se realissrem as ditas ope-

rações , estaiã o Palácio das Sessões de VV. Excellencias,
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« âa!s"eJi!líios contigilOí destiiiados á publica adminis-

tração issmptos de perigo na presente ciise , e no caso

contrario que eu proporcione toilos os meios que eítive-

lem da minlia paite para a precisa segurança, proclaman-

do em todo o caso quanto antes com a maior energia,

e debaixo de severas penis aos Corpos da i. e 2. Li-

nha para qiie em qoaesquer cir.iiii>.tanciâs respeitem a

VV. Exceilciicias e ir.ais empregados ci\ is
,

que desde

ji se póem debaixo da estiicta responsabilidade , e im-

mediata protecção, e prdeíio das Soberanas Cortes, «

d ElRei , tazeiído-re tão urgente a medida que pedem
(luanto s£o os insuito»: pelos quaes tem passado ,

ja pe-

los Soldados M:llcrar.os
,

qne conduzindo no dia 7 Peças

para o Forte de S. Pejro na passagem pelas Casas de

dois âe VV. Excellencias
,

proferiáo palavras injuriosas
,

e de ameaç>;s con) escândalo do Povo ; já por teiem no-

ticias que alguns per\~rsos tem lormaJisado Listas de

proscripçáo , nas quaes involvem Empregados , e os mes-

mos Wenibros da Junta, a fim de que, estabelecendn-

se com o seu sacrilicio a desorí;anisaçáo d-s Actl. 01 ida-

des existentes a soir.bra da mesma
,

possão reafisar os

seus nefiiios projectos com siibveisáo de toJa a Provín-

cia ; tendo sido antecipadamente desvairado o espirito

publico por impressos, q'Je tonténi »« calumnias as mais

atrozes: sobre o qtre respondo, cue estando sobre a mi-

rrtia , e responsabilidadt de VV. Excellencias o faier sls-

tentar a ^ibediencia á Soberania da Nacao , e que sendo

esta infelizinente «tacada por esses malvados, que tem
soblevado as mais principaeS das V'llas do recôncavo,

até com huma nova forma de Governo erecta , não de-

vem portjiíto servir J-e rep.-.ro a \'V. Excellencias essrs

preparativos, e formidaríis requesiçóes necessárias p r»

orgariis.ição de planos , e medidas tomadas , a íim de qií«

o venero d'esses perversos não infestem o corpo desta

Cidade , e juntamente para rebater quaesquer soccorros
,

que lhes possão prestai os das outras Piovincias sedicio-

sas ate que forças superiores castiguem os malvados e

salvem es innocentes. Em quanto ás Authoridades
,
que

fieis aos seus juramentos existirem firmes no respeiro

só devido ao Soberano Congresso , e ElPvei o Sr. D. João

VI, e muito principalmente VV. Excellencias acharão

nessas niesftlas medidas de segurança hum sajrado asylo

ás suas pessoas, sem ser necessário desaraparaicm os ru-

fares da". Sessões , e Tribimaes , e nein mesmo as suas

Casa: : Creião VV. Excellencias que todos serão respei-

tados, e que o minimo insulto será severan^entp punido;

assim cemo o seria ja se pior VV. Excellencias me fos-

se clareado o d'esses Miliciano?, de que se queixso , as-

segurando mais a VV. ExcelletKias
,
que passo a mandar

aes respectivos Commandantes , e Instructores dos Cor-

pos da 1/ e 2. Linha, c^ie d frente dos Soldado; façáo

a cada hum de per si conhecer os seus deveres , e que

a menor infracçío será castigada com o maior rigor sem
esperança de indulgência. Em quanto á Lista de pioscrí-

pçâo muitas se Tne tem mandado , em que eu , os Com-
mandantes do> Corpos da Emofuiy e outras mais pessoas

iddidas á Causa da nossa Regeneraçácí , e que pelo bcni

desta trabalh.io são sentenciadas com forcas , estrangu-

lação dos Corpos , alem de notadas cojn as maioics in-

jurias , o que tomo como vil posilaninddade dos malva-

des. Em quanto aos papt- is publico»
,
quem m.nií do que

eu tem sido nelles insultado? O Constitucional dene-

gou-me a minha Authoridade, e depois pa-sscu a dar idáa,s

aos Povos, dj! qu.aes talvez se seguissem as sublevações

do recôncavo: eu levei alguns Números dos mesmos ao

conhecimento de VV. Excellencias, a que rr.e respon-

d ráo
,

que se não achavão authorisados para os fazer

punir, c além disto que muitas peores expressões appa-

reciáo nos Periódicos publicados em LmAdíi, como o Kí-

iia^rciro , e outros; esupposto que VV. Excellencias

depois com maior reflexão recommendassein ao Pronio-

tor fisciil a revisão dos mesUiOs para se preceder com-

petentemente : eu vou vendo continuar-se a seguir a

mesma marcha. Eu rogo finalmente 3 VV. Excellencias,

que proclamem aos Povos, e lhes fação ver, íjue as

medidas, que se estão tortundo s5o dirigidas a's snas

seguranças pessoaes , e de seus bens
,
que se conservem

nas suas casas , e que se náo vão expor a serem invol-

vidos no n.° d"esses perversos : Concluo dizendo a VV.
Excellencias que estou prompto a dar-llie a segurança

que virem necessária para ser conservado o respeito, q-ie

ás Authoridades, e a VV. Excellencias he devido. Deos

Guarde a VV. Excellencias. Quartel General da Balia

IO de Julho de 1822. Illustnssimos e ExcellentissinjOs

Senhores Presidente , e Membros da Junta do Governo
desta Provincia. — Ignocio Luii Madeira de Metlg.

LlSEOA 22 de Setembro.

Sr. Redactor da Gmítc VmversaJ.
" Como V. m. ainda conserva coragem para dizer

verdades , rogo-lhe queira inserir na sua folha as se-

guintes. Faço isto para justificar o meu comportamento
publico , como Deputado tírasileiro , nestas Cortes Ge-
raes , a vista dos successos que tem apparecido , e do
que tenho snfFrido ns dia Sextafeira 20 do corrente Se-

tembro: o meu deseio he mostrar que as gaitarias tumul-

tuosas na occasião em que orei , só procederão da direc-

ção que as galerias querem dar ás opiniões dos llhistres

Senhores Deputados , e não de culpa minha
,

p0;s que

fallava muito na ordem.
" Ponho de parte o que ja' soffri quando todos os

DIustres Deputados 1 rasileiros forão injuriados e amaça-

dos , a ponto de muitos pedirem ao Soberano Congresso

dispensa para não comparecerem : eu íui tium dos que

ne^sa occasião pedi dispensa ; mas como o Congresso

não ma cnncedeo , continuei a compírecer , adoptando o

svstema de fallar pouca<? vezes. Porém entrando agora em
discussão' cousas que dizem respeito ao Erjji/, influindo

em toda a Nação , eu , coiro bom Portugu«z , sahi a

campo para fazer opposição.
" No dia 19, Quiiuafeira, tinha entrado em discussão

o ProjtCo N." }Oi , em consequência de huma Indica-

ção do lllustre Senhor Deputado Miranda, com 7 arti-

gos, que me parecerão impoliticos, etc, etc. Então no

dito dia 19 orei -querendo derribar todo o Projecto; mas

apenas no seguimento do discurso , e tecido das provas

disse estas palavras : zz são os Europeos facciosos (taliava

do Brasil') que tam.bem causão desordens = , immediata-

mente as galerias fizerão violentos sussurros, e de tal

inaneira que me interromperão ; mas sempre acabei o

discurso : a discussão comtudo ficou adiada.

''No dia 20, Sextafeira, tratavú-se de hum addita-

memo 011 mudança ao artigo 1.", apresentada peio lllus-

tre Senhor Deputado Xavier Monteiro: opfuz-me eu 3

tal emenda , demonstrando que era muito peior que o

artigo em questão , e entrando a provar o que avança-

va disse que o decreto não tinha lugar e menos a emen-

da
,
porque bavião de fazer rapidamente a independência

absoluta do Sraiil ; e perguntei qu-m ficava responsa\el

pe!ns males
,

pelo sangue dos Irmãos de ambos os He-

misférios
,
pela ruína do Commerrio, ttc. ; « estando a

reforçar as piovas, no calor do discurso disse deste mo-
do := O -l^iricipe he fogoso e arrebatado; temos a te-

mer decretos terríveis, bloqueios, reprezalias ; e até el-

le póiie ter sotcorros da Casa à'Jiiitri,i , como Sogro;

etc. — Pjlavras não erão ditas , quando as galerias se

aditarão, e tumultuarão co.n horríveis vozerias; e não

só me interromperão co.m impropérios , e gritando mil

vezes á ordem ; mas ate bradarão : = morm , ir.orra j m<i-

ta, maia, etc. etc. = , chegando alguns dos mais exal-

tados a quererem cavalgar as varandas para saltarem na
Salão. Durou o tumulto bons dois minutos ; e a gritaria

foi t30 espantosa, que a Guarda gritou ás armas : o ter-

ror apoderou-se de muita gente ; e o llhissrissinio Se-

nhor Presidente cheio de moderação e energia, gritou

innumeraveis vezes: —á ordem, à ordem zz , sem que

lhe obedecessem: muitos J Ilustres Membros, e eu mes-

mo, já reqiieriam.os que se levantasse a Sessão: em fim

vierío a socegar as galerias, e eu contimrei a orar, e;

terminei o <iiscurso s'gtindo as circunstancias.
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" Ora lie preciso dizer-lhe , Sr. Redactor
,

que eu

pão fjlldva fora da ordem, e estive sempre na ordem;
íjllei de passagem nas palavras = Casa d'Auitiia — para

reforçar meus argumentos , a fim de defender a Nação

de males futuros
,

que eu julgo podem vir de medidas

precipitadas : todo o Deputado tem como dever sagrado

allegar as razões que julgar convenientes para provar o

que diz ; e mesmo no Congresso se tem tallado varias

•«e?es em cousas peiores. Eis-aqui , Sr. Redactor, o es-

tado critico cm que se achão os Deputados do Braiil
;

eis-aqui a triste liberdade que elles tem de fallar ; eis-

aqui buns princípios para se poder concluir qual será a

utilidade que elles podem ter tirado de sua missão, (^uem
diria , Sr. Redactor, que tendo eu consumido toda a mi-

nha vida e socego em detender os direitos e os interes-

ses dci povo, viria a ser insultado pelo povo? Eu pode-

ria imprecar contra as galerias aos Ceos , e rngar-lhe a

mesma praga ,
que rogou Caio Gracclio em líoma

,
quan-

do fugia do Templo de Diana : mas pelo contrjrio pe-
ço a Deos , como verdadeiro Portuguez

,
que os meus

Irmãos Portuguezes nunca se arrependáo , conhecendo
pela e::periencia que as minli s opinióís s.ío prudentes

,

verdadeiras , e dignas de serem seguidas.

"Queira, Sr. Redactor, accrescentar ,i isto suas

leflexúes , para que o publico imparcial forme o justo

conceito destas acontecimentos , e de o merecido valor

ás cousas. Deos guarde a V. m. n.uitos annos. Lisboa

21 de Setembro de 1822. = De V. m. , etc. — Cipriano
José Barata de Almtidti."

Noii'- Nada tttmos que acciescentar ao que diz o
Illirsire Sr. Deputado na sua carta sen.io

,
que sincera-

mente desejamos que a pouca prudência de alguns ho-

mens faltos de educação , ou demasiado intolerantes em
ouvir o que se não conferiria com suas opiniões , nunca
seja considerada conio transcendente ao todo de huma
Nação como a Poitugireza

,
que sempre tem passado com

íaião pela mais pacata e sijuda do Universo.

CORTES • Sessão do dia 2,\ de Sctcmhre. 471."

Aberta a Sessão ás horas do costume , e lida pelo

Sr. Secretario B:iridso Pci-cira a acta da precedente, que
foi appfova^ía, deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do
e^pedient-.' , em que se -c^mprehendia a seguinte corres-

pondência ; - Hum officio do Governo pela Secretaria de

Estaíio dos Negócios do Reino; huma Consulta da Junta
do Commercio de il de Novembro de 1814, e mais pa-

peis sobre os direitos, e eincinmentos
,

que pagio os

Navios por entrada e sabida neste Reine. Outro pela Se-

cretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros enviando as

inforniaçúcs pedidas sobre o requerimento de António
Jorge Demoiiy , loáo Chiisostomo da Silva, Caetano Ja-

icnine ile (lastro Pita
, Jesé Mauricio Corrêa , e Joaquim

J.isc de iMiranda Rebeljo. Outro pela Secretaria d'£stado

dos Negnc.ns di Marinha eivviaiido huma Parte do Re-
•gisto do Porto tomado ás ó í liaras da tarde do dia 20
de Setembro.

Escuna Poitiigueza Ninfa ^ Ccmmandante o i." Te-
iK-nte 1'rjncisco José ftlacho, de S. Miguel em 10 dias

2 passageiros , e j mallas.

OóserViHjòes,

Esta Escuna cstc\e successivamente na Madeira,
Terceira, Fai/al , e ultimamente em S. Aliguel.

Novidades.

O Commandante não deo novidade alguma. Os seut

.passageiros são: António Silveira Pinhão, Escrivão da
iVleza Grande d'Alfandega do Fai/al , e hum Creado ; e

hum prezo sentenciado
, que temettem da Ilha da

Madeira. Entregou hum pequeno caixote , e oito cartas

de oftkio que se remettem juntas. O Commandante dis-

se
,
que trazia huma malla de cartas do Rio de Jamiro

,

a qual tinha deixado 1"^ Ilha Terceira o Bergantim Por-
tuguez Sociedade Feliz, segundo lhe tml'a commuiucado

na occasião da remessa para bordo , o Administrador dt»

Correio da Cidade de Angra.
No mesmo officio se incluía huma representação da

Camará da Comarca da Horta
,

pedindo diversas provi-
dencias para a mesma Comarca.

Passou á Commissão de Marinha o ultimo resulta-
do dd Commissão de Matinha de fora' sobre o Plano da
Instrucção da Marinha.

Ficarão as Cortes inteiradas da partecipaçáo da Ga-
mara Constitucional de S. Miguel d'Acha , Comarca de
Castelle Branco. Eoi recebida com agrado a felicitação
do Juiz de Fora da Villa do Conde , Paulo Francisco de
Magalhães e Souza , partecipando ao mesmo tempo o
modo porque testejarão os dias 24 de Agosto 615 de
Setembro: foi igualmente recebida com agrado a lelici-

tação do Juiz de tora de Torrei Vedras, Francisco Bap-
tista Lisboa. Ficáião as Cortes inteiradas das respostas
dos Sis. Deputados Sousa e Almeida , e João \'icente da
S>lva ao avizo que se lhe enviou para virem assi^nar «
Constituiç.'io ; e de outro áoit. Marcos António de Scuía.

Passou a Commissão das Petições hum requerimen-
to dos Passageiros embarcados a bordo dj Corveta Heroi-
na , -de Buenos Aires-

Recebeo-se com agrado huma Proposta de hum sói

Código de Lí-glslafãa com o nome de rz Código Civil tz

offerecido pelo Cidadão da Villa de Veniche
^ José Diogo

da Foníeca Pereira apresentado pelo Sr. Couvea Durão ,

por cujas niãos igualmente foi apresentada outra Memo-
ria :

— Duas pala\:ras sobre a pena consistente na priva-
ção da liheidade , — pelo mesmo author.

O Sr. Bastos mandou para a meza o Prospecto do
Tratado completo de Geografia Histórica em 6 volumes
ofíerecido pelo Cidadão Joaquim Pedro Casado Giraldes

para ser depositado na tibliotheca das Coites, que foi re-

cebido com agrado: O mesmo lllusíre Deputado entre-
gou para serem destribuidos e.\emp!ares do estado com-
parativo da aaual e antiga Administração do Correio da
]ih4 da Madeira pelo seu Administrador Joaquim Antó-
nio \'erissimo ; toi recebido com agrado.

O Sr. Secfetário Soares de Az-evedo fez a cha-mada

e disse se achavão presentes 114 Srs. Deputados, e que
fjltaváo 4j, dos qiiaes 26 tinirão licença motivada.

Ordem do Dia :

CoiYtinuação dos Pareceres da Commissão de Constitui-

ção sobre as indicações de vários Srs. Deputados do
BraSit , em que pedem ser dispensados, ou ao menos
suspensa a assignatura da Constituição, ate que seja

expressamente declarada a opinião de seus Constituin-

tes,

O Sr. Borges de Barros abrio a discussão discorren-

do a f.ivor das indicações.

O Sr. Fei\iandes Pinheiro disse: " Como author da
indicação, que faz objecto do presente parecer, ao qual
adherirão meus Illustres Collegas Deputados de S. Paulo

,

já a sustentei com algumas razões ; depois disso , como
lem rolado a discussão sobre a matéria análoga , não
enfastiarei a Assemblca com repetições ; toda\ia não pres-

cindirei de me fazer cargo de huma observação ria Com-
missão , na qual tem insistido a m.iior parte dos nobres
Membros, que tem fallado em sentido idêntico.

" Observa pois a sjbia Commissão := " Os Deputa-
dos de S. Paulo, assim con>o os outros do Brasil, \ic-
rão para este Congresso com Procurações legitimas d'a-

quelles Povos
,

que os constituirão Pvcpresentantes da
Nação; acceitarão este mandado, etc.

Seguindo as luminosas idcas de Publicistas de tTan-

de vulto , €u distingo em nossas Procurações faculdades

outorgadas para organisacão e redacção de hum Projecto

de huma Constituição, e faculdades outorgadas para ac-

ccitação e juramento desse mesmo Projecto depois de
concluído. Desempenhámos religiosamente as primeiras,

quando, cOmo e\ identemsnle o tem mostrado todos o.'!

meus honrados Collegas
,
que precederão a lallar

, apienas

entrámos neste augusto recinto , exigisse Jogo que sc

levissem e tratassem dss condições, com que conviria ao
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Brasil para entrar em novo Pacto Social ; reservou-se

porém para huns artigos addicionaes : não renovsrei o

destino que clles tiverão. Igual fado tiverão todas quan-

tas propostas mais essenciaes <5ue fizemos a pró da sus-

pirada união do Brasil: das actas constarão a constância

inabaiaveJ com que reclamamos em todas as revizóes da

Constituição entretidos sempre das esperanças de que al-

guma vez o Soberano Congresso assentaria ás razões da

irais perfeita igualdade, ate que ellas se esvaecerão de

todo, quando se ultimou a derradeira revisão.

Satisfeita a primeira parte das faculdades outorgadas

em as nossas Procurações , deverei agora prestar neces-

sariamente huma aceitação e juramento, que de certo

modo he deixado i minlia consciência ? quando esta al-

tamente me grita, que semelhante projecto, bem que

formalmente vencido não he adoptado a felicidads dos

meus mandantes? que involve attigos de desigualdade,

e humilhantes para o B,íiji7 ? jurar em tempo que apa-

rece a vontade d'aquelles -povos dividida , e em osciila-

ção
,

quaesquer qu» sejão os motivos
,

que occasionem'

essas vaciliaçóes ? contra os princípios estabelecidos, de

que em quanto se estão constituindo, elJes po;iem mudar

essa vontade , ou desg^stozos , ou desconfiados i visti

das discussõei ? Srs. , vós o sabeis que nenhum Wandata-

rio he legitimameirte authorisado a dispor da liberdade

de qualquer individuo
,
quanto mjis de hum reino intei-

ro ; e que só depois da formalidade essencial da aceita-

ção pela qual os povos dão mostras de julgarem sua li-

berdade sufncientemente garantida ht, que a Constitui-

ção princ'pia a íbfigar.

'' Dissipados assim por |rincipios incontestáveis de

Dir. Pub, os exagerados nrgumentos de prejutios , e ver-

sátil conducta dcs Deputados Brasileiros
,

que se tem

aqui apregoado; resta-me propor, visto que a Illustre

Commissão não quiz pronunciar seu parecei
,
que ou se

esperem noticias claras e decizivas da opinião da nuio-

ridade das Províncias que representamos , ou
, conforme

ouvi já opinar-se, se enviem a ellas Commissasios tom
a Constituição."

O Sr. Trigoso tomando a palavra disse que se le-

vantava para responder aos argumentos de hum Illustre

Deputado na precedente Sessão, que mostrou escandeli-

zar-se hum poucO de alguns argumentos em que a Com-
missão fundou o seu parecer : a Commissão, continuou

o Illustre Orador , não podia deixar de referir as suspei-

tas que lhe occorriâo a respeito das assignaturas da repre-

sentação apresentada pelos Srs. Deputados da Bahiu

,

quando via as incoherencias das suas paginas ; porem es-

tas suspeitas não erão de julgarem talsas as assignaturas
;

mas da sua authentecidade : comtudo a Comniissáo não

duvida declarar que de maneira alguma julgaráó má fc

nos honrados iVlembros
,
que a apresentarão. Passando de-

pois a analizar o relatório da Commissão, mostrou os fun^

damentos que teve para assim o tazer ; e concluio cm
poucas palavras o q'ie tinha a dizer a este respeito.

Continuou a responder ao mesmo IMuitre Preopi-

nante
,
que na Sessão precedente disse

, que a Commis.

são demorou se em mostrar os defeitos da representação

sem desenvolver os princípios
,
que ella enuncia, dizen-

do que a Commissão não entrando em analyzes jurídicas,

nem politicas, só te\e sni vista mostrar que não tiniia

lugar a indicação ,
porque a vontade dos povos , em que

ella se funda , não está expressamiente declarada na re-

presentação
,
que apresentarão.

O mesmo Illustre Preopinante continuou: ''Agora

respondendo ao honrado Deputado, que pede illustração

sobre a critica situação em que se acha 5 se bem que

não podia illustrallo, comtudo dizia que he do seu dever,

e da sua honra sssignai a Constituif;ío ; porque he con-

sequência de terem assistido á sua discussão
;
que o Con-

gresso não acquiesceo á retirada dos Sts. Deputados ; por-

tanto devem assignar : estes são os princípios geraes.

Os particulares igualmente os deve convencer, pois que

as suas procurações assim o determiniío ; e cumprindo-o
outorga que lhes derão não os responsabiliza

;
quando se

deixarem de os cumprir ficáo responsáveis ; nunca se an-

tepõe o duvidoso ao certo. Estes sSo os princípios qu»
seguiria.

Falláráo a favor das indicações os Srs. Alencar
,

Castre e Silva , Riielto d'And adi, e outros; e contra

os Srs. Moura, Castello Branco Manoel, Caitellc Bran-
co, Goitvca Durão, Guerreiro, e outros; e julgando-se

sufficientemente disartido forão approvados os pareceres

da Commiss.ío.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a assigna-

tura da Constituição, destinou-se o dia Quartafeira para

ser apresentada a Sua Magestade a Constituição, e levan-

tou 3 Sessão á 1 hora.

Copia do reijKCrlniento que o Major Pimenta
dirigio às Cortes.

" Soberano Congresso Nacional :

*' Diz o Major Reformado António Duarte Pimen-
ta

,
que sendo; injustamente removido desta Cidade pa-

ra a Villa de Monte-mòr o novo, fora depois de 5 2 dias

mandado regressar a esta Corte , e mettido cm hum se-

gredo escuro de 4 passos de comprido, onde esteve in-

communicavel 67 dias ! ! ! pela supposta culpa, segundo
presume de tentarem envolvéllo na chamada Conspira-

ção de I.isíoa ; e como esie nefando deijcto só pôde ter

liii;ar na itnagiiiRção de homens dtspreziveis que a todo

o custo pertendem arruinar o Supplicante pela mui siri-

cera, franca , e leal cooperação que prestara como Cida-

dão honrado á sagrada causa da sua Pátria no memorá-
vel dia 26 de Fevererio de 1821 , em que o Supplican-

te pelo seu desinteresse e patriotismo só teve em vista

o bem da Pátria , a virtude dos seus concidadãos , e a

prosperidade do Reino-Unido, qualidades estas que talvez

o tenhão feito odioso: razão porque,

" P. a V. Magestade se digne, em attençáo

á natureza de seus serviços em época tão

critica , mandar que toda a decisão ou pro-

nuncia , sentença ou julgado, seja visto,

e examinado neste «Augusto Congresso
,

sanctiiario da verdade , e único asylo sa-

grado para o homem perseguido :

E R. M.

António Duarte Pimenta.''

ANNUNCIO.

Sallio á luz o N." 1 5 da collecçáa das Constituições

(que he o primeiro folheto do quarto volume), e con-

tém a Constituição Federal dos Estados-Vnidos da Ame-
rica do Norte , e parte das Constituições de cada hum
dos Estados que se lhe tem unido desde 177$ , atino da

sua independência , aré 1822. — Esta interessante obra

tem sido demorada ei-i sua publicação por motivos de

Typoorafia, além da difficuldsde que tem havido de ob-

ter a> Constituições em difíerentes línguas pouco vulga-

res. Os Srs. assignantes poderáó receber este nas Lojas

onde assignárão , e se continija a tomar Subscripçóes na

de Carvalho defronte da Rua de S. Francisco , na de

Bertrand , Rei/ , e Bniel aos Martyres. Em Coimbra na

de Orce!, Rua das Fangas. No Perto na da Viuva .,4/t;<i-

res Uilieiro e filhos. Largo das Freiras. —Adverte-se que

não se venderá mais folheto algum avulso , mas somen-

te por volume que será de i2C0rs. cada hum, pois por

assisnatura he a ?00 rs.

IN A i M F K K .N S A ^i A C I U N A
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G^ZET^ UJVlVERS./íLi

TERÇA FEIRA 24 DE SETEMBRO.

O.

gRX-bretanha.

Londres lO de Setembro,

's negociantes que commerceiáo com a Bahia (Br</-

jil) pedirão ao Governo a protecção de hum Navio de

guerra , no caso de vir a ser preciso , em consequência

das contendas políticas daqueila Província , embarcar os

JngUíej que alli residem , e as suas propriedades. Ainda

não receberão resposta alguma.

Extracto do Conservador Imparcial de S. Pctersbar-

g-o de 17 de Agosto :

" A conservação da paz he presentemente consicíe-

rada fora de toda a duvida : a determinação tomada pelo

Gabinete Russia.io repousa sobre tão solido fundamento

que , se ainda se difFerisse a evacuação dos dois princi-

pados por alguma causa imprevista, ficaria a Rcissia com
tudo isso inabalável em sua resolução. A abeitura do

Congresso está fixada para o mcz de Setembro. Elle fi-

xará a sua attenção não só sobre os negócios do Orien-

te , mas também sobre os dos Estados do Occidente.

Nunca houve assumptos de deliberação mais importantes

óu irais delicados."

idem II.

Extracto òo Jmirnal Politique de ta Haiite Garonne :

"Hum Official Superior de Engenheiros foi envia-

do a Urg<:l por ordem do Conselho da Regência para

pòr aquella ptaça em estado de defeza de todo o ata-

que,
" Nos arredores de Cadh e

formando vários corpos da Fé.
" O Commandante do l.° Corpo do Exercito da Fe

QXunenes~) tomou a Villa de Sabadel.

"Os Realistas tomarão OUsa e Blnco."

Extracto de hnma carta do Quartel Geiíera! d'Ur-

gel:
"Temos recebido óptimas noticias do interior. Em

todas as Províncias l;illão os amigos do Throiio e do Al-

tar em altas expressões de descontentamento, e ardern

em desejo de se reunirem cnmnosco.
" O Arcebispo de Slguenza enviado pela Junta da-

quelle districto para ministrar o juramento á Regência ,

nos assegura
,

que Merino tinha tornado a apparecer a

testa de Soo infantes e 200 cavallos ; que em Slgncma
lia I 500 homens ; e que Renina , com obr^ de 600 in-

fantes e 300 cavallos , marclia a unir-se-lhes."

(IVie Courier.')

LISBOA 2 j de Setembro.

Os periódicos de Madrid recebidos hoje dizem qus

alli se receberão noticias de Paris até 7 do corrente
,

de Málaga estáe-sa

tnas concordão em haver grande diificuldade em chega*

rein por ora regulares os correios do Norte por causa das

quadrilhas rios facciosos: tendo nós por Inglntani noti-

c.ias de Paris até 8 , não avanção por tanto as folhas de

llespanlia noticias do Continente que se não saibào pe-r

las de Londres. Houve em Barcelona em i 5 deste mez
hum terrível movimento da plebe , em consequência do

qual forão embarcados para a Ilha de Malhorca 56 indi-

víduos de varias classes, entre, elles se contão os Gene-
racs Santoclldes ^ Furnas, 1^ Sans ; os iirisadeiros M l~

randa , e Rlcli ; O Coronel Tabern ; o Sargento Mór da

Cidadílla Pucli ; os dois Copellães d'artilheria , os Supe-

riores de todos os Conventos, etc. sem motivo algum

notório mais que o de terem huns poucos de malvados

allucinado o povo para se abalançar a taes excessos.

O Vnlverial de 17 finda com o artigo seguinte:

'•EIRei resolveo que o Tenente General liarão de

Eroles , e o Krigadeiro D. Fillppe Flcires
,

por terem

abandonado as bandeiras nacionaes , declarando se inimi-

gos da Constituição Politica da Monarquia , e obrsndo de

concerto para a destruir , fiquem para logo com baixa no

Exercito, e exonerados de todos os seus empregos , hon-

ras , e distincçóes ; devendo ser compreliendido nesta

Resolução o Marechal de Campo D. Vicente Q_iiísadaf

por se achar ha tempo no mesmo caso que aquelles,

e nio se ter feito até agora igual declaração a respeito

delis ; e verificando se o mesmo relativamente ao Te-
nente General D. Carlos Õrnell por ter partido para

Franga sem licença de S. M.
"

Fim do r-.etatorio Histórico do Projedo de Lei rja-

iliia á Mcza da Consclencíii e Ordens apresentado

uo S obcrano Congresso em Senão í/e 5 1 de

Agoito de 1X22.

Universidade de Coimbra.

O Regimento da ftleza de 1558 manda que o Pre-

sideiite e D.-^piitados delia entendão na visitação da Uni-

versidade da maneira que está ordenado.

O Regimento novo de 1608 no artigo iS diz, qus

a este Tribunal pertencem os negócios da Universidade

de Coimbra, que se requerem pelo Reitor e Conselho

delia , Lentes e mais Ministros , Estudantes , assim no
que toca ao. seu bom governo , como á sua fazenda.

Esta inspecção da -Meza da Consciência acha-se hoje

inteiramente extincta ; e os negócios da Universidade

pertencem immediatamente 30 conhecimento de iSua Ma-

.í;estade pela Secrçtatia dé Estado dos Negócios do Rei-

no,
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Hospital das Cuidas da Rtiluha e Nercterias de Óbidos.

O Regimento da Weza de i6o3, no artigo 17 diz,

que a este Tribuiiai pertence o priivimento das Hiercee-

rias da Vilia de Óbidos , ordsnaiías pela llainha D. Leo-

nor ; e das coiisas tocantes ao Hospital das Caldas , que

ordenou a mesma Rainlia.

Porém o Alvará de 20 de Abril de 1775, que deo

novo Regimento a este Hospital , tirou-lhe a subordina-

ção que tiniia ã Meza da Consciência , sujeitando-o á Se-.-.

Gretaria de Estado dos Negócios do Reino , e quanto á

sdrriínistração da sua fazenda, ao Inspector Geral do Erá-

rio. Extinguio também as 5 Merecerias que havia na Igre-

ja da Misericórdia da VilIa de Óbidos , de cuja institui-

ção c obrigações náo havia noticia certa , applicando os

seus rendimentos ás despezas do Hospital.

Hospitaes , Albergarias , e Gajarias.

Pelo Regimento da Weza de 1608, §. 17 pertence

a este ^.^ibHnal o provimento das cousas tocantes aos

Hospitaes, Gafarir.s, e Albergarias
,

que forem da R.

protecção, excepto o de todos os Santos da Cidade de

Lisboa.

Com tudo esta inspecção da Mezí já tem inteira-

mente cessado ; nem podia mais subsistir avista do arti-

í^) 200 da Constituição Politica da Monarquia
,

qus a

devolve ás Gâmetas, com subordinação aos Administrado-

res geraes na forma do artigo 1S6.

Capellas dos Kcis e Testamentárias.

O Regimento de 1558 determina que os Deputa-

dos da Meza vejao os Testamentos das pessoas que El-

Rel acceitar psra o; mandar cumprir, e façáo com que

haja efFeito o cumprimento delles.

Também determina que visitem as Capellas de El-

Rei D. Diniz, que jaz em Odivellas , e dos Reis que

jazem na Batalha, e em Alcobaça, e em Santa Cruz de

Coimbra, para saber como_ se cumprem as obrigações que

deixarão; e as':im de EIRei D. Manoel, e de ElRei seu

Avô, e do Príncipe seu Pai , e dcs Infantes seus Tios

que jazem no Mosteiro de Belém.

O Regimento de 1608 nos §§. 19, 20, 21 , ins-

taurou nesta parte a observância do Ragimento antigo,

que já então hia caindo em esquecimento, ou estava in-

teiramente em desuso.

Mas deveria reflectir o Author deste ultimo Regi-

mento que aquellas Commissões que a Meza da Cons-

ciência recebera de EIRei D. Sebastião crão de sua na-

tureza puramente temporárias , e não formavão paite do

expedimento ordinário do Tribunal ; e que por essa ra-

zão já nelle se não trataváo estes negócios no tempo

dos Reis Filippes ; assim como senão continuarão a tra-

tar de então para cá.

Dotes e Missas deixadas em Testamento.

A Ordenação do Pveino no Liv. i." Tit, 50 dos

Provedores das Capellas , manda nO §. 8
,

que h.nvendo-

se de nomear ou dotar algumas ortás pata eíffito de exe-

cutarem e cumprirem os Testamentos , e vontades de

alguns defuntos , os Provedores os nomèaráó e dotaáó

com parecer dos Deputados da Meza da Consciência. E
110 §. 9 ,

que de todas as Missas que os defuntos man-

darem dizer
,
que náo forem cumpridas , farão os Preve-

dcres hum rol que niandaráó á Meza da Consciência

,

para se repartirem pelos Mosteiros das Ordens reforma-

das.

O Regimento de 1608 nos §§. 8 e 17 allude áquel-

ia obrigação dos Provedores e Superintendência da Meza,

as quaes hoje tem inteiramente cessado.

Mercê rias e Recolhimentos.

O Regimento da Meza de 1608 no §. 17 diz, que

pertence a este Tribunal o provimento das Merecerias

de EIRei D. Affonso IV e da Rainha D. Beatriz, sua

mulher, situados na Cidade de hisboa; das da Rainha

D. Catharina, e do Infante D. Luiz, ordenadas nó Mos-

teiro de Belém ; das de Torres Vedras instituídas pela

Rainha D. Leonor; e das de Alenrtquer. e do .Mosteiro

da Trindade AsLlsboa. Os §§. J2 e jj determinão que

as Instituições , e Regimentos destas Merceerias estejão

na Meza.

Quanto aos órfãos, oRegimanto no §. I7die, qu«

pertence ao Tribunal do governo e superitendencia da

casa das ortãs , e menonos orfáos da Cidade de Lisboa
,

e no §' ji manda conservar na ftleza a instituição e Re-
gimento destas casas.

As Merceerias de EIRei D. Affonso IV estabeleci-

das na Sé de Lisboa estão unidas ás Capellas que elle

jnslituio, e a que dso Regimento EIRei D. Sebastião

em 5 de Janeiro de 1562. Este Regimento e os das

Merceerias da Rainha D. Caiharina , e do Infante D.

Luiz estabelecidas em Belém , sáo os únicos que remet-

teo a Meza da Consciência': faltáo^por tanto os das Mer-

ceerias de Torres Vedras , Alemquer , e Convento da

Trindade de Lisboa.

O Regimento dado ao Recolhimento das otfis do

Castello ,
que ainda hoje está subordinado á Meza, foi

feito por Fihppe II em 8 de Maio de 161 j. O Tribu-

nal remetteo huma copia , mas náo mandou noticia al-

guma do que pertence ao Collegio dos meninos órfãos ,

para o qual ainda hoje ha Administrador noir.eado pela

dita Meza.

Depois destes forão successivannente sujeitando-se á

inspecção da Meza.

O Recolhimento das orfás arriscadas da Casa de N.

S. do Airiparo da Cidade de Lisboa
, que instituio Iliogo

Lopes Solis no anno de 1598, e que foi tomado debai-

xo da protecção Real pela Provisão de 9 de Janeiro de

162a.

O Collegio dos Catecumenos , a que foi dado Re-
gimento em )0 de Agosto de 1608, amplicado pelo Al-

vará de 1 5 de Junho de 1S04.

O R.ecclhimento de N. S. dos Anjos , fundado

pelo Principal D. Lazaro Leitão Aranha , e destinado

para viuvas pobres e honestas, o qual foi tomado debai-

xo da Real protecção por Alvará de 19 de Junho de

1747-
O Collegio dos Clérigos pobres

,
que insfitu/ra Rui

Corrêa Lucas e sua mulher D. Melicia da Silveira, o

qual foi tomado debaixo da Real protecção por Decreto

de 14 de Dezembro de 1747 ; e muito posteriormente

se lhe derio Estatutos apptovados por Alvará de 19 de

Outubro de 1788.

O Seminário de S. Patrício, cuja administração foi

dada á Meza da Consciência por Decreto de jo de Abril

de 1788.

As Werceerias , Recolhimentos e Seminários, que

ficáo apontados, assim como alguns outros que forão ins-

tituídos em Lisboa com approvaçáo Real , mas que não

estão sujeitos d Inspecção da Meza da Consciência , for-

mão outras tantos Estabelecimentos de caridade de cuja

conservação as Curtes e o Gnverno devem ter particu-

lar cuidado , segundo he expresso no artigo final das Ba-

ses , a que ccrrespcnde o artigo 217 da Constituição po-

litica da ]\)onarquia. Porém não he conveniente estabele-

cer desde já huma tcjrma fixa da sua administração em
quanto nau forem todos visitados, e se não conhecer

per esta visita quaes s.io os rendimentos applicados para

a sua subsistência , e a conveniência dos Estatutos por-

que se governão com o fim da sua instituição. Assim me
parece necessário que provisoriamente se estabeleção as

providencias que se contem no Projecto de Decreto des-

de o artigo 21 ate ao artigo 26.

Das Capellas de 'eIlUí D. Afonso IV.

Estas Capellas forãn e.stabelecidas na Sé de Lisboa

por aquelle Rei em seu testamento feito em Leiria 3

1 j de Fevereiro do anno de i 545. Os encargos pios são

exercitados por 10 Capelláes que tem obrignção de reci-

tarem em coro as horas canónicas, e ' de dizerem Missa

todos os dias nas ditas Capellas
;

por 24 merceeiros, a

saber, 12 homens, e 12 mulheres, que vivem n'um Hos-

pital edificado junto á Igreja, os quaes tem obrigação

de assistir aos Otficios , Missas •Responsos que se fazem

nas Capellas; e finalmente pelo Cabido da Cathedral
,

que deve fazer )2 aiiniversarios cada anno por alma áo

Rei instituidor , e de sua mulher a Rainlia D. Beatriz.
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Os fundos applicados » estes encargos comprehen-
dem algumas Villas e Reguengos, que estão «líidos á'i

Capellas , com suas jurisdicçSus e padroados , e outros

rendimentos , toros e pensões que devem constar do res-

pectivo Tombo. E para exercer esta adminiíttação e ju-

risdicçáo foi creado desde o principio lium Provedor es-

pecial , com obrigação de dar contas aos Reis de Por-

tugal , aos quaes ficou .pertencendo o governar o dito

Hospital e Capelias.

EIRei D. Sebitsiiáo mandou que a Meza da Con-

sciência visitasse as Capelias de EIRei D. Affouía , e fi-

zesse acabar oReginiento dado áquelle Tribunal em 1558.

E com eíTeito se ultimou. o dito Regimento das Capei-

las em Lisboa a 5 de Janeiro de 156a. Por este Regi-

menta , e pelo novo da Me?» da Coniciencia feito em
]6o8 , se coniirette a este Tribunal o governo e provi-

mento das ditas Capelias.

TiJas pelo silencio que a Meza guardou acerca da ad-

ministração e estado actual destas Capelias nas duas Con-

sultas que dirigio ultimamente. ao Governo , e que foráo

presentes as Cortes ; e pelas noticias particulares que

tenho recebido a este respeito ; parece-ms que posso in-

ferir não só que a administração do Tribunal tem sido

ou nulla ou inefficaz, mas que a administração actuai das

Capelias he muito vicibsa, e deve inteiramente cessar. Por

outro lado osfncargos pios e.sercitados pelos Capcilães bem
podem ser transferidos para a communidade ecclesiastica

da novaCathedral, precedendo a cnmmulação ou rcducção

que parecer nícessaria , cOin o que se vem a evitar os

inconvenientes que Se seguem da separação de dois cotos

na mesma Igreja ,.-e da imperfeição com que osOlncios

Divinos hão de ser celebrados nas Capelias por Ministros,

que não tirando dalli meios bastantes de subsistência
,

não podem cumprir com zelo as suas obrigações , e vem
a augnnentar o numero dos Clérigos vigos. Por todas es-

tas considerações
,

que não he preciso desenvolver , e

porque á Soberania pertence fazer a commutação ou re-

ducção dos encargos pios deixados pelos testadores , ou

interpetrar a sua ultima vontade , conforme o pede a

utilidade da Republica , creio que serão dignos de se

sanccionarem os artigos 27, 2?, 29, jo, e 51 do Pro-

jecto de Decreto.

Diij Einpregiiííos na M cr.a dti Consciência.

A extincção do Tribunal traz comsigo a de todos os

«^pregos que a elle perteiicião ; e as circunstancias

actuaes da Nação fazem com que por huma parte se de-

va ter muito em lista a diminuição das despezas publi-

cas , e pela outra se não deixem sem meios honestos de
subsistência as pessoas empregadas nas Repartições e:i-

cinctas.

A principal economia que se faz com esta extincção

he a das despezas do Tribunal , as quaes segundo a cer-

tid o do Thesoureiro interino das Contribuições da We-
za importão pouco mais ou menos i:45C(^ rs. mensaes

,

e vem a sommar cada anno 17:400^ rs. Estas despezas

são pagas peias contribuições que para ellas especialmen-

te foráo applicadas ; e que agora devem ser recebidas pe-

lo 1 besouro Nacional
,

para dahi sahirem os vencimen-
tos que devem perceber os empregados neste extincto

Ttibunal.

Os últimos artigos do Projecto de Decreto mostrSo
quaes são os Empregado."; que devem continuar a receber
os vencimentos por inteiro , ou pa^te delles : e com es-

ta declaração tenho concluído tudo quanto tinha que ob-
servar a respeito da extincção da Meza da Consciência.
— Lisboa 2j de Agosto de 1822. ^— Francisco Manoel
Trigoso d'Aragão Morato,

CORTES. Sessão da dia 2^ de Setembro. 472."
O Sr. Presidente abrio a Sessão ãs horas d > costu-

me, e lida pelo Sr. Secretario Soares de Azevedo a acta
precedente, partecipou o mesmo Sr. que pnr.não haver
expediente se procedia á chamada.

O Sr. Rodrigues Bastos fez huma indicação em que

ofTerecia numero de 'exémplnres de luima obra deiiomina-
da = Plano do Código Civil r: para ser distribuido pelos
Srs. Deputados, em que o seu author o Doutor José
Vicente Cardozo da Costa felicita o Soberano Congresso:
pedia igualmente que >;matiencão aos serviços deste Ci-
dadão tosse tomado cm particular consideração : fez-se

menção lionroza.

O Sr. Secretario Soares de Aíevcdo fez a chamada,
e disse se achavão presentes 1 ;6 Srs. Deputados..

Ordem do Dia :

Assignatura da Consiitíiição.

O Sr. Presidente fez algumrs observações consul-
tando o Soberano Congresso sobre a forma, e rubrica

das folhas da Constituiq.in , visto estar escripto em fo-
lhas de Pergaminíio desligadas liiimas das outras ; assim
como sobre a abertura do Termo , e seu enserumento ;

concluído o que procedeo-se á assignítur.i.

O Sr. Presidente Agostinho j osi hreXe , Deputado
pela Província da Extremr.dura foi o primeiro , e seguin-
do-se os mais lllusties Deputados por ordem altabctica ;

nós as transcrevemos pelas Províncias a que pertencem
para mais facil conhecimento do Publico.

PORTUGAL.
Alenitejo.

Srs. Carlos Honório de Gouvea Durão.
Ignacio da Costa Urandão.

João Rodrigues de Biito.

Joaquim Annes de Carvalho.

José António da Roza.
José Victorino iJarreto Feio.
JVlano»! António Gomes de Brito.

Vicente António da Silva Corrêa.

Algarve.
Jeronymo José Carneiro.

Jobé Vaz Velho.

JVlanoel José Plácido da Silva Negrão.
Beira,

Agostinho de Mendonça Falcão.

Alexandre Thomaz de iVloraes Sarmento,
António Camello Fortes de Pina.

António José Feireira de Sousa.
António Maria Ozorio Cabral.

António Pinheiro de Azevedo.
Ecrnardo y\ntonio de Figuetedo.
Bispo de Beja,

liíspo de (^astello Branco.
Caetano Rodrigues de Macedo.
Francisco Manoel Trigoso d'Aragão Morato.
João de Figueredo.

José Homem Correia Telles.

José Joaquim Ferreira de Moura.
José de Mello Castro e Abreu.
José Pedro da Costa Ribeiro Teixeira.

José Ribeiro Saraiva.

Izidoro José dos Santos.

Manoel de Serpa ftlachado,

Manoel de Vasconcellos Pereira de Mello.
Pedro José Lopes d Almeida.
Thomé Rodrigues Sobral.

Exiremadiira,
Agostinho José Freire.

Álvaro Xavier da Fonceca Coutinho e Povoas,
Bento Pereira do Carmo.
Francisco de Lemos Uettencourt.
Francisco de Paula Travassos.
Francisco Simões Alargiochi.

trancisco Soares Franco.

Francisco Xavier d'Almeida Pimenta.
Francisco Xavier Monteiro.
Henrique Xavier Baeta.

Hermano José Braancamp do Sobral.

Ignacio Xavier de Macedo Caldeira.

João Ale.\andrino de Sousa Quciroga,

João Maria Soares Castello-tranco.

João Vicente Pimentel Maidonado.

JvjSC Ferrão de Mendonça e Sousa.
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Luiz António Rebello da Silva.

Luiz Monteiro.

Manoel Alves do Rio.

JVljnoel António de Carvalho.

Wannel torges Carneiro.

Waiino Miguel Franzini.

Pedro de Sande Salema.

Rodrigo Ferreira da Costa.

Entre Douro e Mtnhoi,

Afostinlio Teixeira Pereira de ftlagdlliães.

António Pereira.

António Ribeiro da Costa.

Arcebispo da Ualiia.

Ba^ilio Alberto de Sousa,

líento Ferreira Cabral.

Francisco íjarrnso Pereira.

Francisco Magaitiáes de Araújo Pimeilte!.

Frdiicisco \V an7eller.

Francisco Xavier Callieiros.

Francisco Xavier Leite Lobo.

Francisco Xavier Soares d'A2cve1o.

João Haptista Felgueiras.

João de Sousa Pinto de Magalhães.

Joaquirn Jcsí dos Santos Pinlienb.

José António de Faria Carvalho.

José António Ouerrciro,

José Ferreira iàorges.

José Joaquim Rodrigues Bastos.

José Mana Xavier dAraiijo.

José de Magalhães e Menezes.

José Peixoto Sarmento de Queiroz,

ílanocl Martins Couto.

Rodrigo de Sousa Machado.

Trnz-os-MuntíS.

António losé de Moraes Pimentel.

António Lobo de Barbosa Teixeira Ferreira

Anton'0 Pereira Carneiro Canavarro.

Pernar<"o Corrêa de Castro e Sepúlveda,

FrancíKco António d'Almeida Pessanha.

Innocencio António de Miranda.

José Manoel Afonso Freire.

Manoel Gonçalves de Miranda.

ILHAS.
Terceira,

Manoel lenacio Martins Pamplona.

Roberto Luiz de Mesquita.

S. Miguel.

André da Ponte do Quental da Gamara.

João Bento de Medeiros Wantuj.

Faial.

Felisberto José de Sequeira.

Manoel de Arreaga Brum da Silveira.

Madeira,

Francisco João Moniz.

João Insé de Freitas e Aragão.

Maurício José de Castello-Branco Manoel,

BRASIL.
Àlozoas,

Francisco Manoel Martins Ramos.

Manoel Marques Grangeiro.

B.i/iirt.

Alexandre Gomes Ferrão.

José Lino Coutinho.

Marcos António de Sousa.

Pedro Rodrigues Bandeira.

Cenão.

Manoel Félix de Veras.

Ceará,

José Martiniano de Alemcar.

Manoel do Nascimento Castro e Silva.

Gúiaz.

Joaquim Theotonio Segurado,

Merenhao,
José João Bekinan e Caldas.

Fará,

Bispo do Para'.

;'"
. Francisco de Sousa Machadoi

Paraíba,
José da Costa Cirne.

Piaahi.

Domingos da Conceição,

Miguel de Sousa iorges Leal.

' Pernombuce,

Domingos Malaquias Aguiar Pinto,

Fclix José Tavares Lira.

Francisco Moniz Tavares.

Ignacio Cinto d'Almeida e Castro,

J\lanocl Zeferino dos Santos.

Pedro de Araújo Lima.

;

Ria Ne^re.
'i João Lopes da Cunha.

Rio de Janeiro,

Custodio Gonsalvfs Ledo,

Francisco Villela Barbosa.

João Soares Lemos Brandão,

Luiz Martins Pastos.

Luiz Nicoláo Fagundes Varella.

Santa Cat harina.

Lourenço Rodrigues d'Andrade.

AFRICA.
Am^olla.

Manoel Patricio Corrêa de Castro.

lliiai de Cabo Verde,

José Lourenço da Silva.

Manoel Antrnio Martins.

O Sr. Pre':i.trnte declarou que se reservava para o

dia seguinte a continuação Ái assignatura da Consticui-

Giráó. ção , visto que fait^v.ío alguns Srs. Deputaiics
,
que por

falta de saúde não comparecerão.

O Sr. Secretario íelgiieiras deo conta da redãção

do Decreto , e Ordens para a apresentação da Ccnsii-

tuicão a Sua Magestade , e outras formalidaiies para a

sua pu|^licação , as cuaes forão approvadas ; resirvando-

se pném a FlRei a escollia do dia, em que dcva vir

juralla a salla das Cortes.

O Sr. Martins Ramos fez hnma indicação em olií

propunha que no dia i." de Outubro, em qu- se publi-

ca a I onstituicán, se desse airinistia geral a todos os in-

divíduos involvidos por opiniões politicas em qi alvjUer

parte do Reino-Unido ; ficou para segunda leitura.

O Sr. Secretario Felgueiras partccipou que achava

de receber hum officio do Ministro dos Negocies do Rei-

no , em que de Ordem de Sua Magestade communica

que receberá a Deput.Tção
,
que as Cortes lhe envião coiti

a Constituição Polilics da Monarquia em o Palácio de

ÇueluT. no dia Quartafeira pela i hora da tarde; (fica-

rão inteirados ).

O Sr. Presidente nomeou Membros da Deputação

os Srs. Felsueiras , Varraso , Fernandes Thomaz , Ferrei-

ra Borges , Xavier ne Araújo . Castro e Abreu , l:ispo

do Pará , Manoel Patricio, Ecckeman Caldas , Eorgeç

Carneiro , Moura , e Bramcamp : e levantou a Sessão á

I hora.

PublicaÇces LitterariaS.

Sahio 3 \iM : Mtla Palavra sabre o Padre , em hu-

ma Carta dirigida aó P. José Agostinlio de Macedo , em
que entre outras cousas , se patenteia o criminoso insul-

to que ao mesmo Padre fez o actual Prior encomenda-

do da Freguezia de S. Nicoláo no dia 18 de Agosto, rias

'^Eleições, para o fazer riscar das Listas. Vende-se per £0

réis nas Lojas do costume.

Sahio á luz: Carta de Ambrozio ás Direitas, em
que se refuta a má doutrina que a respeiro da expr^sição

do Santissinio Sacramento se acha expendida no Cidadão

Lusitano do R. Abbade de Medróes. Vendc-se por ío

réis nas Lojas do costume.
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AnNO DE 1822.

GAXMTA UJVIVERS^L.
QUARTA FEIRA 25 DE SETEMBRO,

S,

ALEMANHA.

Prantfort 27 de Agasta.

Em Stattgíird circuláo as seguinte» noticias

:

^e havemos de acreditar os difFerentes rumores que

correm por motivo do Congresso de V<rúna , esta nova
reunião diplomática será para os negócios da Europa em
geral o que o Congresso de Carlsbad para a Alemanha.
Os negócios da Itália não serão, segundo se diz, mais
que hum objecto secundário, e além disso serão trata-

dos depois separadamente pela Áustria e pelos Príncipes

JttiliariQs. N^o só grande numero de patriotas Alemães

,

iras os mesmos Ministros, e até os Piincipes dos Estados

de segunda ordem, não tem podido deixar de conceber

graves receios das futuras decisões de huma Pentarquia

(J\aíiia , Aluiria , Prússia , Inziaterro , e FranÇa^ que
tem excluído os representantes dos mais Estados.

A;e açora nada tem transpirado das confeiencias mi-

nisteriaes feitas em Vienna. Falla-se vagamente de No-
tas secretas apresentada*; a dois dos Gabinetes directores

;

mas não se annuncia resultado algum. Tudo quanto se

sabe das conterencias preliminares he que o Príncipe de

Metternich representa nellas a Áustria ; Mr. Tatischejf
a Rússia; Mr. Gordon (substituindo Lord Stev/art') a

Grà-^retanha \ Wr. Caramait a Vrança ; O Príncipe de

Hatifeld a Prússia- Esperava-se em Vienna por momen-
tos Lord Stewart : Lord WfUington assistirá também ao

Congresso , e também se acbatáó nelle Mr. de hutzow
,

e Lord Strangford , e Plenipotenciários extraordinários

da França e da Inglaterra , e Mr. Beriistorff, Ministro

doí Negócios Estrangeiros da Prússia.

FRANÇA.

Paris 5 de Setembro.

O Conde de Chateaubrland , Embaixador de França
tm Loadres , está-se esperando aqui até o dia 7, e ficará

nesta Capital alguns dias antes de ir a Verona.
O novo emprestiriio ásNayol^s foi concedido á Ca-

sa de Rotschild.

Assegurão , diz o Constitucional
,

que Sir W. A'
Court, novo Embaixador Inglez em Madrid, vai espe-
cialmente encarregado de manifestar ao Governo Hcspa-
nhol, que o Governo Inglez , longe de contribuir, nem
sequer com desejos

,
para os acontecimentos do dia 7

de Julho, desapprova terminantemente quanto se tem
•mprehendido em Madrid contra a ordem constitucional.

Sir V. -4' Court recebeo esta incumbência antes do sui-

cídio do Marquez de Londonderri) , o que confirma o que

se tem dito de que aquelle Ministro se tinha convenci-

do da necessidade de mudar de systema.

HESPANHA.

Madrid 14 de Setembro.

O Espectador de hoje traz ò artigo seguinte :

"A noticia que dá o Universal no seu numero de

hoje das Malas que tem sido interceptadas não hs exa-

cta , e pelo que pôde prejudicar ao Publico, particular-

-

mente ao commercio, espero que se inserirá no seu apre-

ciável periódico o seguinte.
" A Mala que sahio de Madrid a 2í de Agosto ul-

timo foi interceptada em parte desde Victoria a írurt,

— As de 26, 29, e 2 de Setembro o mesmo. — Igno-

ra-se a sorte que terão tido as que sahiráo nos dias 5

e 9; mas segundo o plano da interceptação, e os mui'

tos pontos e gente qtie oS facciosos occiípiio , e Variação

que fazem de Victoria a Iriin ,
presume-se que terão a

mesma sorte.

"O Governo não tem noticias officiaes por causa

da interceptação
, ç o que dá estç aviso acaba de chegar

daquelles paizcs , e nota a falta de direcção que se dá

aos correios ordinários e extraordinários
,
quando ha tan-

tos meios de assegurar a communicação. — Madrid 13

de Setembro de 1822. =:0 Conductor da Mala, Domin-
gos Bellos."

" Nota. Também não he exacta a noticia de que

a estrada está guarnecida de destacamentos ,
porque até

zgora as authoridades não o tem podido verificar, nem
o podem em quanto se não aproximarem as forças que

vão marchando em todas as direcções."

O Governo recebeo o officio seguinte :

"Sexto Districto Militar: Commandancía geral.

—

Divisão volante de tropas nacionaes em perseguição de

facciosos. — Excellentissimo Senhor : Toda a facção da

Navarra passou o Pont de Montanhana para Trcmp : O
não ser possível alcançalla , e saber que da banda de

Havai se tinha ouvido fojo , cuja noticia me confirmou

hum Ofhcial do Brigadeiro Sáiz, dizendo-me que os ti-

nha á vista , me decidio a fazer huma batida entre o

Esera e o Ci/ica , a ver se encontrava alguns restos de

quadrilhas, mas só existe huma ás ordens de Bessieres
,

com quatro companhias
,

que ignoro por que incidente

não seouio a marcha dos mais.

"Soube neste povo que entre o successo de Bolea

e a nossa perseguição , batalhões que tinháo 900 praças
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ficáfío em 50. A? raçoas pedidas são em numero de

1203, do quj s; infere que a facção só poderá ter 1^
homens , se iJo certo que quando sahio de Hinvarra ti-

niu j^DOD. Pari evitar que Besicres intente alguma

cousa ciitri o comboi , eu mesmo com 500 iiomens

o escoltarei até Canipi , e se preciso for até Benaiqtie
^

ficai It aqui o Co unandante Gusrrea até minha volta,

e o iirigadeiro Saix, , de quem nada sei. — Deos guarde

a V". K. m. a. -^Gram S de Setembro de 1832.

—

João
Aiitania Tahuíiicd. — E vcellentissimo Senlior Comman-
dante Geral do Sexto Districto."

PORTUGAL.
Coimbra 1 5 í/e Setembro,

Hoje se celebrou na Cathedral de Coimbra , i au-

gusta e niagestosi Ceremonia da Sagraçáo do Exceilentis-

simo Bispo daquella Diocese , o Sr. D. Fr. Francisco de

S. Luiz, Reformador Reitor da Universidade ; sendo Sa-

grante o Excellentissimo Arcebispo da Baliia ^ e Assisten-

tes o D. Abbade Gera! da Congregação de 5. Bcnto , e

o D. .\bbade do Gollegio da mesma Ordem naquella

Cidade.

Na véspera e dia se illumináráo espontaneamente

todos 05 Goli-^gios, Conventos, Igrejas, e Casas dos prin-

cipaes Habitantes desta Cid.ide
;
que se glorèáo de pos-

suir hum Prelado tão distincto por suas luzes e vastos

conhecimento? , e pelos relevantes serviços que tem
prí'!tado á Causa da Pátria , e das Sciencias ; quanto

amável por sua aifabilidade , doçura , e suavidade de cos-

tumes.

Sua Excellencia festejou o dia de sua Inauguração
,

não com profusos banquetes , e outras pompas , alheias

da modéstia e simplicidade Pastoral ; mas distribuindo

pelos Párocos das Freguezias da Cidade , avultadas quan-

tias para serem repartidas ás pessoas recolhidas e neces-

sitadas , a quem a vergonha não permittia concorrer á

Esrnolla geral
,

que ignalmeiite fez repartir á poita do
Paço Episcopal.

Este dia portanto já tão glorioso para a Naçío

Portugueía , se torna ainda mais memorável pela ele-

vação ao Sólio Episcopal de hum de seus illustres Re-
geiíiradores

,
que pelo espirito de justiça, e sabia mode-

ração com que se tem distinguido em seus altos Empre-

gos, tanto ha cooperado para a consolidação do Systema

que felizmente nos rege.

(BORBOIETA.)

LISBOA 24 de Setembr

Copia de algutiias Peças publicadas pelo Brigadeiro

ftladeira na L'ahia.

Bakdo.
Ignacio Luiz Madeira de Mello , Brigadeiro EJfeciiv»

do Exercito Nacia,:,!! e Peai, e Governador das Ar'

mal da Provinda dt Bahia.

'' Sendo preciso reforçar quanto seja possivel os Ba-

talhões do Exrrcito de tortugal, aqui destacados, e lia-

vendo muitos individues
,

que estão em circunstnncias

de poderem assim prestar grandes serviços á Nação , con-

vido a hirem sentar Praça voluntariamente nos Corpos

mencionados todos aquelles, aquém para este fim influir

o Santo Amor da Pátria , com a condição , de que ser-

virão somente pelo espaço de três mezes , findos os

quaes , os seus Commanddntes lhes darão as suas liionro-

sâs demi'!sóes, c se antes dos três mezes as circunstan-

cias permittirem, que se lhes dêem as ditas demissões,

as receberáó immediatamente.
" E nara que chegue ao conhecimento de todos , esr

te se publicara ao som de Caixas pelas ruas, e Praças

publicas d'est<i Cidade , e se afixara nos lugares mais no«

taveis. Faustino José Estrella o fez na Bahia aos jo de
Junho de 1S22.— José Botelho d'Aiaiijo, Official Maicr
da Secretaria do Governo das Armas o hz escrever. I.^/ííj-

CíO Luiz j\}odi:ira de Mello ^ lirÍ£;3deiro Goveii:ador das
Anuas."

I.' Proclamação.
"Camaradas da Segonria Linlia ! Lerrbrar-vos os vos-

sos deveres, e fazer a enumeração dos obii;iiiçóes , em
que cada hum de vós está constituído para com a nossa
Pátria, seria duvidar do vosso Patiiotismo, e fazer-vos

liuma injustiça-, porem os vcssos esforços seiião lodos
baldados se elles não fossem bem dirigidos, e o vosso
serviço como ftiilitares , eo vosso Valor se (ornaria nul-

Jo quando eJle não fosse dirigido pelos ptincipios que
constituem es Militares, e sem os quaes não ha Tropa.
Vós possuis todas as qualiilades

,
que honráo os J\Iiliia-

res Portuguezes, vós não duvidaes de derramar o vosso
sangue ao pé desses mesrros guerreiros

,
que tantas ve-

zes pugnarão peia Pátria sobre o Campo da honra: vós
fareis pois o sacrificio de vos sfastaides tnais vezes das

vossas occupaçóes Oídinaiias, pafa chegardes a hum maior
ponto da instriicção pratica Miiitar, a qual vos porá irais

em estado de serdes rr.ui utcis á nossa qneiido Pátria.

Eu tenho portanto resr.Kido cue os vosscs Regimentos
sejão instruídos peles Con^-mandantes dos Batalhões Eu-
ropeos , aqui destacados, naquelles movimentos, e ma-
nobras ,

que são da primeira necessidade, e segundo for

mais conveniente. Vós ides a ser instruídos por aquelles

roekmos Officiaes , em qucni vós tendes humíi perfeita

confiança, que amão a sua Patiia, e a Constituição mais,

do que tudo
, e que conlão connosco para assegurar os

nossos mais sagrados deveres.

"Soldados UliliciiDos ! ns vossos saciificios serão de
pouco tempo

, ciles são somente percisos em quanto
não abordar neste Porto a expedição de Tropas Portu-
guezas, que brevemente teremos a satisfação dever aqui

íundiar, A Pátria exige hoje estes sacrifícios , com eilet

conservareis illeza a Ccnstittiição da Monarquia Portugue-

20, a dignidade Nacional, a vossa segurança, e de vos-,

sas fanulias : consultai pois a vossa gloria , e os vossos

mesmos interesses , e sahireis veficedores da gloriosa lu-

ta , em que estamos empenhados. Quartel General da
Bahia ;0 de Junho de 1822. Ignacio Luiz Madeira de

MelU , Governador das Armas."

a.* FRocLAfwçÃo.
"Soldados da i." e 2." Linha! a segurança desta

Cidade está aine.-ç.-da por facciosos : he portanto desne-

cessário recommendar-vos toda a energia , e coragem ;
por-

que esses predic;!ilos são ps que em vós existem, por se-

r«m próprios d.iquelles Soldados Portuguezes, que oáo
degenerarão da fidelidade que herdámos de nossos Pais

,

e Avós : lembiar-ves devo só
,
que o fogo do vosso en-

thusíasrriO , não deve ultrapassar aj barreiras da ordem :

no mesmo momento que a hcencia se appoderasse das

vossas idsas
,

perdida estava a obra que tem feito , e

fará immortal o vosso Nome. Que as nossas forças só se

dirigem centra os declarados por inimigos do Governo ;

a que jurainos unicamente obedecer : O Chefe que vos

Commanda he quem vos rriarcará quaes elles sejão : todos

os mais ttm em nós a garantia da Ilação pzra a segurança

das suas pessoas e bens. Soldados , o respeito devido ás

Authoridaces he hum dos nossos principaes deveres , lal-

tar , ou consentir que se falte ao mesmo, he hum cri-

me, que sem esperança de indulpencia , será severamen-

te punido ; e a causa para tal procedirrenio fará enlu-

tar-nie ioda rayaiido o dia da minha maior gloria. Eu de

vós espero, que jamais dtrsmentireis o conceito em que

vos tenho , nem os elogios que de vós fiz ao Soberano

Congresso, c a ElP.ei o Senhor D. João VI.
" Firmeza de Caracter , respeito ,

obediência , e a

mais exacta disciplina ,• he o que de vós exige o vosso

Chete
,

que será scirpie vcsso amigo. — Iganci» Luit

Madeira de Mello. — Bahia iZ de Julho d» l%2z."
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i.' Proclamação,
•' Hjl-.itsntes da Bnhin ! quem !ie qus vos move a

de"imparar vonais Casos , saiiiiido do seio de \«oss.is fa-

niiliaí ? quem he que vos Uscina as idcas pjra apartar-vos

desta Cidade? quereis uiiir-vos aos perversos, que j»

de5í;raçodos pelos seus crimes pertendem augmeiítar o

numt-ro daí victimas ? que temeis ? será acaso o vereis

BS forças do meu Comroando em movimeuto? Sabei,

que a( medida.^
,
que tomo , são diris;idas a guardar vos-

sas pessoas , e bens ,' da perversidade dos niaquinadores

da anarquia
,
que sublevados contra as Ordens do Sobe-

rano Coiis.re^ío , c ElRei
,
queiem roubar a gloria a es-

ta! Frovincia 'le sempre blasonar de tiel. Snlimnojl ficai

íocegados *ni vossas casas : Jíu , em nonic do mesmo
Cons;resso , e Elllei o ISenlior D. Joííe VI. j vos alhan-

ço a vossa segufaiiça. Jamais dliums vez vos disse, que

as Tropai Europeas , em vez de serem , como as repre-

sentão os inimigos da Ordem , instrumentos das vossas

áesíjracas , ellas são, e serão sempre o da vossa guar-

da ! o movimento daqnellas scrd dirigido pelo órgão da

inJnha toz ; nada tendes por tanto a rece.ir. Se porém

as ijiinhas expressões vos náo merecem credito , e con-

tinuaes no abandono de vossrs casas , eu então náo vos

affianço a segurança do que dentro nelias íicar ; na sup-

posição de serem escondrijo dos inimigus d» Ordem , cl-

ias poderão ser arroaibadas , c também para servirem

d'aquarteIamento de Solda-los , nas |>artes em que a ne-

cessidade o exigir , a i\m de se evitar o incommodo
,

dos que estiverem habitando as su.i; Biiliiiinas l ainda ou-

tra vez vos digo , deixai de hir misturar-vos no nunieio

dos proscripto5
,

que trabaibío em fazer desgraçada a

vossa Pátria : Sede fieis
,
permanecei tranquillos , e cre-

de
,
que 3 minha maior gloria consiste na vossa ventura.

Quartel Gensrai àiBahia 12 ds Julho de \Í22. -~ l^na-

cio Luix. Madeira de Mello,
"

Sr, Redactor.
** De qus serve ao homem a existência, quando es-

ta he acompanhidâ pela perseguição e vilipendio senão
de sofFrer tantas mortes quantos são os momentos que
vive ; desgraçado de mim que sou desta classe , cm que
me fez entrar a minha boa fé , e me conduzio ao abis-

mo de abatimento em que me acho , e do qnai poucas
,

ou nenluiinas esperanças me restão de sahí.r. Porque sou
Credor da Nação, porque confiei meus fundos de Repar-
tições publicas, eis o motivo, e a causa de minha d s-

graça ! melhor me tivera sido .... Conheço que fiz mal
em ser sincero , e acreditar os Documentos da Divida

pretérita , e que só o devia fazer aos da Regeneração
;

mas quem esperava contemplações , e preferenci.is no
tempo em que se estabelece a igualdade ? Não nos rege-

nerámos nós ? e de que ? Dos males que soffiiamos.

E que maior mal solfria a Nação do que o Descrédito
publico ? E tem ella melhorado ? Muitos desejos tem
havido d" isto ; mas desejos e palavras náo bastão , he
preciso obras. A minha desgraça maior do que a que tof-

frem os outras Credores , porque náo me envergonho ds
dizer que tudo tenho vendido, e empeniiado , e que na-
da me resta mais do que a desesperaçio ; tem feito com
que não só tenha assignado muitos requerimentos para
as Cortes

, mas que humilhado tenha por n>uitas vezes
pedido por esmola, O que de justiça se me deve

; po-
rem se ligrimae levo , com mais lagrimas venho

,
pois

que nada encontro que me consile ; tudo he pouco jiara

os Credores da Regeneraçíi. Convenho que sejão pri-

meiramenre pagos, e attendiJos •, mas no que não con-
virei nunca he que se esqueção os da Restauração , e

annos Sfguin;;,es. Çur seri:<.'in,; se elles não tivessem
nessa época concorrido para a miuutençãi) do Exercito ?

tériainos Cortes , e gozaríamos do presente Systema ?

Concedeo-;e á Divida Regeneradora huin juro de s por

cento, e porque se náo concederia á Restauradora ? Não

lie porque tenlião menos Justiça , mas porque sÕo mais
infelizes : requertráo ao Soberano Congresso esta provi-

dencia , seu requerimento toi com urgência para a Cotn»

missão de Fazenda ; mas não tem ainda obtido a sua
decisão. Hum Credor que por interesse próprio, e in-

cumbência dos outros se tem constituído procurador de
todos me disse que o Sr. Deputado Ferreira Borges lhe

tinha proniettido lium juio , assim como de qUe nesta

Legislatura seriamos deferidos ; confio muito no dito St.

Deputado
, inas estou tão habituado com a desgraça,

que me parece não chegarei a gozar tanta ventura : o
dia I." de Outubro de 1822 está próximo; neste dia já
os Credores da Divida actual tem o juro , e pago pela
5.^ Caixa, que he a hypotheca dada i Divida pretérita,

e estes não terão ainda outra providencia que a que
possuem. Grande Dcos ! e será justo que do que he de
hims comão os outros

, ficando os donos morrendo de
tome ! ! ! Fui Negociante

; perdi este titulo com a sus-

pensão dos pagamentos ; tinha credito, porque as Re-
partições com quem negociava também o tinhão , e pre-

senten.ente sou hum Escreveiue , hum Procurador , hum
Cread-o de servir

, mas siivo a Patrií , e sou Cidadão
Portugiiez ; eis ao que me tenj reduzido..-.!

" Sábios Legislad' res , dignai \osaltendcr á situação

dos Credores da Di\ida pritciita
,

que como eu estãp

esperando na decisão de seu itcuciin eito , ou a vida,

ou a mjorte : ^ iíiiHj Credor deigiaíado."

CORTES, ' Sessiio do dia 24 de Setembro. 47 J.*

Ahírta a Sessão as horas do costume
,

por se nie^

achar presente o eípcdiente , fez o Sr. Sccretoijo Soares

de At,evedtt a chamada, e disse estavão piesertes i\^
Srs. Deputadds. O Sr. Secretario Felgueiras deo cont?

do expediente, em <jWe se çomprehendia a seguinte cofr

respfMideníia : — As Camarás Constitucionaes da Villa de
Puiil-.ete , de "Bcllas , e da Chamiiica , organisadas segun-

do a Lei novissiroa , felicitão o Soberano Congresso pe-

los seus assíduos e gloriosos trabalhos; fez-se delias

menção honrosa. Ouvúão-se com agrado a que pela des-

coberta da Conspiração , em seu nome e dos (Jfficiaes

do seu conimando, dirige o Coronel do Regimento de

Milícias de Soure, António Joaquim Dias de Azevedo;

a do Pároco de Condeixa a Vellia
, José Joaquim Pimen-

tel Nogueira ,
que em seu nome e de todos gs seus fre»

guezes dirige pela conclusão da Constituição.

O Doutor Francisco Xavier de Sçusp Queiroga , Cor-

regedor da Comarca de Hvoro , envia o termo de de-

claração, e mais circunstancias por que forão apprehendj^

das varias listas, que se pcrlendeiáo espalhar para a no-

va eleição de Deputados as Cortes.

Ouvio-se com agrado a felicitação que o Juiz or-

dinário da Villa de liJias envia ao Soberano Congresso.

Ficarão as Cortes inteiradas das participações de do-

entes que fazem os Srs. jinionio José Moreira em data

de 2j, e José JoaijíiiDi de Faria: e concedcráoose jO

dias ao Sr. Deputado José Vaz Corrêa de Seabra para

tratar da sua saúde , que se hão de contar depois ^<
prestado o juramento a Constituição.

O Sr. Segurado mandou para a meza a Oração que
no dia 24 de Agosto recitou na casa da Camará da Villa

de Moura o ftlcdico Jeronymo Carlos de Ataujo e Cos-

ta ; recebida com agrado.

O Sr, Secretario Barroso Perdra leo a seguinte jic"

claração de voto, que se mandou inserir na acta :

•"Na Sessão de homem fomos de voto contrario i

decisão tomada de ser regeitado o additsmento proposto

á formula da publicação da Constituição., peio qual ers

confiada a todos os Cidadãos a guárd.i desta Constituiçãç.

Sala das Cortes 24 de Setemòrp de 1^22. =:Guerrejrf^

e Castro e Silva.

Ordem do Dia.

O Sr. Presidente declarou que se liiáo cbamar aquej-
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]es Srs. Deputados
,

que não comparecerão na Sessão

precedente para assignarem a Constituição por falta de
' saúde, e efectivamente assignárão os Srs. António José
Moreira (da Provincia do Ciará"), Domins^os Borges de

Burros (pela Bahia) , Francisco de Assis Barbosa (pelas

Alagoas) , e Jono Ferreira da Silva (por Pernambuco),

Declarou igualmente que faltaváo 16, alguns dos quaes

tinhão motivos attendiveis para não comparecerem , o
que na Sessão de amanhã se declarará , entretanto pre-

vi')ia que no fim da actual Sçssâo os Srs. Secrítarios

farião o Termo de Enserramento , e assignarião. — Ap-
provado.

O Sr. Secretario Barroso leo o Parecer da Commis-
slo de Marinha sobre a abolição do Almirantado , cujos

artigos forão approvados , como segue.

Art. j.° " Os Militares da Armada continuarão a ser

julgados em Conselho de Guerra nos termos do Regula-

mento , sendo o Juizo publico até á sentença."

Quanto ao art. 4.° estabeleccrão-se as seguintes

bases para voltar i Commissáo : 1.' Deve haver hum
Conselho composto de Membros Militares , e de Magis-

tratura , ao qual subão como Tribunal Supremo de Jus-

tiça as Sentenças de instancia inferior ? Sim : 2." Devem
ser temporários ? Sim ; j.^ Devem ser por hum anno ?

Sim : 4.* Deveráó ser nomeados pelo Governo ? Não :

5.' Se deverião ser tirados á sorte dos Officiaes da Ar-

mada ? Sim : 6.' Deveráó ser tirados dss classes dos Vi-

ce-Almirantes , Chefes de Esquadra, Chefes de Divisão,

Capitães de Mar e Guerra , Capitães de Fragata
, e Ca-

pitães Tenentes ? Sim : 7." Deve haver recusação arbi-

traria na forma, e atí o numero que se determinar?

Sim.

O Offícial sorteado para o serviço deste Tribunal

não se entenderá por isso inhibido de ser empregado em
qualquer serviço ; e neste caso succeder-lhe-ha o segun-

do sorteado , ou se procederá a novo sorteamento para

substituir esta falta , não restando mais algum.— Ap-
provado.

A parte contenciosa respectiva 'a prezas, e Stias de-

pendências , ficará sendo da competência do sobredito

Tribunal, que terá por seu Regimento o que regulava

o extincto Conselho do Almirantado nesta parte.— Ap-

.

provado.

A habelitação dos Pilotos volverá á Academia da

Marinha na conformidade da Carta de Lei de 5 de Agos-
to de J779 debaixo da inspecção do Ministro da Repar-
tição.— Approvado.

Art. 5.° ''O lugar de Intendente se unirá ao de

Inspector do Arsenal ,
que deverá ser sempre Oflicial

de Marinha, tendo interinamente como Regimento ás

Leis que regulavão estes dois lugares ora reunidos em
hum.— Approvado.

Art. 6.° "Tanto o Major General , como o Inspec-

tor , vencerão, além do seu soldo de terra , a gratifica-

ção annual de i:6oc<;^ooo rs. — Approvado.

Art. 7.° " O Major General terá as suas ordens

dois Ajudantes, e o inspector do Arsenal outros dois ;

cada hum dos sobreditos vencerá, além do soldo de ter-

ra da sua patente, a quantia annual de 400(^000 rs. a

titulo de gratificação. — Approvado. — Serão a escolha do
Major General , e amovíveis.

Art. S.° " A compra dos géneros para o forneci-

mento da Repartição da Marinha, Contractos de fretamen-

to vendas de objectos pertencentes ao Arsenal , se trata-

rão perante hum Concelho de Administração composto
do Inspector do Arsenal, do Contador, do Almoxarife,
c dos Chefes das Repartições de Artilheria , da Construc-

ção da Cordoaria Nacional , e do Hospital da Marinha
,

quando se tratarem negócios que lhes sejão relativos

,

sendo ouvidos os Mestres das respectivas Officinas ; de-

vendo o Major General assistir a este Concelho. A falta

de qualquer destes será supprida pelo respectivo Ajudan-
te, ou Officiaes immetíiatos. — Approvado.

Art. 9." "Todos os Livros, Documentos, e papeis,
que se acharem na Secretaria do Almirantado , ficaráõ

pertencendo á Secretaria do Major General. A organisa-
ção desta Secretaria será proposta ás Cortes pelo Gover-
no. Os Livros

, Documentos , e mais papeis
,
que exis-

tirem na Secretaria da Junta da Fazenda
,
passaráó para

o Arquivo da Intendência. — Approvado.
O Art. io.° que trata do destino dos Empregados

dos Tribunaes extinctos , voltou á Commissáo para o
esclarecer melhor.

O Sr, Vanieller fez huma indicação em que propu-
nha que tendo-se demorado a conclusão da pautilha das
Alfandegas , e por isso sem effeito o arranjo dos orde-
nados de alguns Empregados da Casa di índia, fosse re-

mettida á Commissáo da Fazenda a Tabeliã dos ordena-
dos dos Empregados da mesma Casa

,
que ainda não fo-

rem contemplados para ser por elle tomada em conside-
ração. — Approvado.

O Sr. Borges Carneiro fez huma indicação em que
propunha que vendo no Viário do Governe o annuncio
de se pôr a concurso hum canonicato na Cathedral do
Porto se pedisse ao Governo informações sobre a urgên-
cia de tal provimento , suspendendo o mencionado con-
curso. — Aprovado.

O Sr. Secretario Felgueiras mencionou hum offi-

cio do Governo pela Secretaria d'Estado dos Negócios do
Reino, incluindo as informações da Commissáo do Ter-
reiro Publico sobre a quantidade existente dos géneros
cereaes, e da porção que será necessário admittir para

supprir esta Capital e suas dependências até á colheita

próxima
; passou á Commissáo de Agricultura.

O mesmo illustre Secretario leo a ultima redacção

do Decreto relativo ao Governo do Rio de Janeiro , e
ás Authoridades que lhe obedecerem. — Approvado.

O Sr. Secretario Barroso leo o parecer da Com-
missáo de Agricultura acerca da representação do Minis-
tro dos Negócios do Reino sobre a apprehençâo de 4
embarcações vindas de Villa Franca com cereaes par»

o Commissariado feita pelos Officiaes do Terreiro Publi-

co : parece á Commissáo que em quanto aos actuaes fi-

que sem effeito a apprehensão , attendendo á pratica

actualmente estabelecida
; que porém para o futuro se

ponha em rigoroso vigor o regimento do Terreiro. De-
pois de pequena discussão foi regeitado o parecer da

Commissáo.

O Sr. Presidenta deo para Ordem do Dia Addita-

mento á Lei da Liberdade da Imprensa ; dito dos casos

de ser devassada a Casa do Cidadão ; c Côngrua dos Pá-

rocos.

AFISO.
Como finda no uUimo deste niez a subs-

cripçâo do 3.° triínestre deste anno da Ga-
zela Universal , os Senhoies que quizerem

conihmar a recehella iio seguinte trimestre

terão a bondade de renovar a sua subscrip-

çâo , uu diriqindo-sc ao Redactor . Joaquim
José Pedro Lopes , R. da Prata N. 113,

ou ás Lojas de João Henriques., R. Augus-

ta N. 1 ; Framcisco Xavier de Carvalho ao
Chiado ; António Pedro Lopes , R. do Ouro
IV. 13 8; Francisco Xavier de Cangalho , ao
Pote das Almas ; Caetano Machado Fran-
co , R. da Prata N. 82; e Caetano de Le-
mos , R. do Ouro N. 112; [diriqindo-se pe-

lo Seguro os Senhores das Provindas. ]

Preço de Trimestre 2:330 metal , ou 3:120 «a Lei.

Preço ríe Semestre 5:5-20 metal , ou 6:000 na Lei.
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G^ZET^ UJVIFERS^L.
QUINTA FEIRA 26 DK> SETEMBRO

LISBOA 25 íie Setembro.

frif.vendo o nosso Augusto Monarca destinado receber

hoje a Constituição da fllonarquia , que llie devia apre-

sentar a Deputação para isso nomeada do Congresso Na-

cional
,

julgou como hum particular esmero de sua Au-
susta Maçnsnimidad» determinar que em seu Real Palá-

cio de Q_iteluz se disposesse tudo com o maior aceio e

liizimento , e para este fim mandou convidar a Corte

pela seguinte Portaria Circular.

"Tendo S. W. destinado o dia de Quartafeira 2;

do corrente para receber no Palácio de Q^ueluz, pela bu-

iria hora da tarde a Deputação que as Cortes Geraes e

Extraordinárias da Nação Fortugueza envião i Sua Real

Presença para lhe apresentar a Constituição Politica da

Monarquia : Manda o mesmo Senhor peia Secretaria de

Estado do Reino que V se ache no referido Paço

no dia e hora indicada para lhe assistir naquelle acto.

Palácio de Quelur. 2j de Setembro de 1Í22.— Filippt

Vcrrclra de Araiijo e Castro.
"

O Brigadeiro Governador das Armas da Corte e

Província em consequência também desta Portaria fez as

partecipacões competentes por Circular da data de 24 ás

pessoas da sua Repartição.

Por tanto , apresentando-se no Paço das Cortes o

Marquez de Loulé, Estribeiro Mór , e partecipando que

S. W. enviava os Coches ricos da Casa Real para con-

duzir a Deputação
,

partio esta em três delles , indo

hum de sohrecellente , levando adiante dois batedores
,

e atraz hum Esquadrão de Cavalleria ; e entre vivas de

numeroso povo, e muitas girandolas de fogo, postadas

em diversas paragens , se dirigio ao Paço de Queluz.
,

onde foi recebida por S. M. com aouella affabilidade e

satislaçáo que tanto exaltão o sublime caracter do mais

amável dos Reis
,
que não pôde ter cousa que mais pra-

zer lhe dê que saber que concorre para felicitar os seus

prezados Súbditos, que nelle tem o penhor do desempe-
nho e execução do novo Pacto que acaba de enlaçar oj

Portuguezes á Augusta Dynastia de Bragnnça , e que ha

de fazer a fel^ridade desta lllustre Na:ão.

Projecto de Decreto.
As Cortes Geraes, Extraordiparias , e Constituintes

da Nação Portugueza , attendendo a que o Tribunal da

Mezá da Consciência e Ordens he inteiramente impró-
prio para preencher estes dois fins a que fora especial-

mente destinado ; e que os outros negócios comnietti-

dos posteriormente aos seus cuidados pedem facilmente

accrescentarse ao expediente ordinário de outras Autho-
ridades , sem que seja preciso conservar-se só por causa

delles aquelle Tribunal , com manifesto prejuizo da Fa-
zenda Nacional : Decretão o seguinte :

I. Fica extincta a Meza da Consciência e Ordens, e
abolidos todos os seus empregos , officios , e dependên-
cias ; salvo aquelles qUe forem expressamente conserva-

dos por este Decreto. Os negócios que até agora per-

tencião ao sen expediente , ficarão para o futuro regula-

dos da maneira seguinte :

sciencia d' EIRei , como chefe politico do Estado, que
não são outros senão os que dizem respeito á conserva-
ção e prosperidade da Monarquia, e bem geral da Na-
ção, serão consultados pelo Conselho d'Estado, na for-

ma do seu Regimento.

Ordem Militarei.

j. Fica em seu pleno vigor a incorporação e conso-
lidação com estes Reinos do extincto fliestrado das tre»

Ordens Militares de Christo , de S. Bento de Avis, e

de Sant-Iago da Espada, determinada na Bulia do Papa

JuHo líl , dada em Roma a j das Calendas de Janeiro
do anno da Encarnação de 1551.

4. O poder e jurisdicção que competia aos Reis de
Portugal sobre as cousas e pessoas das Ordens , em vir-

tude desta fculla, será exercitado, segundo a divisão de
poderes estabelecida na Constituição Politica da Monar-
quia ,

Ou pelas Cortes nos negócios da sua competência
,

ou por EIRei na qualidade de Chefe do Poder Executi-
vo, ao qual está indivisivelmente unida a administração

das três Ordens Militares.

5. Todo o expediente da Meza da Consciência rela-

tivamente á administração das commendas e bens daj

Ordens, á sua conservação, e arrecadação dos seus ren-
dimentos, e dos impostos nelles estabelecidos, passará

para aquellas Authoridades a quem está ou for incumbi-
da a administração, conservação, e arrecadação dos ren-

dimentos dos bens nacionaes ; de tal maneira porém, que
fiquem sempre em administração, escripturaçSo , e arre-

cadação separada. E deste modo se entenderá, derogado
o § 1 j do Alvari de 2 de Junho de 1774, e extincto»

os officios de Escrivão geral , e Officiaes das arremata-
ções e tombos das commendas vagas

,
que por aquelle

Alvará e outros Decretos posteriores se havião creado na
Meza da Consciência.

6. O Artigo 5 he applicavel á arrecadação das con-
tribuiçúes que pagão os providos com os hábitos das Or-
dens

,
pelas dispensas que obtém ; e os C»ilimendadore»

pelas administrações e encartes das commendas, na for-

ma das Resoluções de 24 de Novembro de 1750 e de
22 de Janeiro de 1751 , assim como também á cobran-
ça da decima imposta nas commendas, benefícios, e
mais bens das três Ordens Militares, que pelo Decreto
de 24 de Outubro de 1796 estava encarregada á .Meza

da Consciência.

7. Com a extincção já decretada do privilegio de fe-

ro pessoal fica também extincta toda a jurisdicção que
nesta matéria competia á Meza da Consciência, Juizes

das Ordens , e dos Cavalleiros. O Juiz Geral , e Pro-
curador Geral das Ordens continuarão, aquelle a procei-

sar e julgar , este a sollicitar nas estações competentes
os negócios privativos das Ordens , em quanto se não
regular por Lei o privilegio de foro das causas, e se nãc»

alterarem convenientemente os Regimentos das Ordens.
Estes empregados conservarão os seus ordenados , e os

Officiaes que lhes forem necessários ; e do Juiz Geral
das Ordens se dará recurso para a Relação do districto.

Porém os lugares de Juiz dos Cavalleiros, de Conserva-
dor .* t^f

. (Zlx
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.::'"S. A ElR.ei pertence mandar armar Cavalleiros, e

'íonferir as commendjs das três Ordens JViilitares. Os

processes de habilitação para estas m«rcOs , a^sim como

as Provisões, Cartas, e outros Títulos necessários, se-

rão feitos, e expedidos por aqvielbs Repartições por oi}-

de se fazem e expedem, ou para o futuro se fizerem e

expedirem os d^s outras graças feitas por ElRei ; e se-

rão os Diplomas registados na Setretatia do Registo ge-

ral das Mercê?.

9. Declara-se qt-'e todos os tispos do Ultramar tem

jurisdiccáo ordinária na sua Diocese , a quai llies compe-

te por direito próprio, e não por algtmia delegação das

Ordens. A este respeito se devem reputar inteiramente

, igualados ans Ilispos do Reino.

10. Os mesmos direitos que luins e outros exercitáo

sobre as Igrejas e pessoas ecclcsiasticas dos seus iJíspa-

dos, serão daqui em diante igualmente exercitados sobre

as Igrejas Pjroquiaes, Ermidas, e C.ipellas das Ordens,

e sobre Os Párocos , e mais pessoas ecclesiasticas ,
ainda

que a ellas pertençáo ; ficando sem exercício a jurisdic-

cáo dos Juizes das Ordens , e em ger^l sem effeito os

antigos privilégios a estas concedidos, e que forão revo-

gados pela expressa disposição do Concilio de Trento,

a qual será mantida em vigor.

;li. Nas Igrejas que pertencem ás Ordens com a qua-

lidade Niilliiu Diofceili , as pessoas ecclesiasticas no-

meadas por ElRei cOntinuardó a exercitar a jurisdiccáo

espiritual que llies compete por privilegio ;
em quanto

le n.ão obtém a iiulla Aposto ira para a total extincção

das isempções da autboiidade ,
episcopal.

12. Tendo ficado o Padroado das Igrejas das Ordens

Militares incorporado na Coroa juntamente com a Admi-

nistração delias; serão todos os Beneficios simples e cu-

r.idos das mesmas Ordens conferidos e apresentados p^r

ElRei da mesma forma, por que sác conferidos e apre-

sentados os do Padroado Real. ^^

14. A jurisdiccáo regular nos três Conventos de 1 lio-

mar, Avis, e Palmella , e nos Mosteiros ultimamente

reunidos da Encarnação , e de Santos , será exercitada

pelos seus respectivos Prelados ou Prelada, nomeados

por ElRei , e a elle especialmente subordinados no que

pertence á disciplina regular. As rendas applicadas a es-

tes Conventos, assim como as dcs dois Collegios das

Ordens Militares em Coimhra ,
cuja secularisaçáo acaba

<ie ser sanccionada, na parte em que devessem ser ad-

ministradas , ou arrecadadas pela Meza da Consciência
,

o serão daqui em diante por aquellas Authoridades ,
a

quem pertencer a administração e arrecadação dos bens

das Ordens.

14. Os Estatutos dai tjes Ordens Militares ,
e os ou-

tros Decretos, e Resoluções feitas pelos Reis de Por-

tugal na qualidade de Administradores das Ordens
,

li^

cão provisoriamente tolerados para se poderem executar,

em quanto se não publicáo novos Estatutos que regulem

fixamente os direitos das Ordens; excepto na parte em

que já estão derogados pelas Leis posteriores, ou pelos

Decretos das presentes Cortes , e na parte em que ago-

ra se derogão pelo presente Decreto.

15. Em harmonia com o que fica estabelecido nos

artigos antecedentes , o Governo fará os Regulamentos

necessários para a distribuição, e arranjamento dos livros,

e papeis que até agora pertencião á Meza da Consciên-

cia ; fazendo remetter para a Torre do Tombo os das

Chancellarias das Ordens , e os mais tiiulos lelatuos as

mesmas Ordens ; e distribuindo pelas diversas i^veparti-

ções para onde passa o expediente do Tribunal extinctó,

os que se mostrar que a ellas ricão pertencendo. E tam-

bém poderá o Governo annexar pelo tempo que julgar'

conveniente ás ditas diversas Repartições aquelles Escri-

vães da Camará, e Officiaes da Meza, que pela sua maicr

aptidão, e pratica dos negócios que lhes erão incumbi-

dos, se mostrarem necessários para a continuação do

prompto expediente dos mesmos negócios.

Defuntos e Ausentes.

16. O expediente da Meza da Consciência relativa-

mente á arrecadação da fazenda dos defuntos e ausentes

passará para o Provedor das Capellas ; o qual entend»ra

nesi-e objecto segundo o Regimento que lhe toi dado na

Ordenação L. i. tit. 50, enos Regimentos e Leis pos-

teriores. Os Officiaes dos Resíduos, e Capellas, e to-

dos os mais desta Pvepartição que unicamente dependião

Meza da Consciência , o serão daqui em diante para o

Juízo dos feitos da Fazenda na Relação
,
para serem ahi

examinadas e sentenciadas , respondendo como Fiscal o

Procurador da Fazenda ; mas os despachos posteriores a

estas habilitações serio feitos pelo Provedor das Capei-

las.

18. Os Juizes de Fora das Provindas do Reino do

Brasil, e mais partes Ultramarinas, a quem estão an-

néxos os Officios de Provedores dos defuntos e ausen-

tes , entenderió com os seus respectivos Officiaes na

arrecadação da fazenda dos natiiraes deste Reino , na lór-

ma do Regimento de 10 de Dezembro de 1615, e das

Leis posteriores. Elles conhecerão de todas as causas mo-
vidas sobre as heranças

,
qualquer que seja a importância

destas , e darão recurso para a Relação do districto , on-

de Serão decididas em ultima instancia. Outro sim remet-

teraõ, á proporção que se forem realizando, es dinhei-

ros , letras , e mais eíTeitos , com os respectivos Inven-

tários , e Testamentos para a Junta da Fazenda da Pro-

víncia , da qual receberão as devidas cautellas , cuja pu-

blica forma devem remetter immediatamente ao Prove-

dor das Capellas de Lisboa : e a Junta fica obrigaria a

taz.er remessas dos ditos dinheiros , letras , effeitos , e

documentos ao mesmo Provedor pela primeira Embarca-

ção segura que se lhe offerecer , da qual com a compe-
tente guia diiste Magistrado passarão logo em direitura

para o Deposito Publico.

19 Os Ministros e Officiaes da Meza da Consciência

do Kjo de J lUieiro darão immediatamente conta das re-

messas patciaes que lhes forão feitas por cada huma das

Provedorias dos defuntos e ausentes
,
pertencentes a lie-

ranças de pessoas naturaes dos Reinos de Portugal e

Atgarves , e que aqui tem herdeiros, e da applicação ,

e destino que lhes derão ; enviando immediatamente pa-

ra Lisboa com direcção ao Provedor das Capellas, na

forma do aitigo 18, tudo o que ainda alli existir, e que

pertença a pessoas estabelecidas nestes Reines.

Negócios , íjue Jorão do antiga expedisnte da Meza.
20. Declaia-se ter hoje cessado em virtude de Leis

posteiiores, ou da pratica em contrario , toda a jurisdic-

cáo , e inspecção que competia á Meza da Consciência

pelo seu R.egimento sobre o negocio da redempção dos

captivos , sobre a Universidade de Cjimbra , sobre o

Hospital das Cuidas da Rainha , e mais Hospitaes , Al-

bergarias , e Gafarias do Remo , sobre as Capellas de ja-

zigo dos Reis de Portugul , e sobre a distribuição dos

dotes , e Missas que os defuntos deixão em seus testa-

mentos. O expediente destes divenos objectos contimra-

rã a ser exercitado , como até agora era , em quanto não

for alterado por Leis posteriores.

JMcrceeims c Reíolliimcjiios.

21. O Goveino mandará visitar as Merceetias de El-

Rei D. Afonso IV, e da Rainha D, híatjir., sua mu-

lher, estabelecidas na Sé de Lision (^as quaes para este

fim se julgarão separadas das Capellas dos mesmos Reis);

e também as Merceerias da Rainha D. Cc.tltarina e- do

Infante D. Luiz, estabelecidas np Mosteiro de Beh-m ;

ás de Torres Vedras , e Alemqutr e as do Convento da

Trindade de Lisboa. Outro sim mandará visitar os Re-

colhimentos e Collegios que estavão sujeitos á Inspecção

da Meza da Consciência, e todos os outros da mesma
natureza que existirem nesta Capital, e gozarem da pro-

tecção Real, ou tiverem rendimento de bens nacionaes,

sem exceptuar a Casa Pia estabelecida no Mosteiro do

Desterro. Porém os Collesios de outra natureza, e de

educação não gratuita, iicão excluídos desta visita, assim

como fica excluído o Recolhimento djs Oifãs sujeito á.

Meza da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
^

por ser

depedeute deste Estabelecimento, que pela sua impor-

tância merece huma consideração separada.

22. Esta visita será commettida a hum Ecciesiastico

de authoridade , Icttras , e virtudes
,

que se escolhera

com preferencia entre os Ministros das Ordens Superio-

res da Santa Igreja Cathedtal ; o qual terá hum Escri-

vão pot elle proposto, e tirado de ordem inferior dos

Ministros da mesma Igreja. Hum e outros não terão re-

cebimento algum por esta commissão ; mas em quanto

ella durar, serão dispensados de todo o serviço na Igre-

ja
,
que não for o pessoal.

2j. O Visitador examinará as instituições década hu-

ma das Merceerias, Recolhimentos, e Collegios; a la-

iHiÉÉiíiii
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outivas que saO nelles empregados ; 05 ordenacos que es-

tes percíbein ; c em ssral tiuio o mais que pertence á

regularidade de vida , boa morigeração , e observância

dos Estatutos particulares
,
porque huns , e outros se go-

vetnáo.

24. De tudo o que o Visitador acliar a este respei-

to na sua visita mandará l:azer hum Auto peio F.scrivão;

e notará separadamente os artigos de reíornia que lhe

parecerem necessários
, para que d'aouelles pios Estabe-

lecimentos se consiga a utilidade que seus íundadires

tiverão em vista : propondo alem disto não só o melhor
meio de conservar, e augmentar o rendimento que a

cada hum dellcs está applicado ; mas ate a incorporação

de hum Collegio com outro, quando os rendimeiit.js de

ambos toreni táo escassos, que não possáo separadamen-

te preencher os fins para que foráo disti nados.

25. Esta visita não poderá durar mais de j mezes :

linda elia , remetterá o Visitador pela Secretaria d Esta-

do dos Negócios do Reino os autos ,
ajiontjmentos , e

propostas
,

que ficáo mencionadas
,

para serem presen-

tes as Cortes
, a fim de se proceder á reforma d'a-

quclles Estabelecimentos, e de se fixar d'hum modo per-

manente a sua direcção. Em quanto porém esta reforma

se não ultimar , o Visitador terá .i inspecção , e admi-

nistração extraordinária das Merecerias, Recolhimentos,

e CollegioSj por elle visitados, que exercitará com su-

bordinação ao Governo do mesmo modo que ate agora

a exercitav.io a Meza da Consciência , e o ántendeute

Geral da Policia n'aquclles que lhes erão respectivamen-

te sujeitos,

26. Assim entender-se-háo desde já e:;tinctos os em-
pregos de Administradores , Provedores , e Superinten-

dentes destes estabelecimentos, os quacs ficão todos reu-

nidos na pessoa do Visitador : porém os empregados su-

balternos subsistirão por ora com os vencimentos que

actualmente tem.

Capellas d"E/Rc< D. Jffonso 4.

27. Fica extincto o iuçar de Provedor das Capellas

d'ElRe) D. AfFonso IV. , e todos os mais Otficios del-

le dependentes , assim como estão já extinctas as juris-

dicçúes que elle exercitava ; e o privilegio passoal de

de foro de que gozavão as pessoas pertencentes .is d^tas

Capellas.

2S. O Padroado d:'s Igrejas das terras que pertencem

á administração dasCaoeilas , fica incorporado na Coroa;

e estas Igrejas serão apresentadas do mesmo modo que

o são as outras d« Padroado Real.

29. A administração dos bens das Capellas
, e arre-

cadação dos seus rendimentos pertencerá nos respectivos

districtos ás mesmas Authoridades , a quem pertencer,

ou ouver de pertencer a administração, e ariecadação

dos bens, e rendimentos nacionaes. O producto porem
destes rendimentos sctà recolhido no 'l"hesouto Nacional

em cofre separado, d'onde sairáó as despezas que forem

arbitradas para este estabelecimento.

;o. O Governo mandará immediatamente tomar con-

tas ao Provedor das Capellas a fim de se liquidar o iro-

do porque se tem havido na sua administração, o estado

actual dos bens , e rendimentos d'eilas , e a divida a

que as ditas Capellas estão obrigadas ao Thcsouro Pu-

blico Nacional , ou a corporação , e pessoas particulares.

;l. Outro sim procederá o Governo pelos meios que
julgar convenientes á commutação ou redncção dos en-

cargos pios das Capellas , fazendo transferir para o Cabi-

do da Sé Metropolitana a parte do cumpriniento dellcs

que pertencia aos Capelláes ; e logo que isto seja con-
cluído ficarão despedidos os ditos Capelláes.

Empregados na Meia da Coiiscicncia,

52. As contribuições de que falia o artigo 6., que

ate agora erão unicamente applicadas ás despezas do Tri-

bunal, serão d aqui em diante recebidas peio T besouro

Nacional, para d'ahi sairem principalmente (^sem des-

falque das outras rendas publicas) os vencimcntis que

devem perceber os actuaes empregados no dito Tribu-

nal.

jj. Ficão porém excluídos do direito de receberem
estes vencimentos : 1.° os Ministros e Officiaes da iVlcza

por aquelles empregos que são inferiores , e puramente
accessorios a outros que os ditos Ministros e Qflici.ies

tem neste , ou n'outTO TribuD^I , ou reparticÍQ publica,

excepto no caso em que o emprego prnicip.il não liies

nem emolumentos , mas só gralifiçjçíes extraordinária;

correspondentes., aos seus trabalhos,:
.

j,' os Proprietários

dos Officiís que estavão suspensos .por,, erro, ou culpa,

< u ausentes sem competente Jicença : ;
4, " Ds OlTiciaes

que servião lugares vagos, ou que linhão accesso a el-

les relativamente a esta serventia, c\i accesso: 5." o
Thesoureiro da Junta dos engeitados pela addiçío que
levava para a creação delles, a qual addição suppunlia

necessariatrente a conservação do Tribunal que a pagava :

6'^ o Reitor , e Religiosos do Collegio da Trindade de

Cnlmlxa pela addição que levao , visto que já hoje se

não obstrva n'aqucile Collegio a disciplina regular litie-

raria.

54. Os Deputados da Me2a que estão fora do servi-

ço receberão as suas aposentadorias pelo Cofre das Con-
tribuições : nias os que estão em serviço ficarão aposen-
rcidos com todo o seu ordenado pa^o pelo referido Co-
fre , e serão contemplados pelo Governo com distinc-

cóes honorificas , se as merecerem pela qualificação dos

seus serviços.
,

55. Os Officiaes que se houverem de annexar a ou-
tras repartições nos termos do artigo 15 continuarão a

receber os mesmos vencimentos
,

que até sgora percc-

bião. Todos os mais Officiaes que forem proprietários,

e servirem seus olficios com préstimo e desinteresse ,

serão coin preferencia providos em ofiicios de iguaes lo-

tíçõfs , ou serão gratificados por huma só vez com dez

annatas dos ordenados que até agora tiverão : porém os

que não servirem os seus olficios , nem terão a mesma
preferencia no provimento de outros , nem direito para

receber outra gratificação que não seja a de dez annatas

do terqo dos seus ordenados. Os Oíhciaes e Serventuá-

rios que actualmente estaváo exercitando os seus em-
pregos , em quanto não forem providos em outras occu-

paçées ou serventias
, devem ficar conservando neste

primeiro anno todo o ordenado que até agora recebião ,

e nos annos seguintes metade ; salvas porém as con-

templações de piedade que alíjuns merecerem por sua

idade, moléstias, e útil serviço naquelle Tribunal.

Sala das Cortes em 2j de Agosto de 1822. — Fran-

cisco Mamei Trigozo d.Aragão Worato — Jo^é Joaquim
Ferreira de Moura — Bento Pereira do Carmo — José

António Ouerreiio— Manoel Borges Carneiro —-António
Pinheiro de Azevedo.

ci£.^::iM3<

CORTES Sessão í/d dia 2^ de Seíeinbro. 474.^

Aberta a Sessão as horas do costume , leo o Sr.

Secretario Soares de Azevedo a acta dl precedente
,

que

foi apprcvada.

O Sr. Jesé Feliciano FeraaadíS FiitlicirOf Deputa-

do pela Província de S. Paulo, tomou a palavra , e disse

que o estado da sua saúde lhe não permittio comparecer

na Assembléa nos dois dias antecedentes destinados á as-

signatura da Constituição ; e que apresentando-se hoje

teria muita satisfação em assignalla , se ainda fosse

tempo.
O Sr. Presidente assim o propcz ao Congresso , e

se decidio que havendo algum intetvallo , se admittisse

por evitar novo enserramento , e achando-se , immedia-

tamente assignou.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expedien-

te em que se comprehendia a seguinte correspondência.

Hum officio do Governo pela Secretaria dEstado dos

Negocies do Reino, incluindo informações do Hidráuli-

co Mr. de Florence , e o 2° Tenente Engenheiro Fran-

cisco Izidoro Lino acerca áo exam.e feito iio Rio de Sil-

ves. Outro pela Secretaria d' Estado dos Negócios das

Justiças incluindo resposta aos quesitos, do Priorado ào

Crato; áo Labido da Sc á'Evora\ do Governador do

Bispado do Algarve, e do Bispo de Leiria. Outro pela

Secretaria d"Estado dos Negócios da Marinha incluindo

luim« parte do Registo do porto tomado as 9 i horas da

manhã do dia 24 de Setembro de 1822.

"Galera Fortugue/a S. Joúc Boptisla , Capitão Joa-

quim Pedro de Sá e Faria , de Ptrnaniiitieo ,
em 47

dias
, i\ passageiros, e 1 ma|la.

Novid.idcf.

" Fizerão-se todas as diligencias para se obterem

noticias de Pcmandnuo
,

lis Províncias GO BrcíU,
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huma Galera T>-aticeta dois dias antes da minha sabida

com lO dias de viagem, deo noticis de ter saindo doRia

a expediqáo no dia 14 de Julho, e que diziáo liir bio-

quear a Bahia. Também recebemos noticias da Bahta 10

dias antes da sabida, de huma embarcação com ia dias

de viagem, que tinhão cinco embarcações armadas, e

grande força de trepa ,
que se tinha alistado, e mais

não sei — (assignado) Joaquim Pedro de Sá e Fana.

—

Entregou o Capitão três pequenos sacos de officios
,
que

se reirettem juntos: os seus passageiros constáo da re-

lação inclusa." (Segue-se a assignatnta ).

Outro pela Secretaria d'E8tâdo dos Negócios Estran-

«reiros incluindo informações scbre o requerimento de

João Chrisonomo da Silva. Outro incluindo a copia au-

thentica da Portaii» da Regência de ó de Junho de 1X21,

acerca das trezentas mil libras Estetii.ias das leclamaçóes

das prezas da Eçcravatura.

Passou ao Governo a paitecipação da Junta Provi-

sória da Faraluba acerca da e.\ccução do Decreto do

Príncipe Real de 16 de Fevereiro. — Ouvio-se com agra-

do a felicitação de vários Oftkiaes de lufantcria de li-

nha da Provincia do Rio Grande do Norte.

A' Commissío de Estática huma representação do

Governador da Ilha de Porto Sauto sobre a creaçáo do

Jufar de hum Juiz de Fora.

Ao Governo huma partecipação do Cabido da Sé de_

Pernambuco sobre as circunstancias que o obiigárão a

assignar o acto da Camará no reconhecimento do Prín-

cipe Real.

A' Commissío das Petições iiuma rfpresentaçáo da

Gamara da Villa da Princeia do K/a Grande do Norte.

Ficarão as Cortes inteiradas da felicitação que pela

conclusão , e assignatura da Constituição envia a Socie-

dade Patriótica denominada = Gabinete de Minerva.

Leo-se o seguinte ofíicio

:

"A Direcção do Eanco de Lisboa tendo sido au-

thorisada en; Sessão Ger^l dos Accionistas de 2 ) do cor-

rente a descontar ao Governo as rendas da Nação pelo

juro de cinco por cento até o prazo de hum ajino , em
proporção tal que nunca arrisque o regular systema de

suas transacções ,
desejando operar com mais segurança

sobre esta decisão , roga muito attentamente a] Vossa

Excellencia o queira propor ao Augusto Congresso
,

pa-

Ta que este se digne sanccionar a mencionada delibera-

ção d'Assenibléa Geral
,
principalmente na parte que pa-

rece opposta ao art. ló da Lei que creou ene útil esta-

belecimento.'' Passou á CoiTimiss.io de Fazenda.

Foi distribuído pelos Srs. Deputados e.^^emplares de

huma Memoria = Voz da Pátria aos Portuguezes = offere-

cída pelo Medico de Aide^alega , Luiz 'Félix á-i Cruz So-

br"al ; recebeo-se com agrado.

O Sr. Presidente participou 'ao Congresso, qne se

achava á porta da sala das Cortes o Marquez de Loulé
,

Eítribeiro-Mór , mandado por Sua Magestade
,^

cuja mis-

são deveria ser recebida por dois dos Srs. Secretários ,

como a maior distincçio que o Congresso costuma dar :

e decidindn-se assim , sahirão ns ditos Srs. a recebella
,

e voltando ao Congresso , o Sr. Secretario Basílio Al-

berto deo parte, que o Estribeiro-Hór participa, que

Sua Majestade, querendo dar huma prova do muito que

lhe he agradável o ter de receber hoje a Deputação que

llie vai apresentar a Constituição da Monarquia Portugue-

za e testemunhar ao Congresso os seus puros sentimen-

tos de adhesão ao systema Constitucional, manda ofte-

recer-lhe os Coches ricos'da Casa Real para conduzirem

a Deputação, os quaes já seachão para isso prnmptos á

porta do Paço das Cortes; huma muda em Seic-Kios \

huma tirada d' urcos no sitio em que a estrada de Betini

entra na que vai de Bemfica para QiieluT, para conduzi-

rem o Coclie em que ha de ir o Presidente da Deputa-

ção ; e o Sota das Cavalharices da Casa Real ás ordens

da Deputação para aproniptar tudo na hora que lhe for

determinada , o que tudo assim fora disposto por recom-

mendação especial de Sua Magestade.

O Sr. Presidente propoz então ao Congresso a con-

sideração com que deveria ser recebido este offereci men-

to de Sua Magestade , e se decidio por unanimidade de

votos que fosse recebido com especial agrado , cuja con-

sideração foi participada pelos Srs. Secretários ao Estri-

beiro-Mór para ser presente a Sua Magestade.

O Sr. Secretario Soarei de Azevedo fez a chamada
,

e disse se achavão presentes 11 j Srs. Deputados, e que
faltavão 45 , dos quaes 24 tinh'o licença motivada.

Ordem do Dia.

Entrou em discussão o additamento offerecido pela

Commissão de Justiça Civil ao 'artigo 4." da Lei supple-

mentar da Liberdade de Imprensa.
" O Impressor que faltar ao determinado no artigo

antecedente , será condemnado , segundo o gráo de ma-
lícia e importância do impresso , a pagar o valor de mil

exemplares, sendo comprehendido em 1.'' gráo: dois

mil em 2.°: três mil em j.", applicado isto a beneficio

do Thesouro."

Achando-se suficientemente discutida a matéria,

ap|'rovárão-se as seguintes bases : 1.' que deve haver

hum só gráo e pena para os crimes de que se trata : 2."

que fosse correspondente ao valor dos exemplares. Ap-
provados estes quesitos, determinou-se que fosse appli-

cado a este artigo a pena, que se impoz aos Impresso-

res que não remetterem os competentes exemplares para.

a Bibliotheca ísacíonal.

Foi approvado outro additamento proposto pela

Conimissão em consequência da indicação do Sr. Vai-
concílios : = Nem o Promotor , nem qualquer outro in-

dividuo poderá accusar hum escrito além de hum anno
depois da sua publicação.

Sendo 10 horas o Sr. Fernandes Tliomás disse que-

a Deputação estava prompta , e só esperava as ordens

do Soberano Congresso ; e sendo-lhes dadas partio.

Entrou em discussão o Projecto seguinte :

Tendo sido encarregado por este Soberano Con-
gresso de huma nova redacção do numero 2.° do artigo

2.° do Projecto já approvado n.° 289 ,
para que nelle

seja comprehendido cambem o caso , em que sendo ne-

cessário soccorro dentro de alguma casa , não seja toda-

via pedido
,

proponho para substituir aquclle n.° 2.° o
seguinte :

2."* ''No caso de ser de dentro pedido soccorro,

ou de se estar alii commettendo algum ctitne de vio-

lência contra pessoa. '

Em observância do que me foi mandado acerca do

íttigo 9." proponho em lugar delle o seguinte»

Artigo 9.° Toda a Authorídade , ou Empregado
Publico

,
que transgredir a disposição do artigo i." , se-

rá punido com dois a seis mezes de prizão : os trans-

gressores do diiposto no artigo 2." perderão seus offi»

cios , ou empregos , e iicaráõ inhabeis para qualquer ou-

tro , ou seja de Justiça, Fazenda , ou Administraç.ão ,

ou ainda da Milícia: as transgressões do artigo }." serão

punidas com quatro a duze mezes de prizâo ; e em to-

dos estes casos será igual a pena de quem ordenar , e
de quem executar a transgressão.

O Juiz que passar ordem para ser de dia devassada,

alguma casa, fora dos casos, e sem as formalidades dos

artigos 4.° e 5.' pcrdeiâ o seu emprego, e ficara por

hum anno inhabil para outro.

O Oíficial que faltar ao disposto nos artigos 6.°,

7.° ou $:° , será punido com a multa de seis até vinte

e quatro mil réis.

Em todos os casos do presente Decreto ficarão os

trançnfessores responsáveis cada hnm in tolidiim por toda*

as perdas , damnos , e injuria.

<^udnto ás penas dos denunciantes dolosos, ou tes-

temunhas prejuras proponho que em nada se altere par:»

este caso especial a legislação actualmente em vigor.

* O additamento ao numero 2." foi approvado sem

enWnda.
O art. 9." se approvou pela forma seguinte : =. To-

da a authorídade ou empregado publico que transgredir

a disposição do art. 1.°, será punido com 236 mezes

de prisão; do art. z." com 8 mezes a 2 annos ; do art.

j." com 4 3 12 mezes.

Passou-se ao Projecto das Côngruas dos Párocos , e

forão approvados os artigos 8 a 16 com pequenas emen-

das.

O Sr. Soares de Azevedo leo hum Projecto do Sr^

Soares Franco para a creaçáo de huma nova ordem dos

Beneméritos , que ficou para segunda leitura.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia— Rela-

ções Commerciaes com o Brasil, Pareceres adiados, elei-

ção da Meza— ; e levantou a Sessão á 1 hora.
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ÀNNO BE 1822.

G.AZETA UJVirERSAL^
SEXTA FEIRA 27 DE SETEM13KO

grX-bretanha.
Londres 2 de Setembro,

Extracto do Monitor,

Regência ou Junta Suptema do Governo formada

pelos Realista'! em la Sco d' V rgel , expedio a seguinte

procljmação, immediataniente depois da sua installação:

Proíldinaçáo du Governo Supremo. — '' Hespanlioes[

Desde 9 de Wjrço de 1 S 2O está captivo o vosso Rei

Fernando Vil : já nâo tem meios de tazer o bem do seu

povo, e de o governar, pelas antigas leis, conforme o

parecrtr de Cortes sábias, livres, e imparciaes. Fsta in-

novação lie obra de alguns indivíduos que
,

preferindo

seus interesses á honra Hespanhola , tem consentido em
se fazerem instrumentos da subversão do Altar, dos

Throno? , da ordem , e da paz em toda a Europa, Que
direitos tem elles para vos terem feito, com seus trans-

tornos, o escândalo do Universo? Nenhuns mais tiue os

da força adquirida por meios criminosos. Não contentes

cort; todos os males que vos tem feito, elles vos con-

duzem
,

pela dissolução do corpo social , á mais espan-

tosa catástrofe.
^

"Os decretos que se vos intimão em norne de S,

m. vos são dados sem liberdade sua, sem o seu consen-

timento. A soa augusta pessoa vive no meio da amar-

gura e dos ultráges , depois que , cedendo a rebelhão

do Seu Exercito , e ameaçado de males maiores , se vio

constrangido a jurar huma Constituição teita durante o
seu precedente cativeiro ; Constituição contraria ao dcs.e-

jó da ticsfanlia , cuja antiga organisação ella anniquila-

va
, e que despojava os Príncipes chamados á successão

do Throno , dos titulos de que nem mesmo S. iVl. po-
dia dispor ; Constituição finalmente origem de todos es

males que pezão sobre a nossa pátria, e de que nâo po-

deria deixar de ser triste victiiiia , como o foi a Fron^ã
nossj visiniia , seguindo a mesma vereda.

"Vós já tendes experimentado quão fatal he esse

desejo de innovar em todas as cousas. Comparai as pro-

messas com as acções dos homens que as tem teito , e

vós as achareis em perpetua contradicção. Se as primei-

ras vos poderão offuscar por hum instante , desenganem-
ros as ultimas! A Religião de vossos pais, que se vos

tiniia proniettido conservar intacta , se vê despojada dp.s

seus templos ; os seus Ministros são ultrajados , reduzi-

dos á mendicidade, privados de toda a authoridade, de

toda a influencia ; por toda a parte estão abertas as por-

tas á desmoralisação , e ao atheismo, A vossa perda he

certa , se não armais vossos braços.
" A justiça já não he mais que lium nome vão ;

erige cadafalços antes de condemnar. Vós sois esmaga-
dos debaixo do pezo das contribuições que servem a as-

salariar os agentes da tyrannia. O Estado desaba de to-

dos os lados ; cada dia vê arrancar algum de seus mem-
bros : já as Américas estão perdidas para sempre.

*' Para suspender o curso de tantos desastres, tes-

tabelsção os fundamentos da abalada Monarquia Assetrí-

blcas illustradas e livremente convocadas , apoiando-se

na experiência dos séculos. Reunidos pelos mesmos sen-

timentos temos emprehendido a grande [obra do livra-

mento do nosso Monarca. .

" Em consequência disto, nós nos constituimos era

Goverilo Supremo do Reino, em nome de Sua Mases-
tade o Senhor H. Fct nandoVll durante o seu captiveiro,

e em nome da sua Augusta Dynastia ( no que Ilie res-

peita), a fim de mantermos os seus legítimos direitos,

e os da Nação Hespanhola.
" Segundo estas considerações ordenamos o seguin-

te :

" I." Ser.á solemnemente declarado que tudo se ha

de restabelecer conforme as leis civis e militares que
existião antes de 9 de Março de 1820.

" 2." Sendo o Rei reconhecido captivo desde o dia

em que a força lhe arrancou o iuramcnto de fidelidade

á pretendida Constituição àeCadiz, todas as ordens que
se dizem emanadas delle serão tiullas e de nenhum ef-

feito. , r , . . :

" 5.° Os súbditos que retém o Rei em seu poder
serão julgados em todo o rigor das leis.

,

" 4 '-' As cliamadas Cortes de Cadiz que fabricarão

a nova Constituição, c as Cortes vindas depois não se-

rão olhad.is senão como simples ajuntamentos de indiví-

duos entregues á anarquia.
" 5.° Pata evitar que entrem tropas estrangeiras no

tefritotiQ Hespanhol (o que certamente teria lugar se
fossem desprezados os nossos avisos ) convidamos instan-

temente os Olficiaes e Soldados fieis ao Rei e a seus

juramentos, a réunitem-se debaixo das bandeiras que nós
temos arvorado. Todo p Soldado que passar a juntar-se

ccmnosco será dois annos izeiito de serviço ; receberá o
soldo de hum real, e se lhe pagará de mais disso o seu

armaniento e o seu cavallo. — Os Officiaes e Officiaes

interiores terão logo hum pOsto de accesso ,; e receberão

maiores graça; se trouxerem comsigo Soldados.
" (>:' Quanto aos Militares empregados demasiado

longe de nós para se reunirem á nossas bandeiras, bas-

tará pórem-se em relação directa com o Governo Supre-

mo para participarem das sobreditas graças. ,

" 7.° Os privilégios ou immunidades de que goza-

vão certas Cidades lhes serão restituídos e confirmados

pelas primeiras Cortes legitimamente convocadas.
'' 8.° As contribuições serão dimiiiuidas , e cobr^adai

de modo menos oneroso para os pobres.

" y." Cada Província ou Cidade que nós libertarmos

nos proporá, segundo seus antigos foros, as medidas que
Julgar para si mais vantajosas.

" 10." Os privilégios de cada Província ou Cidade

poderão ser amplificados em nome de S. M. , e segundo

a importância dos serviços que tiverem feito.

"11." Desejando convencer a Ftirtpa inteira de



[ 863
]

^e o seu uniío desejo herestabelícer a pai e a ordem
,

suffocando as idéas subversivas da Religião e dos Thro-
nos , o Governo Supremo proiíibe dar couto ou asyjo

algum a todo e qualquer individuo que directa ou indi-

rectamente , tivesse conspirado contra algum Soberano

ou Governo legitimo da Europa. Os homens dejtà qua-

lidade nos sejão entregues immediatamente para que nós

tomemos a seu respeito as competentes medidas.
''

I 2,° Como hs sobejamente notório que a sagrada

Pessoa de S. IVl. estd exposta diariamente aos ultrages e

mesmo aos attentados dirigidos contra a sua vida, decla-

ramos
,

que faremos cahir sobre os criminosos autliores

destes attentados hum castigo que servirj de exemplo ás

gera(;óes futuras. Náo menos estrondosa será a recom-
pensa dos súbditos fieis que se dedicarem a defeza de

S, ftl.

'' Dado em Urgel a 15 de Agosto-de 1 S 22. — ( As-
sigiiados^ Marquez de Matafiondu .— Ç, Arcebispo de

Tarragona ; — Barão á'Erolcs,"

Idem II.

Copia oficial da 'Reprsientaíãt envind* a S. M. Fer-

nando Vil j'í'la Regeiíciíi encarregada do Governo

durante o cativeiro do fdonarca.

"Senhor, — O dese;o d s Heipauhoes he quebrar

-as cadeias que tem a V. M. prezo no meio de hum pu-

nhado de facciosos, inimigos da Religião, e da vossa

Sígrada pessoa. Os \ ossos lieis súbditos nos tem nestas

circunstancias escoiliido pata fazermos saber sua intenção

ao seu Soberano e à Europa. Acceitámos esta iionrosa

fliissão, persuadidas de que no tundo de seu coração,

V. ftl. epplaudirá esta nova prova da nossa fidelidade
,

ainda mesmo quando V. W. se visse obrigado a assignar

a nossa prcscnpção. í*;80 vos recustis , Senhor, a este

.novo sacrifício que talvez se vai exigir de V. Al. ; elle

provará i attenta Europa a triste situação de hum Sobe-

Jgno , e accrescentará u gloru da nossa santa cmprcza.
" Dignese V. W. petmittir-lhe recordemos que

ae foi obrigado a ceder i perseguição dos inimigos de
<]ue se vio cercado desde 7 de Warço de 1820, com
maior imprudência ainda , depois do dia 9 de Alarço se-

-guiote , vos arrancarão a Coroa , herança de vossos no-
bres antepassados. Desde essa desgraçada época só ficou

» V. M. hum titulo vão, e este tiiulo V. M. o não
^essue senão poique os facciosos ainda o julgáo precizo

para a execução de seus designios , e porqueiesperão as-

fliin enganar os vosscs psvos.
" Penetrados desta verdade , Senhor , temos consi-

«}erado e considerámos temos ordenado e orden.un05 que
íudo quanto se tem publicado em vosso augusto nome
<Jetde esse dia de luto e dor , fique t. permaneça como
se não existisse.

'' forme tambom esta desgraçada época do vcsso

cativeiro hum vácuo na Historia àHcspinha a;é ao mo-
mento em que -çossos fieis súbditos vos tiverem resti-

tuído á liberdade.

'' Digne-«e V. fll. approvar que nós não reconhe-
çamos por ora outro Governo

,
que não obedeçamos a

«utro decreto stnão aos que a Junta mandar publicar

«m nome do Rei , e em que ella se esforça por sua sa-

bedoria em interpretar os sentimentos de amor de V.
M. para com os seus fieis súbditos.

" Nós estamos oppressos de magoa , Senhor
,
quan-

do reflectimos que parece desobedecemos a V. M. , nós

íjue expomos nossas vidas < nossa futura sorte para o li-

vrar da escravidão.
'' Sim , Senhor , o que parece huma desobediência

criminosa hs pelo contrario a prova evidente da nossa

respeitosa dedicação, e os esforços que hoje fazemos no
serviço de V. W. he o mais certo signal do desejo que
temos de tornar a estar debaixo da sua authoridade.

" Porem , Senhor , não vé V*. M. que para conser-

var em sua integridade esse sceptro , e essa coroa, cujo

esplendor outro'ra se derramava pelo Universo , e que
huns miseráveis inimigos da ordem e da legitimidade

,

procurão aviltar e destrair , he necessário oppòr hum di-

que á torrente que ameaça o Reino .> Nós só procuramo?-
a verdade

, só queremos tazer bein ; e com jubilo vere-

!»03 » V. M. regeitar ou approvar os nossos decretos
;

mas i!íS5a época afortunada , objecto prúxjiiio de todos
"^ nossos desejos , e de todos os nossos esforços ; em
que restituído á liberdade vós estiverdes rodeado do amor
e do respeito devido á vossa augusta jerarquia.

"Só por vosso cativeiro, Senhor, pela escravidão
do Presidente do Conselho, em auzencia do digno her-
deiro das virtudes de vossos avós

,
quando finalniente o

pai dos vossos povos estava em ferros , he que a Igreja
podia ser privada como está de seu': direitos, deseus
tenfplo! , de seus Pontitices. Era preci>o similbante des-
graça , tenhor, para ver a Jiespanha arrebatar o rtfu

território , para serem seus habitantes entrei;ues á anar-
quia

,
para que ossim fosse perturbada a ordem, derru-

bado todo o systcnia de Governo , a Heipanha privada

da paz, sem agricultura, sem commercio , sem leis

sem segurança, sem tiibunaes ; os povos expostos ás

facções, os campos regados de sangue e de lagrimas

heranças inteiras que fazião a esperança de numerosas fa-

mílias , preza dai chammas ; eis-aquí , Sr. , os amarjos
fructos do vosso cativeiro, e taes são as desgraças que
nós devemos reparar.

"

" O Ente Supremo , Senhor , náo quiz provar a

V. M. com tantas tribulações senão para que saiba me-
llior apreciar as desgraças dos povos : porém Deos está

satisfeito pois se digna dar-vos defensores ; elle vos faz

deste modo coub.ectr que só nclle deve V'. í>i. pòr a

sua esperairça.

"Dignese V. M. acceitar a nossa respeitosa repre-

sentação ,
a qual juntamos lu'm exemplar do manifesto

que dirigimos a todas as Províncias. Nelle distinguirá

V. M. os sentimentos de amor que nos animão. Se nós

ná<^ tivermos inteiiimente deparado com as vossas mes-
mas idé»s , se nin são taes as V0';sas vistas, não temos
ao menos errado no desejo de vos agradar , e nenhum
meio despresaremos para libertar a V. M.

,
para liomí-

Ihar , e vencer os vossos inimigos. Refira se V. Al. ao

nnsso juramento , elle he o de todos os vossos povos.

"Torne pois a entrar a alegria. Senhor, em vos-

so Palácio , donde ha tanto ha sido desterrada ; torne a

apparecer ahi ás respeitosas e firmes vozes que o Hcspa-
iiliol fez sempre escutar aos seus Reis , e digne-se V.
.'VI. de receber a homenagem do nosso respeito até ao

riiomento , em que a Providencia nos permittir lançar-

mc-nos a seus pés.

"No Quartel General á'Ur^el 3 i; de Agosto de

1S22. — Marquez de Mat«florida ; — C. Arcebispo lie

Tarragona ;— tarão Á'Eroles."

(The Courier.")

H E S P A N H A.

?ãadrid io de Setembro,

Em cor.seqiiencia do Manifesto ou Proclamação da

ridicuía Junta dos facciosos da Cotalunlia^ (vid, » Arti-

go Londrei ) se acaba de publicar aqui o seguinte :

EIRei à TicçTio Hespanaa.
•' Hespanhoes : Desde o momento em que conheci-

dos os vossos desejos accei."ei e jurei a Constituição pro-

mulgada em Cadiz a 1 9 de Março de 1812, náo pôde
deixar o meu espirito de se dilatar com a grata perspe-

ctiva de vossa ulterior felicidade. Huma penosa e recipro-

ca experiência do Governo absolíito , em que tudo cos-

tuma fazer-se em nome do Monarca , menos a sua ver-

dadeira vontade , nos conduzio a adoptar gostosamente a

Lei fundamental
,
que assignalando os direitos e as obri-

gações dos que mandão, e dos que obedecem, previne

o extravio d^- tcdns , e deixa expeditas e seguras as ré-

deas do Estado para (; conduiir pelo recto e glorioso ca-

minho da justiça e da prosperidade. Onem detém agora

nossos passos ? Quem intenta precipitar-i:os na vereda

contraria .'

'' Kii devo aniiunciallo , Heipmihoes ; Eu
,
que tan-

tos dissabores hei sotfndo dos que descjão restituir-voi

a hum regimen que j.imais tornaiá, e que não posso to-

lerar cm silencio o vosso facnficio. Collocado á frente

de huma Nação magnânima e generosa , cujo bem he o

alvo de todos os meus cuidados , contemplo opportuno

dar-vos huma voz de paz e confiança
,
que seja ao mes-

mo tempo hum aviso saudável aos maquinadores , que o

aproveitem para evitar-se o rigor de hum encarniçamen-

i
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to, Dcb-iiJe preteiideráó desculpar-se logo com erros de

oniniao. Se a inculyencia l:e applicavei a estes , não

nienos applicavei deve ser o castigo aos delictos.

''Os erros sobre a forma conveniente do Governo

estavão já dissipados ao prominciar-se o Povo Hespanhol

a favor das suas actuaes instituições. li por isso tamlieni

foi dissimulado o pezar dos que aspirão a elevar-se sem

mérito, e a n-andar sem virtudes c sem responsabilida-

de. Porém não chegou a ser extinctu , antes cobrando

velien-.encia , se converteo criminosamente em ódio e

furor contra os restauradores e amantes do systema. Eis-

aqiii, liespaiili.iís , bem descoberta a causa das agitações

que vos fatigão. Tires maneios tortuosamente emprega-

dos , essas acce/as sedições , tanta inquietação d» parte

dos bons cidadãos , tudo tem sua origem no desentreio

dos que acostumados a não escutar outra voz que a de

seus c.ipriciíos , nem querem ceder ao freio saudável da

lei , nem depor suas fruições criminosas nos altares da

Pátria. Em váo invocáo o nome de hum Rei
,

que os

não ouve sem os sentimentos da mais viva indignação
;

em vão pregoáo defender os privilégios ào que não am-
biciona iá outro titulo senío o de Monarca Constitucio-

nal das Hesyiinluis.

" As penas que esta luta produz entre Os filhos da

Pátria e seus criminosos adversários são dema7Íado pu-

blicas para que deixem de chamar a minha attenção,

demaziado íinrrorosas para que deixe de as denunciar á

espada da Lei , e de concitar a santa indignação de

quintos se prezio do nome de Hesjumhoes. ViSs sois

testemunhas dos excessos a que se entrega e tem entre-

gado i";ta facção iihettecida. Não necessito apresentar-vos

o quadro que offerecem a íi^tvarra , a Catalunha , e

outras Províncias deste tormozo tenrtorio. Os roubos ,

os assassínios, os incêndios tu lo está presente á vossa

vista. O irmão armado contra o irmão, • pai contra o

filho , tem commovido já mil vezes o vosso coração
,

e arrancado vosso generoso pranto. Abraçai pois em vos-

sa idéa todas os malís que a cobiça, o erro, e o fana-

tismo produzem , e suppri com vossa indignação as ex-

pressões que não .icho sufticientes para dar pasto á mi-
nha.

" O valor , e a constância , divisa dos Hcspanhocl,

esmagarão para sempre aqiiella raça espúria dos filhos

indignos da Patiia. Seus projectos são criminosos , suas

esperanças não podem ser senão insensatas. Se elles são

obstinados, vós sois invensiveis ; se elles cedem ao gri-

to do sórdido interesse, a vós animao-vos a Ijberdade e

a honra, que são incontrastaveis. A seducçáo será imtan-

tanea , o os baixos artiílcios que elles empregão cederão

ás luzes que distinguem esto século. Povos illudidcs , es-

cutai a voz do Rei Constitucional das Hesp-inluu : não
nuçais as desses pérfidos que assacão i lei o que lie ef-

fcito da natureza imperfeita dos homens. A Constituiç.io

assegura vossos direitos , e elles tratão de vo-los arran-

carem : a Constituição proclama do modo mais solemne

o Culto que foi de vossos pais ; e elles ttatão de con-

verter a vossa piedade no mais abominável lanatisnio.

Pela Constituição sereis livres e felizes : por elKs jazeis

na desolação e na miséria. Vede o sangue derramado
pelo furor desses bandidos: contemplai vosm)s laies,

d" antes asylo da paz , boje theatro de liuma guertá fra-

tricida. Fixai a vista sobre esse tlirono d'escafneo e dq

ignominia, erigido em Vrgel pela impostura: vede em
fim a borda do precipício , .londe nos intentâo conven-
cer , e estremecei.

" A Eiin-.pa culta vê com l.orrcr estes excessos e

attentados. Clama a hrmianidadc por suas oflfensas , a

lei por seus aggravos , e a Pátria por sua paz e por seu
decoro. E Ei; callar-me-liia por vr.úi tempo? Veriatran-
quillo os males da magnânima Nação de que sou Che-
fe ? Escutai ia meu nome profanado por perjuros, que o
tomão por escuda de seus crimes.'' Não, rio Hesna-
nhoes. A minha voz os denuncia ao severa Tribunal da
Lei, entrega-os á \Ossa indignação e á execração do
Universo, beja esta voz o iris de paz, a voz da con-
fiança

,
que applique hum bals»mo aos males da Pátria.

Valorosos militares, recobrai vossos esforços em apre-

senlar suas vicloriosas bandeiras em iodos os ângulos da

Península. Chefes Civis, executores dí Lei, trabalhai

noite e dia por gravar seu amor nos corações dos po-
vos ; e fazei que vosso exemplo , e os beneficios que re-

ceberem da Constituição, sejão seus principaes apoios.

Ministros da Religião, vós que annunciais a palavra do
Ueos vivo, e pregais sua iroral de paz e mansidão, ar-

raiuai a máscara principal com que se cobrem os perju-

ros : declarai que a pura té de Jau Chrlsto não se de-

fende com delictos, e que não podem ser Ministros seus

os que cmpunhão armas fratricidas : fulminai sobre estes

filhos espúrios do altar as terríveis que a Igreja põe em
vossas mãos , e sereis dignos t-acerdotes , e dignos Ci-

dadãos.

" E vós , escritores piiblicos
,

que manejais a opi-

nião
,
que he a rainha dos povos ; vós, que supptis tan-

tas vezes a insufficiencia da Lei e os erros dos Gover-
nantes, empresai vossas armas em obsequio da causa

nacional com mais ardor que nunca. Tirai a máscara ao

inimigo ria liberdade ; difFundi seu amor nos peitos dos

Heipaniioes. Fallai á sua razão , e dissipai pouco a pou-

co Os erros de seu entendimento. Curai chagas ; não as

renoveis: pregai a união, que he a base da torça: exci-

tai as paixões nobres que infiammão para o bem , não as

quf dessecão a alma, e produzem tão lamentáveis ex-

travios,

"Muito ncs resta a fazer, fíeipanlioes
,

para curat

inteiramente a nossa digna Pátria de todas as feridas que

corr.eçou a receber séculos antes da nossa existência :

mas no meio de tantos entorpecimentos e contradicções

ser/a injusto negar o que ternos adiantado. As moderna»
Cortes Hespanlolas tem reformado já notáveis abusos

,

ainda quc restem outros a reparar. A sabedoria de súai

deliberações tem acreditado por experiência a razão com
que as luzes do século reclamáo o regimen representati-

vo. Ninguém toca de mais perto as necessidades dos po-

vos , ninguém as expõe com mais zelo e interesse que
os Deputados que elles escolhem. Eu espero quant-o he

devido : Eu tudo me prometto do acerto dos vossos , de

vossa intima c sincera união, da activa cooperação dos

Chefes Políticos c mais Authoridades económicas e po-

pulares , e da decisão do Exercito permanente e Miiicia

nacional
,

para completar a grande obra da vossa regene-

ração politica , e subir ao grio de elevação » que estão

destinadas as nações virtuosas que avalião o que vale 1

liberdade. O meu poder, a minha authoridade , e meu»
esforços concorrerão sempre para este fim. Palácio l6
de Setembro de iZii. — Vernándo,"

LISBOA 26 de Setembro.

CORTES. Seiíiio do t/ia 26 Je Setembro, 47>.'
O Sr. Presidente abrio a Sessão ás horas do costu»

me , e lida pelo Sr. Secretario Soarei ili Azevede a acta

da precedente
,
que foi apptovada , deo conta O Sr. Se-

cretario Ff/í;«íiV(Tj do expediente, em que se comprehen-
dia a seguinte correspondência : —Hum officio do Gover-
no pela Secretaria d' Estado dos Negócios do Reino, em
que se partecipa que sendo irrcon.pativel cem o syste-

ma da actual Ltsislacáo ai Fotfrlrla até agora uzada nas

Cartas das Alca'dsr ias- mores , e o juramento de Pleito ê

Homenagem nellas drterininado, e rião se tendo por es-

se motivo entregue os Diplomas ás Partes, que alfas cem
inst.mcia os solicitão, iVi3r('a ElRet fazer piasente as Cor-

tes Geraes e Extraordinárias da Naçío Pcrtuguezá este

negocio, para prever ccnro for ccrTseoiente
;
(passou a

Commissão de Constituição.)

Fez-se mertão honrosa das fclitjções que dirigem

ao Soberano Cí/ngresso as Camarás Constituí ionaes da

Villa da Vlòifueitz , e de Ahiul.

Ftcár.io as Cortes inteiradas dos avizos dos Sfs. De-

putados Jvão Fortunato Fomej dos Sanits , e Jiísé Litie

Cittttlnho em que paitecipão a sua falta de szude.

O Sr. Secretario Soarei de Azivedo fez 1 chamarfai

e disse se aihavào presentes I2j Srs. Deputados, e qn'

faltsvão jj , dos quaes 17. tinhSo licença n.otiv^da.
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o Brasil.

irtigosdo

Ordem do Via :

projecto das Relações Commerciaf <: cem
O St. Secretiúo Soarei de Aievedo !eo os

t*rOJecto que tinliáo voltado á Coinmissáo resptctiva pa-

ia os redigir de novo e-<n conformidade dns indicações pro-

postas pelos Srs. Zf/enViO, e Fernandes Pinlieii o, sobre os

direitos dos géneros exportados em Navios Estrangeiros ;

e dando isto lugar a grande debate , tornou a passar á

CommisSBO, tomando em consideração as differfentcs opi-

niões, e as mudanças actuaes com ínjutlle Rci;io.

O Sr, Fernandes Thomiis toniou a palavra^ e disse:

A Deputação que por ordem djs Cortes toi no dia de

bontcm aptesentar a S. W. a Constituição tfn.lo de dar

conta da sua Commi<:são pedia licença paia a fazer por

cscripto , a fim de ficar perpetuada nas actas deste Con-

gresso a vel.;ção de liiuii facto, cujas circunstancias o la-

rião para sempre memorável , ainda quando pela impor-

tância de seu objecto não interessasse tanto á causa pu-

blica.

" A Deputação saliio das Cortes a tempo de podírr

checar a Q.ieluz á hora que lhe tora iiidicoda , tendo

em vista as demoras ordinárias, e os accidentes
,

que

as costuma causar ; mas apenas começou a caminhar pe-

ja Cidade , o povo concorrendo de todas as pattcs para

mostrar sua alegria, repelindo Os vivas ás Cortes, á

Constituição e a ElRei , amontnandi-se tsnto que ape-

nas deixava campo para a marcha que pOr isso devia ser

Jenta e demorada. Havia comtudo huma lazâo mais parti-

cular para a demora. Muitos t idadãos de classes respei-

táveis forão desde aqui acompanliando a Deputação, atra-

hidos pelo bom acolhimento, que ella por toda a parte

recebia , auginentando-se o cortejo de sorte
,

que não

foi possível chegar a Q^ueluz., senão ás 2 da taçde. En-

trando em Palácio foi logo apresentada a ElRei
^
que já

a esperava na salla grande da audiência cercado da sua

Corte , e assistido do Corpo Diplomático , do Concelho

d Estado, Ministros, e Secretários d'Estado , do Senado,

General da Província , e dos Ofliciacs Generaes. — Es-

tão o Presidente entregando o Código Constitucional a

S. M. fez hum discurso anaogo ao objecto , a que S.

M. respondeo em termos enérgicos deciarando quí sé

appressatia em partecipar o dia em que daria o seu so-

lemne juramento. '

"A Commissáo julga do seu dever informar as Cor-*

tes de que fora recebida e tratada no Palácio com todo

o cerimonial e etiqueta devida á importância da sua

missão , e que particularmente recebera d'ElRei todas as

provas e demonstrações do mais sordeal acolhimento,

acompanhado de mui agradáveis expressões para mostrar

os sinceros dezejos, que o anunão de concorrer para o

bem da Nação, recommendando á Daputaçáo fizesie saber

ás Cortes que brevemente lhes partecipará o dia em que

ha de apparecer no meio d'el as a dar aos fortugaezes

o u!timo testemunho de sua firme adhesão , e amor ao

Systema Constitucional,

"A Deputação sahindo logo do Palácio, e cami-

nhando do mesmo modo apenas pôde chegar a esta salia

ás 7 horas da tarde. O concurso do povo tinha redo-

brado e os signaes de publica satisfação, e contenta-

mento universal havião crescido em proporção. Pelas es-

tradas
,

pelas ruas
,

pelas praças , em todas as casas
, os

habitantes de hum e outro sexo se esperavâo em mos-

trar a alegria que os dominava, e o prazer com que viáo

a Deputação encarregada de apresentar a ElRei o Có-

digo Sagrado que fará venturosos os Fortu^ueies.

"A Deputação deixa de insistir na descripçáor dís

circunstancias particulares
,
que fizerão tão interessante

,

e difiio do maior apreço o comportamento dos habitan-

tes da Capital; porem ella faltaria á justiça se não in-

formasse este Congresso , de que tal comportamento foi

espontâneo, e obra só de puro patriotismo.

" Quando o coração não toma parte nas expressões

do sentimfnto nenhum verniz he bastante para lhe fazer

\,anhar o poder da illusão. As vozes, as acções, o soce-

^o , a boa ordem , e regularidade , com que o povo se

conduzio ; sua siztideza e circunspecção no meio da ^erãl

commoçáo
,

que electrizou os espíritos , em fim tudo,
tudo mostrou que os habitantes da Capital são verdadei-

ramente Cidadãos livres , e dignos deste nome.
"A Deputação propõe por tanto que se declare nâ

acta
j

que as Cortes ouvirão com niliito especial sgradd

a reloç.no que ella acaba de fazer." (Seirue a assignaturá

do Sr. Fernandes Thennis.^ Foi approvâdo cciíi applauso

geral. .

O Sr. Belfort disse que não tinlm tfcebido a tem-
po o aviso do !>r. Secretario para comparecer no dia

destinado á assignatura da C< nstituição
, visto e«tar coui

licença a tratar da stia saúde ; e como oi seus cnlstrtuin-

tes e a Nação poss.io suspeitar oue o fez de propcito
,

se apressa a declírar que o seu dever , a sua obrigação
j

e convicção j
he de a^signar, e estava pronipto a fazel-

jo, e requereo que esta declaração sé faç.T na arta.

—

Foi apoiado,, e decidio-se que a Cnmniiss.TO de Consti-

tuição proponiia huní afbitrio que suppra e?ta falta, tanto

do Sr. Deputado que acabava de Failaf , como de outros

que estavão nas nicSnus circunstancias.

O Sr. Sectetacio liasilio Alien,, Iço h;im parecer

da Coniniissão de Fazenda em resposti a hiiriía reprei

sentação da Direcção do Uonco de Lisboa , em quc- pe-

de ser authorisada para cm consequência da resolução

da Assembléa Gci«l poder adiantar (larte das rendas na-

cionaes , não excedendo o eitipite a hurh anno
,

pelo

premio de cinco por tento, isto na parte em que se llie

oppõe o artigo l6 da Lei da sua c reaçáo : a Comfnissão

pelos motivos que expende, conforma-se com a mencio-
nada repiesentuÇ 10. — Appròvada.

O Sr. Ktjiges Carneiro ]so hum parecer da Com-
missão àr. Consliiuição acerca di duvidas snbre a eleição

das Comarcas, e dos Juizes de Facto, pi:postas em hii-

nia Consulta do Stnado di Canhara : parece á Conimis-

são que em quanto ás Câmaras se proceda na Confnrmlr

dade da Lei? em quanto porem á eleição dos Juizes dô

Facto para decidir as questões sobre a Liberdade da Im-.

prensa, que fique suspensa por ora, continuando o<

actuaes até que huma Lei estabeleça a fófma da referida

eleição. — Approvadn.

O Sr. Banho Alberto leo hum parecer adiado di

Commissáo cias Artes em consequência de huma repre-

sentação da Camará, Negociantes, Lavradores, e mais

pessias da Cidade de Coimbra sobre a necessidade de

acudir aos estragos que o Mondego ^ii nos campos ein

consequência do seu encanamento
;

parece á CoirmissãO

£|ue áe nomeie huma Commissáo de Engenheiros Hydrju-

Jicos ,
que examinando as obras do mesmo rio, proi^^Oiihá

os melhoramentos de que he susceptível, — Não foi' ap-

provado , e passou ao Governo para dar as ptoíidenciat

necessárias.

Procedeo-se á eleição da Tneza
,
que deve servir no

seguinte niez , e por não haver pluraliitade em primeiro

escrutínio para Presidente , entrarão em segundo os Srs.

Tri^pso com 5 ; votos , e o Sr. Freire com 4O , errt

consequência do que forão eleitos— Pre^^idente nn se-

gundo escrutínio o Sr. Tri/rnio com 72 votos; Vice-^

Presidente em primeiro escrutínio o Sr. Pereira do Car-

mo com 59: Secretários os Srs. Soares de Aieveda com

88, Basílio Atherto com 85, Barroso com 8j, Felguei-

ras com ?0.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia — Proje*

cto de Relações Commerciaes , e Pareceres adiados— e

levantou a Sessão á 1 hora.

F.rtrin. Na G. precedente (N. 215)

liil. a8 , dois batedores , leia-se quatro.

>ag. 1. col. I,

N. B. O preço da Carta de António ás Direita' aà

Sr. Abbade de Medróes , annunciado em duas das ante-

riores Gazetas , he de 100 réis, e não 60 como se im-

primio por equivocação.

íí A 1 M F R E N S A N A C 1 O ]S A ]...



í 86ã
]

Numero 215. ÂNNO DK 1822.

-^-'5.

GAZETA UJVIVERSAL •

SABBaDO 28 DE SETEMBRO

LISEOA 37 d< Setembro.VSr. Redactor,

ou rosar-lhe por este modo queira publicar na sua

Gazeta o fructo de alguinas horas de meditação, e de

«studo ,
que tenho sacrificado ao bem da Fatria. Persua-

<li-me sempre que a verdadeira riqueza d'huma Nação an-

da na razão directa do argumento de sua Agricultura, e

que aquelle Povo, que abandona a cultura de seus cam-

pos como pouco lucrativo
,

pata se empregar em profis-

sões menos penosas , e mais croductivas , depois de rou-

bar os braços á Lavoura , cedo , ou tarde deve tocar a

meta d'huma pobreza sem recursos. Depois que Portu-

gal entrou na posse de seus direitos legítimos , depois

que seu Povo, pelos cffeitos do dia 24 dAgosto, dei-

tou de ser escravo; depois que o Cultivador, me pare-

ceo
,

passava a gozar do fructo de seus trabalhos ; em-
prehendi em Outubro de 1821 hum Plano, de que of-

fereci ao Soberano Congresso 1 50 exemplares , e neste

Plano , depois de enumerar as causas da queda e atraza-

mento da nossa Agricultura , indiquei os meios mais fá-

ceis , e menos dispendiosos fle reparar seus males pas-

sados restituiodo-lhe o vigor e a energia
,

que hum sem
numero de causas lhe tinhão roubado. Este Plano teve a

desgraça de ser tão mal extractado, que passou para a

Commissão de Agricultura com a simples recommenda-
ção de =: Memoria conciliadora da importação dos Cereaes

das Províncias para a C?pital. = Veja-se o Diário do Go-
verno N.° . . . . Não se leo consequentemente aquelle

Plano, não se comprehendeo o seu objecto, e existe na

Commissão de Agrículiuta como outros muitos
,
que não

hão de vêr a luz do dia.

Em 5 de Maio de 1821 tinha apparecido o Decre-

to, ou Lei dos Cereaes, que tendo em vista o bem da

nossa Lavoura, tinha reduzido a importação estrangeira

a certos casos alli judiciosamente expendidos, estabele-

cendo como baliza para simiUiantes importações hum pre-

ço regulador tanto em Lisboa, como na Cidade do Por-

to. Não lembrou todavia ao Soberano Congresso, nem
os meios, de que a avareza se podia servir, para malo-

grar aquelle preço regulador, nem a providencia efficaz

,

de que era necessário deitar mão para se conseguir em
tempo o verdadeiro juizo do anno , medida essencial pa-

ta reparar o deficit de Cereaes, que necessariamente de-

vemos provar em quanto as nossas Províncias não forem
productoras d'hum excedente igual ao consumo da Capi-

tal. Reílecti que as Authoridades , a quem incumbia dar

ao Governo noções precisas e claras do deposito desta

Capital, de seu estado e qualidade, e ainda da esperança

da colheita pendente neste anno de 1822, tinhão aban-

donado este objecto da maior monta , e parece que ador-

mecido ao som de exageradas relações de abundância,

que ofFereciáo os campos do Ribatejo. Observei por ul-

timo os mappas de existência que a Commissão do 1 er-

reiro mandou para o Governo no fim dos mezes de Ju-
nho, Julho, e Agosto do presente anno, e admírei-me
por certo de que nem o Gov«rno , nem o Cons;resso

conhecessem a inefficacia dos meios apontados pelaCom-

medidas mais enérgicas e positivas. Por similhante moti-

vo emprehendi , sem outra vista que o bem estar dos

meus concidadãos, esclarecer o Congresso Nacional sobre

huma matéria, de que me parecia estava pendente a pu-

blica tranquíllidade , e a vida dos habitantes desta Ca-

pital.

Em 5 de Setembro presente entreguei a hum lllus-

tre Deputado huma Representação para o Soberano Con-

gresso
,

que esperava lhe fosse dirigida pela i. ommissão

àe Petições, o que não aconteceo : e como nssta Re-
presentação, que sem pizar o caminho ordinário, toi ter

a hum dos Membros da Commissão de Agricultura , me
íinha offerecído a dar hum Plano conciliador dos mteres-

ses da Agricultura Nacional , com o abastecimento de

-Liiboa , e maior commodidade de seus habitantes , en-

treguei eu mesmo ao referido Membro da Commissão de

Agricultura o Plano , de que fazia menção na Represen-

tação, que já se achava em seu poder, e teve lugar es-

ta entrega no dia 1 j de Setembro presente. Nem da

Representação, nem do Plano se tem feito menção até

©presente; e se bem os princípios, que alli desenvolvo,

não tinhão huma geral applicação, comtudo
,
parecendo-

me que a sua doutrina pôde servir de norte á discussão,

porque deve passar a maneira de sanar a falta de Cereaes

necessários para a subsistência dos habitantes de Lijboa

fio próximo futuro anno de 182 j ,
julgo será de algum

modo conducente para tão justo fim iinpnmir-se aquella

Representação, e Plano, e ficarei sobejamente compen-

sado de meus trabalhos se por este modo subministrar

alguma cousa que seja f>roveitosa^ e interessante ao bem
da Nação.— Seu, etc.

Representação 00 Soberano Congresso , entregue a hum
dos Srs. Deputados em 5 de Setembro de 1822.

" Senhor
,

"Em poder da Commissão de Agricultura pára hu-

ma Memoria sobre o melhoramento da mesma, offereci-

da a este Soberano Congresso em Outubro de 1821,
que não tem sido contemplada, ou porque o não mere-

ce, ou porque os immensos trabalhos, que rodeião aquel-

Ja Commissão, tem differído o seu exame.

"Entretanto, Senhor, huma crise, que podia ser

remediada pelas medidas alli apontadas , ou por outras

equivalentes está muito próxima , e de certo a não cu-

rão os remédios serodicamente apontados pela Commis-
são do Terreiro, e mandados executar por este Sobera-

no Congresso. —O orçamento do excedente das Provín-

cias, quando a Capital tem huma existência, que lhe

segura a subsistência ao menos para quatro mezes ^ ou

quando as colheitas , sobre que recahe o referido orça-

mento , são regulares, he hum meio o mais adequado

para que o Governo tome com tempo as necessárias

providencias ; mas este já de mantemão deverá ser in-

formado da existência d' hum deficit positivo, a que não

podem aproveitar as medidas apontadas pela Commissão

do Terreiro, muito principalmente quando entre ellas

se inculca huma abundância imaginaria.
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rnteiramêníe he huma daqiiellas , que não se restabelece
cnm a breVipadè 5 qire se ima<rina : tempo, e soccorros

rffica^es he que po.lem tornalla ao caniinlio dluima per-
feição progressiva. O recoiiliecimento desfeS princípios

geraes cie Economia devera cnnvencer-nosujá que Portii-

gnlj tendo coijsumido em Cada hum dos annoí ati 1822,
altJni de seus proj^^iios Certaes

,
grandes somma^ de Ce-

reaes estrangeiros não podia tornar-se independente no
curto espaço que tem decorrido ; depois que tão frlij-

mei.te se adoptou hum systema promotor infailivel de to-

dos os ramos da Sociedade. — NSo quero concluir çue o
Plano comprehendido na memoria offerecida a V. Mages-
tade em íS2l ,

fosse o udílo admissível; porque estou
cqnvíficido que mil outros meios lhe ser5o óbvios

,
que

a tfrftTf sãò desconhecidos ; mas ITe c"êrto que a sila adop-
ção

, sem gravar o Estado, e sem vexar o Lavrador po-
dia ter entornado ji sobre hum, e outro bens reaes : he
Tfcratffff(ítê^cHtí) qii& tendo-se' Síâó aò Têfreiro , segun-
do as idéas expressas no mesmo Plano , hut. a authorida-

de fixa , e permanente, removida a iníermídiá , e sub^r-

^Wí'? i jí xontTêceria V. IVhgestade fndepertdente ds or-

çamento das 1'rovincia'!
,

que existe de facto nesta Ca-
pital hum deficit de Cereaes , que não pôde ser reme-
diado sem a importação externa, ou clara, cl-gal , ou
-cUrfriestftld ^—^Parece dura , tnas h« verdadeira a asserção
«^;iní»

;j « para comcnovãlla sobejo he comparar a exi>-

-K-ftcia' de' jímhõ í d Julíio do anno de 1X21 cnm Junho,
e JtilíiS do presente arií)'í) ; pois que dè huma sliiiilhaii-

-te ct)if4iarjiç-30i íèsuítá tívide"IUeliientç sct o nosso dtficit

igtial ao menos á soninia dos Cereaes externos que sê

-lírti cfínsui-fiidtí no p!rtí«íflttí annò - e i^ik não temos pa-

-rt VSílzíJ Digo a6 illetifíi
;

porqííe ^íftéu coiivencirio q»t
amit-Ke deficit deVé áUgtUêntàr tò;rt í diminuição da pre-

sente tblheítã, e íorhãf-st-fios amatgoío, se a próxima Es-

taç3ftto^n.it impraticável íi rtjVegação ÚoSadu, e do Gí.a-

tíiiiiia , coliiò por vtzès têm acontecido, ou se hunia pro-

-fW&riiíla âttstéra não toffiar o trieid enfre a avareza dè
íííilFjâvrátfcrêj

, é a pcbrerd de cem rtiil consumidores.
—TalVéá

, Senhor, qBe t) que venho de ponderar arras-

te Sobte rfitfn idcas d-i terlorista , OU suspeitas de pouco
"eípérahçadò no Decreto de Gefeaes. Confesso que me
iiòrròriíâ a só possibilidade de Ver esta Capital fetidà

trorfi o açfHité da fofíie , ê da tnisèria-j e quô deseSpetõ

¥as cóUsás hutri^nas quando rejo que tornâo dependente
<Sa sfertè dós veiiffl* j e da inconstância das ondas aquel*

lê árfigó, cuja Falta' produzio em todos os tempos , c em
íoôdi os Pazes as niais tu^t^tas consequências. Em quíi>

*ó io Decreto de Ceteâés respeito a sabia providencia

t^tie o dirigiô
, è reconheça a superioridade de suas me-i

Siãis l^(>3 casos ordinários , <-u em anhos de cijlheita re-

*Ul9r : o em qiie podeairis considerar- nós he extraordina-

ffb
,

por lísb que não temos hum Deposito
, que segure-

i Subsistência da Capital para mais de dois mè<es.
•

' '*-Mao íé "stgMtt tío que tlríi.vo txposto
,

qUtf eu pèr-

tenda se abráo os Portos á impnrtaç-5n tsírâllgéira { isto

he cue seria inutilizar os já conhecidos eft'eitos rio De-
líVtto ' dê GSréSes

«
' tíésconsffla^ ó ãnirnSdo LaA-radrtf . e

embaraçSr hí bâlblitíifiarrtes. pa'sTOs da tio*s3 f-eceninascida

Agricultuts. Descrevo somente a V. Mage^^tade hum n.al,

'rf're áÍTT(*a 'AfeÍTi remédio ; itias dézejb -ene n remédio não
5e^à l^fir -íliitt '6 rftál. -^ Seria c«»í\i tffcitO f>enr qoe íi

«Aií -,• st' plOrtWritKlo 'íaíiaí ó deficit q\ié já conliecenios
,

rè '^WiíVfefi; ; ó% fl4C|tie^ a huma impòttácáo feítrangcirh
j

qt.^-.'-\^)és§e -f.íHar ò valbt , e -a VépreSénUçso aos iftossí^s

Cereaçs , entoirpecétidó Scú fnmrn f;i%ríco com a «¥'âiulê-

íídt* tV'pòzifo. SeiTí
, f«r hA^S tarãO im-«tsa , agcra-

íár A' iiitil ,'q\ie. tie's j^iViéaçá b crtnl^M-- o sustento da O*-"

piHI ao éxfefl^iit^^fás -HróvWciás der^Asftado ntllas meS-^

fri'^i , 'títt ftreío 'ífíi- pela liydTopica aVãiTez^ dscfuelles que
níò 'ctSricili'áí> to's'setis intéYfísses cóm a ccrt-.rl-rbdidadS; p'o^-

í?vV1'Hbs ròn^umtddrej. Seria ern -fim. hulnà iftàèção rè-

('rWirtVíívd àdiA-fr/ectr sò som de informações indiscretas,

«Hi deíícátTlíò-rttís vurar petoraci^ocinio d^aqueiltl;, que to-

rnaiiflo aparte [itiottfdo, julgãó doiib«stecimeOtó d^e todo
óHeino péla abon.lancia dOs sèljs CellcirÔs , ou qae setí'

^rfficietite no uftiiVio momento *che2ár -a E^rra , e dizet

:

í;'Krfrrai , Cereaes. —^Pvedtiz-se pois tr>do o meti objec-

"6^ '3 "pntiílerat a V. Magestacie qiir; se torrra indrspensa-

^^fel IWVn renredío pozitivo para hum deficit poritivo , fe

(fifè sfrt necessários meios mai>! enérgica
,

que os atÉ'

hoje apontados
,

para que esta Capital ^eja a cifep07iraira

dinarios demandao remédios da mesma natureía. Peide
acontecer que a situação dos habitantes de Lisboa não
seja cabalmente examinada por esses mesmos a quem in-
cumbia tella presente, para aconselhar a previsão de
males, que demais perto podem embaraçar os salutares
effeitos do systema regenerador. Pôde acontecer, que
sendo reconhecida , se lhe preparem remédios ou inefi-
cazes

,
ou dictados pela avareza , a quem foi sempre in-

difFerente a reuniáo dos distinctos objectos, que não de-
vem perder-se de vista

, para que resulte a satisfação in-
teira de todas as classes. —O reccorrente pois tem con-
cebido hum Plano

, que lhe pareceu conciliador do abas-
tecimento da Capital com os interesses da Agricultura
e com a maior commodidade dos consumidores ; hum
Pía^nó

,
que e.sícluindo todas as vistas commerciaes tem

só por objecto o interesse da commudidade , hum Plano
em fim

, cujo desenvolvimento, escudando o nosso pre-
sente rfí/icí, proporciona preservativos, para outros equi-
valeiítes sem omittir a norma segura, e efíicaz de fazer
verificar todos os annos o excedente das Províncias , tor*
nando-as espontâneas em fazer suas remessas em tempo
competente. Não vai entretanto junto a esta represen-
tação : porque seiía ocioso amontoar nas Commissóes
Planos, ou Memorias, que ellas não tem lugar de exa-
minar, para conhecer da sua importância; mas está nas
circunstancias de ser apresentado

, e seu author prompto
a auxiliar aCommissíio respectiva no que for concernen-
te a este objecto da maior importância

;
pelo que

P. a V. Magestade seja servido tomar em con-
sideração o ponderado , dignando-se man-
dar acolher os trabalhos d hum Cidadão
que não tem outras vistas mais

,
que o

bem estar da sociedade, a firmeza da tran-

quillidade publica , e a maior constância
do presente systema.

E. R. M.
Ãittortio de Castro de Moraes Sarmento,

Eis-aqui o Plano, entregue a hum lllustre Membro
da Commissão da Agricultura em i j de Setembro de
1X22.

Plani conciliador doS interesses da Agricultura Nacional
cot» è abetsiecimenta de 'Lisboa, e maior cont-

modldíide de teus habitantes. 1

No meio d'hum Congresso, cujos loiTiinozos prin-

cípios re\letberâo de continuo sobre as tortuosas veredas,

que os Partugaít.ns pizavão até hoje, cegos, ou illudi-

dos , he ocioso apontar qual deve ser a previsão, o cui-

dado , a vigilância do Governo em firmar com hum de-'

posito certo, e invariável a subsistência da Capital, e

a tranquilidade de seus liabitan-cs, He ocioso igualmente

record.ir lhe as tristes consequências
,

que tem pitivado

Nações , alias policiadas , no abandono d'hum sih.illíante

objecto. Porém -não he ocioso patentear á fac*- da Sobe-

rania Nacional as actuaes circunstancias dos hab.<ântes de

Liib»a, seu estado precafio rel-atívamente a Cereaes, e

a impiridadc dás classes secundarias
,

para preços exces-

sivos.

O Augusto deste P>.ecinto não embaraça sempre a

entrada a huma avareza solapada , a hum interesse indi-

vidual, e quanta'» vezes á pouca candura, e sinceridade em
íttijectos da maior transcendência. Ka ciize em que nos

achamos h.iveTÍ quem tenha inf-rmado a V. Wagestade

que só a colheita dos campos do Ribate/o proporciona á

Capital ó 'ustenio
,
para seis mezes. Haverá quem tenha

assti^radó -que es Outros s^is iner' » tem seguro aiMjio

fín colhíiia , ainda ç«e escassa do i4fei::tejo , e Ilhas.

Ha-v-erá
,

pôde ser, qi'eni âxagerando nossa perturia per-

renda a suspensão do Decreto de Cereaes ,
e huma entra-

da irtdefiiiida íns tribos estrangeirou. VOu eu pois tomar

O meio -entre todos festts ,
pat«mear a verdade a V.

Magestade, dM \\k campo is mais serias reflexões, sem
nie apartar de factos , * dos jnincipiOs sólidos de Eco-

ríomia.

O consumo de Lisboa ainda por Hiez por 6^ Tr.ojos,

e por anno por 7 2(^ , sem entr.ir neste computo a co-

Hreitâ do Termo
,

que regularmente he consumida sem
conhecimento da P^epartição do Terreiro, e sem entra-

rem as porções que os termos Visinhos introduzem nos

de Lisboa clandistiiiamenle. Isto posto , te.mos que da-

qui até Janeiro futuro nos s3o indispensave-is 24(§ moios

ile trigo : temos se^-iinJo o nrpf a
,
que o ircz de Ages-

' m
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Trigos Nacionaes.. . ;. •'.'.. 744 j M. 55 A!q. qual não p/ufe ter, r.sin força, que o defendi ije seus

Ditos e Farinhas Estrangeiras 2454 ,, 1 5 >, 9298 M. inimigos externos, nem vinculo que una com segurança

e 10 Alq. as differentes partes da Socied-uie. A nossa Asjricultuia

Logo
,

para prehenclier o nosso consumo devemos ainda não tem junto ao mercido pubIi<;o hum Ayente
saber de donde devem vir-nos 14:102 moií^s. Conceda- que saiba diri;;i.- lhe os passos, marcaniio em s;u fjvor

mos ao Rlúatejo hum excedente de 7(^ meios , e tunde- as veredas cjUe deve seguir na concorrência como assíduo

mo-nos na espectativa de que o AUir.ujo ^ e Ilhas nos Negociante, e na variação do estado, de que sao sus-

iniportem 7:012; estafemos em Janeiro futuro no mes- cepti\eis os géneros de primeira necessidade admittidos

mo estado em que estamos , ou muito peor ;
porque algumas vezes ao mesmo mercado líepois que o tempo

teremos consumido o prezente depozito , as recursas do e os insectos lhe tem roubado as partes njais vantajozas

B.tbat.ja
,
parte das do AUmtejo , e Ilhas, restandonos para a Publica sustentação. Devera criar-se humsimilhan-

ainda 7 mezes até a nova colheita para os quaes preçi- te lugar, para o prover em hum individuo que soubesse

zamos pelo menos 4?(J) moios. Ora quero conceder ain- reunir áquclla tarefa diária a fiscalização zeloza do abasta-

da que as importações em cada hum dos mezrs daiwi cimento da Capital , e a indicação directa ao Governo
ate Janeiro, fomecão sustento p.ira esse mez ; estare-

'

do juízo do anno no niez de Maio sobre a esperança da

mos então com hum djpozito igual 30 que temos de colheita pendente, e no de Setembro sobre os rezultados

presente ; isto he com 9:898 moios, que scjjundo ao que da mesma colheita.

se acha ja exposto fornecerá apenas o sustento para Tornando porém ao meu assumpto, e tomando,
dois mezes. Para se vcrilicar conuudo a hypotiieso aci- como disse, ornejo entre os que apregono huma colheita

ma, he necessário que conced.imos que o resto das Es- abundantissuna sem os desvendar a diíTcrença de preços

tacões do prezente anno, e as primeiras do anno seguin- entre Setembro do anno passado, e Setembro presente,

te sejão cm tudo iguaes as ;'.o anno de 1821 para 1822, e sem attenderem ao deposito, que então tivemos, e

fecundo em protiucçrcs, su.ne em ti.insitos de terra, jioje possuímos; tomando o meio entre estes e os que

fácil na navegação cosieiia : neste caso, assim como cm guiados por seus interesses commerciaes solicitão a iii-

1821 — troduccão indefinida dos Cereaes estrangeiros , sem os

Agosto passou para Seteuibio 14^13 iM. 5 Alq. cnmmover, nem.odamno da nossa Agricultura, nem
Setembro para Outubio 154Í2 '*'. < ,, a sorte desgraçada das classes indigentes , direi a V.
Outubro para Novcuii^io 16927 ,, ly

,,
írlagestade em contrapozição aos primeiros, que o pro-

Movembio para Uezenibro I7i2i ,, 40 „ ximo futuro aimo nos prepara hum dctícit
,
que não pó-

Dezembro para Janeiro de 1823 16969 ,, 1 ,, de ser remediado sem a importação de 1 5 a i8(^ moios
Assim Dezembro de 1822 passará para Janeiro de de Cereaes, e em desvantagem dos segundos, que o

182) hum deposito ipiiaJ ao q'ie iioje temos, menos Governo pôde, e deve providenciar aquelle deficit sem
3454 moios de géneros estrangeiros, que , consumidos, empregar o corpo commercial , sem permittir a inipor-

não tem reproductivo. Conipjreiíios agora a existência facão a Nação alguma , e sem adquirir a nota de tra-

total de Janeiro de 1822 com a que podemos ter, na ficante com seus súbditos.

hypothcse dada, em Janeiro de 182;, e acharemos, Pelo que pertence á existência do deficit, são so-

que o depozito daqueile
,
erão 25:065 moios, e o deste bejas as provas, que deixo expendidas; em quanto ao

será 9888 , cuj^ dilTerença de 15:175 moios nos consti- remédio, correrei todos os meio que estão ao meu al-

tue em hum deficit absoluto
, que não podemos reme- cance ; para que se eleja o mais vantajozo, ou o que

diar dentro de nós mesmos, e a que o Governo deve ofFerecer inenores inconvenientes. Antes porém de en-

providenciar com medidas seguras, e iníalliveis. Eis- trar nesta derrota, emque tenho de ser impugnado ps-
aqui pois , Senhor , verdades de facto , contra as quaes Jos sectários de Condillac , Say, Filaugieri , e outros

,

nín podem prevalecer, nem ilhizivas intormaçóes de direi que escrevo unicamente para Lisboa, guiando me
abundância , nem hyperbolicas exagerações de miséria. por sua posição, e circunstancias , tendo em vista a reu-
Reforçarei cointudo a minha doutrina com argumentos nião de objecto que eik-s olharão em separado, e sem
de Economia Politica, querer que o meu systema tenha geral applieaçáo. Direi

Em geral, não pôde dizer-se depozito de abasteci- mais, que em todo o meu assumpto terei presente a
mento, senão aquelle, que se acha ás ordens das Au- justa comparação d hum Governo sahio , e providente

,

thoridades constituídas, para o poderem empregar se- a hum bom Pai de família, que cuida no abastecimento
fiindo as urgências da communídjde

, a que prczidetn. de sua casa , como na sua boa qualidade , e em que o
Excedentes incertos, a loriga distancia da Capital, en- preço desfalque o menos possível o património de seus
volvidos em traiisiios dífScultozos em huma Estação inver- filhos. Isto posto, parece que hum Governo pôde pre-
noza, dependente da navegação costeira, arriscada muitas cizar do sustento para seus súbditos por lium de três

vezes, e impraticável ouíias, aial podem entrar na sonima princípios.

infallivel do consumo diaríj, e mensa! d'hum grande Povo, Primeiro, quando suas Províncias sabidas apenas do
se se dá credito aos melhores Economistas. As Cidades jugo da servidão, e de iium férreo teudalismo , não sub-
policiadas da Furopa moderna , se bem que situadas em ministráo ainda hum excedente proporcionado ao consu-
Jocaes para onde confluem suas Províncias por estradas mo da Capital : este principio ha de existir entre nós
transitáveis em todas as Estações, ou por canaes de fa- em maior , ou menor graduação , segundo os maiores,
cil navegação não contão assim mesmo como depozito cu menores auxílios , com que for animada a nossa la-

senáo aquillo, que no tempo marcado pela Lei se acha voura , lenta em seus progressos, em quanto se não fi-

recolhído nos Cellciros da municípalidjde. Cada departa- zer a divisio dos terrenos incultos; em quanto se admit-
tnento tem luim Encarregado responsável pela remessa tirem Lavradores em ponto raaxiino ; em quanto íinal-

fixa do orçamento da colheita nos annos regulares, e a mente huma lei salutar não vier regular os excessos da
dar seu juízo aproximado antes da época marcada, no mão de obra, estabelecendo o pagamento em espécie ao
<-aso de suspeita de escassez. G principio de Ou;ubro jornaleiro.

da cada hum anno serve de guia a municipalidade de Segundo, lium anno irregular, huma colheita des-
cada Cidade, para saber se pôde eniiltir , ou inipoitar graçada , em que as Províncias , em lugar de emittírem
Cereaes. Veja-se sobre esta matéria o Tratado de Subsis- excedentes, precízem até da semente para seus campos;
tencías do douto Eegailtet. porque annos tem havido em que o Lavrador semenndo

A Europa antiga ofFerece-nos argumentos em tudo trigo colhe joio , ou em que sua con^.oladora esperança
ig^iaes. Que omíttirão os Romanos para o >ab3£tecímen- se vê illudída com o ar d'luima só noite , 011 arrebatada

tos dos seus Cellciros? A que hm estabelecerão as Leis por chuveiros im^ietuosos.

frumentarias ? Que deo otgem ás iuas frotas Sicíliadas ? Terceiro, quando as Províncias a longa distancia da

Quem os fez crear o seu Pr.ejjctiis onnOníe ; as^im como Capitai são remissas em fazer stiis manifestos , não lia-

depois a França^ a Alcmaiilia , c outras Nações os seus vendo ainda hum meio suave de policia, que as obrigue

Celleíros de abundância, os seus Echcveins , ou Almo- a rcmetter para ella seus excedentes em tempo conve-
taceis do abastecimento. niente, dando lugar á sohteveníencía de casos não espe-

Portii^nl com.tiido embri.isado com as vantagens de rados
, que podem dilactraiia com fome no meio da

sua passadia riqueza
, menos attento áquelles princípios mesma abundância.

que podião tornallo independente, tem empregado maio- O primeiro , e segundo casos constítuem-nos em
res cuidados no resenscamento exacto de suas Adegas

,
hii.m deficit absoluto

,
que o Governo deve providencijjL,
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deposito ao menos para três meres
,

p:ra pcder depois

artehder com mais espaço ao deficit relativo ,
que me

parece dever chamar-se aquelle que ha de resultar do

calculo do excedente das Províncias verificado nos CeJ-

leiros da Capital.

Os três casos acima, podem ser reparados pelo Go-
verno por três diffcrentes princípios. ).° Dando-faculda-

de aos Negociantes Portuguezes
,

para que importem até

certa data , tantos cereaes estrangeiros
,

quantos forem

sufficientes para saldar aquelle deficit , com obrigação de

o exporem á venda do mercado por hum preço equiva-

"Jente aos nossos , na proporção quantitativa de hum pa-

ra dois, e com a vendagem de 120 rs. por alqueire.-^

2.° Facilitando o deposito nps nossos Ceileiros ás Nações

estrangeiras. — 3.° Ordenando á Gommissão do Terreiro,

ou á Authoridade que aili presidir
,

proceda á compra
,

de sua conta, do deficit annual em huma das Praças da

Europa, que mais conveniente julgar para este cbjecto.

lio primeiro remédio proximamente apontado, en-

contro o restabelecimento do nosso mal ;
porém durezas

pouco conciliáveis com o systcma de commercio ,
que

deve ser livre , e sem taxa, ao me^mo passo que aban-

donando o nesta parte, virá a perder a Agricultura em
seis mezes o que apenas poderá ganhar em seis annos.

Demais, ascla^ses indigentes são sempre as que arrastão

o fardo • que lhe prepatão os especuladores. O segundo

remédio he de certo o mais vantajoso para todo o Paiz

que não for perfeitamente agcicola ; porque além de dei-

xar no meio delle os resultados provenientes do deposi-

to
,

prepara aos Governos a maneira fácil de teniediar

suas taltas , servindo ao mesmo tempo de estimulo ao

Lavrsdor , e ao Rendeiro, para darem com tempo seus

manifestos , e fazerem as remessas , receosos de castigo,

que podem, e devem encontrar na preterição de suas

vendas , sendo contumazes. Comtudo não temos ainda

hum policiamento capaz de zelar o sagrado daquelle de-

posito , e he de temer que a malícia dos depositários.,

fecunda em prevaricações , vá minando lentamente com
vendas clandestinas, preparadas de antemão, o principia-

do melhoramento da nossa Agricultura. Todavia posso

ofierecer hum policiamento fácil ,
que previna a maior

. parte daquelles inconvenientes.

O terceiro remédio tem igualmente dithculdadas

que ainda que de menor entidade, precisão tempo para

serem aplanadas, ao mesmo passo que as nossas circuns-

tancias iirgeri! de dia a dia, e o momento para males de

similhante natureza foi sempre critico, e arriscado. Assim
mesmo he o umco que pôde abranger os três dÍ5tinctos

objectos, que mutuamente devera coadjuvar-se, para que

se entorne a saiistaçâo em todas as Classes ; por isso

que o desconteotam,ento páde nascer , além da faJta,

de luim preço excessivo.

Julgo pois de indispensável admissão hum dos meios

apontados, para reparação do deficit, em que nos acha-

mos constituídos; porque circunstancias iillias de pouca
energia, e menos circunspecção na direcção económica do
íiiercado do Terreiro tem embaraçado a verificação do
preço regulador

,
providenciado no Decreto de Cereaes.,

para que não soffressemos huma similhante alternativa.

O preço regulador para ser permittida a importação de

trigo estrangeiro emhisboa são 800 rs. Porem sendo es-

te preço médio , nunca poderá verificar-se em quanto
-no referido mercado se acharem á venda trigos Nacionaes

desde 5O0 rs. até i6o rs. , inconviniente
,
que huma tac-

' tica prudencial, e zelosa devera remover; porque balan-

ces, cm que o Povo deve sustentar-se caro hum mez

,

para comer barato hum anno.

Concluo pois expondo as vantagens , que encontro

no terceiro meio de previnir o nosso deficit , e que são

incompatíveis com os demais. Primeira he
,

que por
• aquelle niodo se cortão todas as vistas lucrativas

; por

3SSO que a Commissáo Ao l^erreiro não vai procurar os

interesses doCohe; mas o abastecimento da Capital, e

a maior commodidade do Publico. Segunda , trespassan-

do os géneros importados aos Negociantes daquella Re-
partição por preços proporcionados a huma estimação

animadora da nossa Lavoura , e á extracção d' huma Es-

tiva, em que o arrátel de Pão não exceda a j5 rs. , lí-

caráó contentes todas as Classes. Terceira, podendo
ainda hoje fazer-se huma similhante especulação dentro
da Europa por preço tal

,
que o alqueire de trigo aqui

importado não exceda, deductis expeniis , a 480 rs. , ii-

rs. , e rer vendido por grosso ao Negociante pelo preço
de 620, deixando-lhe assim margem razoável para lucro
até 7C0 rs. , seguindo-se que por hum similhante modo
viria a iicar dentro da Nação huma quantia

,
que no ca-

so proposto, e pezadas todas as circunstancias, não de-
ve baixar de 7 2 contos , além das vendagens que impor-
tão igual quantia.

Pôde tornar-se-me que , por este modo contra os

meus princípios, venho a admittir o Cofre do Terreiro
commercíando com os habitantes lie Lisboa. Esta objec-

ção momentosa na apparencía desvanece-se logo que o
Governo seja authorisado para mandar estabelecer den-
tro da Thesouraria do Terreiro liura novo Cofre com o
titulo de subsidiário do abastecimento de hisboa

f em
que se depositem os lucros da especulação, para não se-

rem removidos por nenhum princípio, senão em casos

idênticos: e eis huma quarta vantagem
, que resultaria

de ser o Cofre do Terreiro o promotor do remédio ao
-nosso deficit ; pois que viríamos por este modo a fazer

no curto espaço de seis annos, em que devemos ainda

ter maior
, ou menor carência de Cereaes externos

,

hum deposito de numerário , feito insensivelmente e

sem vexame de Classe alguma, bem capaz de escudar-

nos contra golpes equivalentes , e mesmo contra outros

a que estão sujeitas Nações alias agrícolas, e dos quaes,

bem como a Irlanda presentemente, náo podeiti resgj-

tar-se por falta de dinheiro.

Devem todavia niarc^r-se á Commissáo do Terrei-

ro , no caso se adopte esta medida , veredas seguras

,

que a conduzão sem divergência ao grande fim que me
•proponho, e que consiste, como fica dito, em conciliar

os interesses da nossa Agricultura com os interesses da

Capital , e maior commodidade de seus habitantes. A
generalidade daqueilas veredas he certamente obvia a

.quem com tanta circunspecção dirige os negócios do in-

terior ; como porém entre estas ha algumas que não es-

tão ao alcance de quem ignora o mecanismo do Terrei-

ro, apontarei algumas que me parecem indispensáveis,

para que o Publico encontre na adopção da medida pro-

posta o necessário resultado.

K Commissão do Teneiro , além de ser authorisa-

da para poder fazer pelas forças do Cofre do mesmo Ter-
reiro , e pelo credito do mesmo apoiado nos seus rendi-

jTientos , ora hypotheca especial dos géneros importados,

a compra do deficit estabelecido n' hum dos portos da

Europa, deverá não se apartar das condições que abai-

xo se scsiuem :

\.' Fazer a espeailação em Trigos moles, Patinhas,

Bretanhas, ou Holandas da primeira sorte, fugindo sem-
pre a importação de trigos rijos

,
que virião paralisar o

-^'alor , e a estimação dos nossos.

2." Entabolar-se para este fim com huma das casas

de commercio aqui residentes, de relações mais positi-

vas com os differentes portos da Europa, que goze do

melhor credito em suas transacções, e que mais commo-
<ia se preste a iiuma commissão de tanta importância.

j.' Pioceder aos necessários seguros de risco, cava-

ria nesta Praça, sendo possível, e não tendo lugar, no

Banco mais acreditado da Europa,

4.' Commctter á venda dos géneros a bordo, ou á

sua descarga , se fòr necessário , não a Commíssarios da

Repartição; mas a hum Agente externo nomeado pelo

Governo com vencimento de ordenado, e cem os ne-

cessários conhecimentos para encher hum objecto de tan-

ta monta.
5." Fazer vender a bordo toda a porção importada,

ou proceder a Leilões parciaes no caso de ter descarre-

gado por sua conta , sobrecarregando ao comprador toda

-a despeza de entrada até a sabida.

6.^ Evitar por todos os modos possíveis a venda de

retalho dentro do mercado, o que intorpeceria seu an-

damento económico, dando lugar a rivalidades, e a in-

trigas escandalosas.

7.^ F.izer guardar na venda a proporção quantitativa

de hum para dois com os nossos géneros , excepto no

caso de ameaço de ruína , em que deve ser livre ao

proprietário o sahír do seu género por todos os modot

possíveis.

8." Preferir na compra dos géneros importados aqueJ-

les Negociantes, que mais se tiverem dado ao trafico dos

géneros da no»ssa Lavoura, guardando entre elles a pro-

porção que ha de guardar-se na venda do mercado.

ixilío do Affcnte
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Vem da G. V. -V." 2I{.

externo, a regularidade d' hum similliante negocio, que

o Publico , depois de feita a especulação , venha no co-

iiliecimento dos seus resultados por meio de contas apre-

sentadas mensalmente ao Governo, e mandadas imprimir

para se dividirem gratli a quem as procurar.

He por este modo , Senhor , que me parece se re-

mediaria mais vantajosamente a crise em que estamos

de presente , e aquella em que devemos entrar de futu-

ro, em quanto as nossas Províncias não chegarem áquel-

)a graduação agrícola
,

que he necessária para abastece-

rem a tapltai com hum excedente ptoporconado ao seu

consumo. Em qualquer porem dos meios apontados , a

que V. Majestade der a preferencia, seiá necesçario cons-

tituir hum Agente que saiba 2elar com enert:ia dentro

do Terreiro os negócios dj Agricultura, e tora delle o

abastecimejito da Capital , informando mensalmente ao

Governo não só sobre a quantidade do deposito , mjs

sobre sua qualidade e estado, para que se previnão ma-

les
,

que conhecidos torriariáo menos precária a nossa

subsistência, applicando-lhes em tempo aquelljs substan-

cias que a negligencia, e huma mal entendida distribui-

ção entrega a insectos.

Mo presente Plano encontrar-se-háo a maior parte

dos meios de providenciar com tempo nossas presentis

e futuras faltas , a que dei o nome de deficit absoluto ,

e como o d<:f-cit relativo deve resultar do calculo do

excedente dis Províncias aqui importadas, não será ocio-

so o indicar a maneira fácil , e infailivel de veiificallo

todos os annos de modo
,
que deixe lugar a fazer de

espaço o qUe presentemente he necessário se execute

precipitadamente. Sobre este objecto fico tr.icando as

regras que me parecem as mais conducentes áquelle fim ,

e logo que tenha concluído liurti similhante trabalho, se-

rá igualmente apresentado a V. Magestade para a vista

tanto daquelie , como do presente , deliberar segundo os

principies de sua alta e profunda Sabedoria , tendo só a

*ogar a V. Wagestade a graça de mandar imprimir estes

meus poucos pensamentos
,

para que a Nação venha no

conhecimento de que tem cidadãos , a quem não he in-

diíTírente a sua sorte, e que se applicão de continuo

ao estudo de aperfeiçoar o bem geral da Sociedade.

Lisboa 12 de Setembro de 1022.

jéntonlo de Castro Moraes Surmento.
*

CORTES. Sessão iu dia 27 de Setembro. 476."

<-) Sr. Presidente declarou aberta a Sessão ás horas

do costume , e lida pelo Sr. Secretario barroso Pereira

a acra da precedente
,

que foi apprfiva(.la , deo conta o
Sr. Secretario Felgrieiras do expediente :

Hum officio do Governo pela Secretaria d' Estado

dos Negócios das Justiças , ipciuindo huma Consulta da

Junta da Kulla da Cruzada sobre a necessidade da con-

servação do privilegio do foro nos Thesourfiiros maiores

e mtr.ores da Bi:l]a , ora extincto peia Lei de 1 1 de Ju-
lho do presente anno. Outro incluindo a resnosta aoj

quesitos que se lhe fizerão , dada nela Collegiada de VH-
la-Viçosa. Outro pela Secretaria d'Estacío dos Nerocios
da Marinha , incluindo huma Parte do Registo do porto

tomado ás 5 \ horas d.-; tarde do dia z6 de Setembro de
1822.

Charrua Portugueza tr G«ntí/.4/)(cr<ífl/j<i rr , Comman-
daiVíe o l." Tenente Pedro José Corrêa , do Pará em
46 dins, 4 passageiros, e 1 malla.

Novidadei.
" A Provincia do Pará ficava

,
quando sahio esta

Charrua no maior socego ', continuando os seus habitan-

tes a tr.ostrar-se decididamente aííectos ao Systema (Cons-

titucional. A mesma Charrua vinha comboiando o Ber-

gantim — Portugal Feiiz:^
,

que se destinava para o

Porto , c do qual se separou no dia 7 do corrente na

lr.t. ds 35 grãos N, , em consequência de hiirn tempo-
ral do 2.° Quadrante. No dia 18 na lat. de 57° ij'Nor-
te , e long. J0° 57' a Oeste de Londres , ao romper da

manhã appareceo a barlavento huma Escuna de duas gá-

veas , de 6 peças por banda , e huma de rodizio , a qual

com Bandeira d'Artigas : depois de arrear a Portugusza

que trazia içado , travou hum Combate com a Charrua
,

que principiou ás 9 horas da manhã , sendo a Escuna a

primeira qvre rompeo o fogo, e igualmente a que desam-
parou o Combate as lo' horas, valendo-se da sua van-

tagem na marcha. Ao 2." tiro morreo o Commandante da

Charrua o Capitão da Fragata graduado, Joaquim Manoel
Mendes, sem que houvesse alguma outra perda; ignora-

$e a que sofTreo a Escuna. O 1.° Tenente, Pedro José
Corrêa, em quem recahio o Commando interino da men-
cionada Charrua susteve a acção até o fim : deste Offi-

cial se receberão todas as noticias , que por extracto se

acabao de referir , e desesseis cartas de officio. — Os
passageiros são : o Deputado ds Cortes pela Provincia do
Rio Negro^ José Cavalcante de Albuquerque ; o 1.° Te-
nente d'Artilheria, João ftliguel Coelho Borges ; o Marí-

timo Caetano de Sousa Costa , e hum Soldado Miliciano.

O referido Sr. Deputado entregou hum saco , e duas

cartas de officio, as quaes , assim como as que entregou
o Commandante interino, se temettem juntas. ' (Segue
a assignatura. )

Passou á Commissáo do Ultramar hum officio da

Junta Provisória do Governo do Pará acerca da cieação
da Juiita Provisória do Rio Negro.

A' Ccmmissão respetciva huma Memoria que ofFe-

rece o Capitão de Mar e Guerra Graduado, Joaquim Luiz

d.i Fraga, iiititul.ida :: Prospecto Constitucional, ou Sup-
pleniento á Firmeza inabalável da Regeneração Portu-

g')eza

O Sr. SecrL-tario Soares de Azevedo fez a chamada
e disse se achavão presentes 1 1 Z Srs. Deputados.

Ordem do Dia :

Projecto de Decreto para a orgnnisação das Relações , O
qual toi lido pelo Sr. Secretario Soares de Azevedo.

"As (Cortes etc. attsndendo á necessidade de huma
nova forma ás Relações , augmentando o seu nnmero
para mais fácil administração da justiça , e commodidade
dcs Povos , decretâo provisori.Tmente o seguinte.

Capitulo I.

Do numero e organisação das Relações.

Art. )" Haverá cinco Relações nos reinos de Por'
ii:gí>l ^ s AIgúrVes , e Ilhas adjacentes: — huma em Vil'

la Retil
,
que terá por districto a Provincia de Tras-os-

Montes , e a Comarca de Lamego :— Ouitsi no Porto,

que terá por districto a Província do Minho , e a Co-
marca da Feira : — Outra em Vheu

,
que terá por dis-

tricto a Provincia da Ec/ra alta, e baixa:— Outra em
Lisboa

^
que terá por districto as Ilhas adjacentes, e a

Provincia da Extremadura , menos a Comarca de Setu-
lat :— Outra em Beja que terá por districto o reino do
Algarve, a Provincia A Alemtejo , e a Comarca de Setu-

ba).
'

Disèorrérão alguns Illustres Deputados sobre os in-

commodos que resultarão aos povos da Divisão das Re-
lações, que propõe a Commissáo, em consequência da

disproporção das Províncias e Comarcas actuaes , insistin-

do que este projecto passasse á Commissáo de Estadís-

tica para que faça huma melhor combinação do territn=>

rio
, a fim de que os povos tenhão a possível commodi-

dade na conclusão de suas demandas.
O Sr. Presidente ínterrompeo a discussão para apre-

sentar a felicitação que o Coronel do Regimento de In-
fanteria n.° 10, por occasião da partida do mesmo Re-
gimento para o seu (Juartel de Santarém, dirige io So-
berano Congresso , em seu nome e dos Officiaes do seu

commando, renovando 05 protestos de adhesão ao sys-

tema Constitucional : foi recebida com a consideração do
costume.

Continuou a discu;são sobre a matéria em questão ,

è por Ser chegada a hora ficou ad'ado.

O Sr. Presidente convidou ao Sr. Deputado Belford
para apresentar a sua declaração, que deVe ser inserida

na acta
, e fa;endo-o foi lida pela Sr. Secretario Soarei

de Azevedo : z=. " Pelo motivo de se haver retardado no
correio o aviso âo Sr. Secretario, náo me foi possível

comparecer a tempo de assignar a Constituição ; e como
o Soberano Congresso hontem decidio que já não tinha

lugar o poder eu assignar os dois exemplares da Consti-
tuição, apresento por escrito esta minha declaração para

se inserir na acta , e constar a todo o tempo os meus
sentimentos.— Paço das Cortes 27 de Setembro de 1822.

=.Joaquim António Vieira Betjord."— Wandou-se inseric

na acta.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação do Projecto das Relações Commerciaes , e Pare-
ceres adiados ; e levantou a Sessão á 1 hora , declaran-
do-se que a Sessão daqui por diante principia ás 9 horas.
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A.

G R A-B R E T A N H A.

Leiídres l 5 (/<; Agosto,

.cliamos no Conservador Imperial de S, PetcrsLiirgo^

debaixo lio titulo Miscelânea , as seguintes reflexões so-

bre os desígnios da facção revolucionaria na Europa , e

sobre a importância da banta Alli.inça, como iiuma pro-

tecção contra esses designios. Sabemos que lie conside-

rado mui criminoso pelos amáveis conspiradores contra

ss instituições existentes o empregar-se o mesmo zelo

para conservar que se pratica em astúcias para destruir.

Os Reis, e os amigos dos Reis, não tem direito de se

defenderem de seus inimigos claros e occultos , confor-

me a engenhosa Lógica úos Jncoliinos , Railnaes ^ e Car-

bonários. Concertar medidas para destruir conspiração

deiiuncia-se come sendo em si mesmo huma conspiração

contra as liberdades e felicidade do gensro liumano. Tal
lie em summa a accusaçáo que se taz contra os amigos

da boa ordem , e defensores da Monarquia. Temos sem-
pre adinirado a imprudei>cia da doutrina involvida nesta

accusaçáo ; porém nossa fervorosa supplica he , que nun-
ca deixe de haver justos fundamentos para ella se fazer.

Ajuntamos aqui o artigo tirado do Periódico de Pe-

íersòí/ri^o :

" Os optimistas em politica tem-se escalidalisado

dds revelações conteúdas no ultimo relatório do Procu-

rador Geral BcUart , concernente aos Conspiradores da

Rochellii (í''i,l, G.' U. A'. S9). Êis-aqui algumas paiticu-

Jarida.tes em confirmação delias
,
que não são menos di-

gnas de rellexão :

"O Parlamento ÍHg/ci acaba de renovar o B/7/ dos

Eslraw^elros
,

por temor dessa seita que ameaça, em
todos os paizes , a ordem, a Religião, e as Leis. A Re-
lação de Paris acaba de requerer o processo contra os

loiíspiradores da Kocltclla , como fazendo parte de inda-

gações mais complicadas.—Não obstante o rigor das leis

austríacas, a Sociedade dos Carbonários delibera e pros-

creve , e acha mãos que executem seus sanguinários de-

cretos. Tudo prova a existência de liuma organisacão

secreta
,

qtie abraça , em suas tataes ramificações , toda

a E«M>/).;. A Revolução , imperfeitamente extincta , vi-

ve debaixo de suas próprias ruinas ; vive no meio da ci-

vilisação
, que parece tella suffocado. A cadeia do tem-

po não está mais quebrada para ella do que para a Mo-
iiarqui.1. A Junta da Salvação Publica revive , sob fer-

tilisadoras influencias
,

porém, esconde-se. Em lugar de
opprinnir a França is claras, vai solapando a Europa oc-

tulta e silenciosamente.

"Imaginemos tirada toda a união entre os Estados
;

insulemos a Monarquia, para que possa estar desarmada

antes da liga da rebelliâo. Que será da civilisaçáo ? Que
fará eila assim dividida, contra bum inimigo tão activo.
tão útil, que não despreza meios, não perde occasião ,
e tem por auxiliadores todas as baixas paixões do cora-

ção ?

" Que pretende elle para ganhar a ascendência ?

Hum pretexto de desintelligencia entre os Gabinetes,
liuma duvida astutamente introduzida no animo dos So-
beranos , hum esplendido engodo oíFerecido d crédul a
magnanimidade. A Discórdia^ com menos recursos, con

-

verteo o Olyinpo em hum campo de batalha. E se a ci •

vilisaçáo se perdesse, onde a tornaríamos nós a achar?
Sena na Africa , esse antigo mercado da carne humana ;

ou na Ásia
,

que está retrocedendo á infância
,

por de-

crepitude ; ou na America, cujo Governo proclama, i"

face do Universo , dogmas que serão causa de seu pere-

cimento ? Entre nós , e os bárbaros só vejo a Santa Al-
liança. (IV<íi> admira tjue em Pctersburgo assim se pen-
se, pois o Fundador dessa Alliança foi o Imperador Ale-
xandre.")

" Honra a esta Augusta Liga ! Se não fora a con-:

síderação de que o Mundo seria preza destinada aos A'ti-

las , ou aos lamerliUs ; as Nações serião como vis reba-

nhos reservados ao cutcllo do carniceiro. E he a Santa
Alliança a que he accusada ! E accusada em nome da in».

telligencia e da liberdade!" (The Courier.')

(Similhantes ídcas propagadas pelos periódicos dt
Rússia ass.iz provâo que aquelle Governo está demasiado
afferrado ás velhas instituições, e que com O seu colos-

sal poder as pretende segurar ; mas ha quem duvide que;

a opinião e illustração get.il Se oppõem a isso , e que
debalde trabalha a Santa Alliança por encaminhar as cou-

s.is aos seus intentos ? Como não valem boas razões con-
tra a torça, e contra factos, só pedimos ao Ceo que íl-

lustre os Alliadns sc.bre os seus verdadeiros interesses _

que- se devem conlormar com os dos Povos, para que
não se accenda de novo o facho da guerra , tlagello as-

solador de que a Europa ainda ha tão pouco tempo foi

desgraçada victima.)

Huma carta de Segnieres , datada a 29 de Julho,'
refere ter a!li havido hum deplorável acontecimento. O
desventurado Pinac , o mais novo, tinha sido naquelle
dia enterrado, o qual morteo em consequência de huní
duello com hum Inglcí, duello que não se originou de
contenda pessoal. Parece que o Inglês, estando sentado

no Gabinete de leitura di Frascati , tinha escrito á mar-
gem de hum folheto relativo á batalha de Tolosa o se-

guinte :
" O conteúdo deste folheto he inteiramente

falso. Lord Wellington ganiiou huma completa victoria ;

ao passo que os Fr.iincez<s deverão á nossa generosidade
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o nãò terem tOíhs sido passados i espada."— Mr. Píhíjc,

Official ii!Oço a meio soldo, tomou sati'ilação ao ln'^Uz,

As Authoridades fijerão quanto poderão para evitar o

diiello ; mas em ra2ão de circunUaiicias que era impossí-

vel prever, foráo inúteis as suas precauções ; e Mr. Pinar,

ferido com liuma baila no peito, moireo dentro de pou-

cos dias.

REINÕ-UNIDO DE PORTUGAL, ERAZIL,
E ALGARVES.

Rio de Janeiro 5 de Acoito.

DECRETO.
Tendo-Me sido confirmada, por unanime consenti-

mento e espontaneidade dos Povos do Brúiil , a Digni-

dade e Poder de Regente deste vasto Império
,
que El-

Rei iVleú Augusto Pai Me tinha outhorgado , Dignida-

de de que as Cortes de Lisboa^ sem serem ouvidos tfe-

dos os Deputados do "Brasil, ousarão despojar-ftle , cortio

lie notório : E tendo Eu acceitado outrosim o Titulo e

encargos de Defensor Perpetuo deste Reino
,

que os

mesmos Povos tão generosa e lealmente Me conferirá" :

Cumprindo-I^le por tanto cm desempenho dos Meus Sa-

grados Deveres , e em reconhecimento de tanto amor

e fidelidade, tomar todas as medidas indispensáveis á

salvação desta moxíitia parte da Monarquia Portugueza ,

que em Mim se confiou , e cujos direitos jurei conser-

var illesos de qualquer ataque: E como as Cortes de

TLiiaoa continuáo no mesmo errado systema, e a todaS

as luzes injusto, de recolonisar o Bnisi/ , ainda á força

de armas ; apezar de ter o mesmo já proclamado a sua

Independência Politica, a ponto de estar já legalmente

convocada peio Meu Real Decreto de tre"! de Junho pró-

ximo passado huma Assemblca Geral , Constituinte , e

Legislativa a requeriíticnto gerai de todas as Camarás,

precedeildo-se assim com huma formaiidadí que náo hou-

ve em Portugal, por ser a convocaçiJo do Congresso

em sua origem somente hum acto de Ciubs occulios e

facciosos : E considerando Eu igualmente a Sua Mages-

tade ElRei o Senhor D. Joiía VI , de cujo Nome e Au-
thoTidade pertendem as Cortes servir-se para os seus fins

sinistros, como Prisioneiro naquelle Reino, sem vonta-

de própria, e sem aquella liberdade de Acção, que he

dada ao Poder Executivo nas Monarquias Constitucionaes :

Mando, depois de ter ouvido o Meu Conselho de Esta-

do , a todas as Juntas Provisórias de Governo , Gover-

nadores de Armas, Commandantes Militares, e a todas

as Authoridades constituídas, a quem a execução deste

Decreto pertencer, o seguinte:

1." Que sejão reputadas inimigas todas e quaesquer

Tropas , que de Portugal ou de outra qualquer p.ut9

forem mandadas ao Brasil, sem pYevio consentimento

Meu , debaixo de qualquer pretexto que seja ; assim co-

mo todas as tripulações e guarnições dos Navios em que

forem transportadas , se pretenderem desembarcar ; fi-

cando porém livres as relações commerciaes, e amigá-

veis entre ambos os P<.einos
,

para conservação da União

Politica que muito desejo manter.

2° Que se chegarem em boa paz , deveráõ logo re-

gressar , ficando porém retidas a bordo e incommrinica-

veis , até que se lhes prestem todos os mantimentos , e

auxílios necessários para a sua volta.

j." Que no caso de não quererem as ditas Tropas
obedecer a estas ordens , e ousarem desembarcar , sejáo

rechaçadas, com as armas na mão, por todas as forças

Militares da primeira e segunda Linha, e até pelo Povo

em massa
;

pondo-se em execução todos os n.eios possí-

veis para, se preciso fôr , se incendiarem os NaviOi, e

se metterem a pique as lanchas de desembarque.

4 " Que se apezar de todos estes esforços succeder
,

C)ue estas Tropas tomem pé em algum Porto, cu parte

da Costa do Brasil, todos os habitantes que o não po-

derem impedir , se retirem para o centro , levando para

as mattas e montanhas todos os mantimentos e boiadas,

de que ellas possão utilisar-se ; e as Tropas do Paiz lhes

facão crua guerra de postos, e guerrilhas ; evitando toda

a occaíiáo de combates geraesj até que consigão vér-se

livres de siniilliantes inimigos.

5.° Que desde já fiquem obrigadas todas as Autliori-

dadcs Militares e Civis, a quem isto competir, a forti*

ficarem todos os Portos áo Brasil, e que possão effe-

ctuar similhantes desembarques, debaixo da mais rest i-

cta e rigorosa responsabilidade.

6° Que se, pOr acaso, em alguma das províncias do
Brasil não houverem as munições e petrechos necessá-

rios para estas fortificações, as mesmas Authoridades aci-

ma nomeadas, representem logo a esta Corte o que pre-

cisão
,

para daqui lhes ser tornecido, ou dtm parte ime-
diatamente á Província mais visinha, que ficará obriga-

da 3 dar-lhes todos os soccorros precisos para o bòm.

desempenho de tão importantes obrigações. As Autho-
ridades Civis e Militares , a quem competir a execução
deste Meu Real Decreto , assim o executem , e hajão de
cumprir, com todo o zello , energia , e promptidáo , de-

baixo da responsabilidade de ficarem criminusas de Leza
Nação , se assim decididamente o não cumprirem. Palá-

cio do Rio de Janeiro 1° de Agosto de 1822. — Com
a Rubrica de S. A. R. o PRÍNCIPE PvEGENTE.

Ltiií; Pereira da Nóbrega de Sousa Coutinlto.

LISBOA ]0 de Setembro.

Falia dirigida a Sua Magestnde feio Presidente da Depu-
tação que no dia 2^ do corrente lhe apresentou

no Palácio de Q^íieluí a Constituição da

Monarquia Portuguex,a,

''Senhor! Quando em o Dia 24 de Agosto de 1820
a Nação proclamou a sua liberdade e independência , el-

la reconheceo e proclamou também os direitos da Casa
de Bragança

,
jurando obedecer a V. Magestade

, como
Herdeiro das Virtudes de João IV e Augusto Successor

do Throno do I Afonso. Era com tudo indispensável

alterar de algum modo nossas antigas instituições
; porque

huma longa experiência havia mostrado que com quanto
ellas fossem no seu principio excellentes e muito bem
combinadas

, já hoje mal cabião , e mal se acommoda-
vão ás necessidades do Povos, á illustração do século,

e ás desgraçadas circunstancias em que a Pátria se acha-
va. Não havia com effeito outrO meio de a salvar. As
calamidades publicas , ameaçando a cada instante precipi-

tar no abysmo , a náo do Estado, fazião inevitável a

queda da ftlonarquia , e vacilante o Sceptro nas Mãos de

V. Magestade
,
porque os Monarcas , Senhor , deixão de

o s;r
,
quando as N..ções deixão de existir.

"Foi então que as Cortes, convocadas pela vonta-

de geral, e depositarias da Soberania do Povo, adoptáião

o Systema do Governo Representativo
,

que em breve

será a primeira Lei de todos os Estados.
*' A engenhosa combinação dos três poderes políti-

cos , reunindo em hum só ponto toda a acção do Gover-
no, e conserv,ando-se em mutuo respeito e independên-
cia , faz a base deste maravilhoso systema em que se

acha fundada a Monarquia Constitucional. — Os piinci-

pios que a renuláo , as máximas que a caracterisão e sus-

tentão , e as regras que determinão o exercício desses

poderes aqui vem , Senhor , escriptas e decretadas nesta

Constituição Politica da Monarquia Portugueza , a qiiai

em nome e da parte de todos os habitantes do Reino-
Unido de Portagal , Brasil , e Algarves legitimamente

representados nas Cortes Geraes, Extraordinárias , e Cons-
tituintes da Nação Forttigueza , ora reunidas em Lisboa,

esta Deputação vem apresentar a V. Magestade para que
se digne acceitalla e juralla , cumprir , e mandar que se

cumpra e execute nas quatro partes do mundo, pelas

quaes se acha dilatado o Império Portugucz. Neste

( odigo , fructo dos assíduos trabalhos dns Cortes, verá

V. Magestade conciliada a Liberdade, e a Independên-
cia da Nação, com as attribniçóes , e com as prerogati-

vas do Poder Real ; os direitos inalienáveis dos Povos
,

com o respeito , submissão e obediência ao fllonarca co-

mo Chefe do Estado. Verá V. Magestade a Religião San-
ta de nossos Pais sustentada como fonte de toda a mo-
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r.>i , e tia felicidadí eterna. — A descendência legitima

de V'. iMa^csr.ide segura no Sólio dos seus antepassados
,

e a Pessoa de V. Magestade invíclavel e sagradat

'' Ninguém certamente pôde liesitar hum momento
sobre a deiiberjç'.o f]iie V. I\iagestade tomará se se lem-

brar de que V. ftlagestade tem mostrado sempre os mais

ardentes desejos de concorrer para a felicidade dos Por-

lu^aer.es, caminliando á testa das reformas que a sua si-

tuação exige , com aquelia firmeza e energia que dis-

tin!;ue m a marcha dos grandes Reis ; não sendo por

lanto de esperar que V. Magestade se desviasse agora

(Icísa gloriosa estrada, recazando acceitar huma Consti-

tuição, cujas bases jurara, e tem feito executar com
tanto cuidado e desvelo.

''Mas, sem embargo disso, Senhor, V. Magestade

lie livre , e de sua vontade unicamente depende acceitar

o novo Pacto Soc;al ; este Pacto co(n tudo já sanccio-

iiado pelas Cortes forma hoje a Lei fundamental da Mo-
narquia Púrtu^ticía; em consequência a consolidação do

systems depende da sua prompta execução, e perpetua

estabilidade. Os destinos da Patna, acliãn-se ligados com
elle

,
porque a Nação quer só esta fotma de Governo,

e, como livre e independente que he , ella tem direito

e tem poder para regeitar qualquer outro, que se lhe

pertendesse dar.

" Acceitando , como nós esperamos que V. Mages-

tade acceite a Constituição, V. Magestade vai dar a to-

da a Nação, á Europa; e ao mundo inteiro o testemu-

nho mais authentico da lealdade de suas promessas , da

fidelid.-ide de seus juramentos , e do desempenho de sua

Real Pjlavra.

"Assim terá V. Majestade novas occasiúes de ouvir

abençoar o seu Governo entre vivas do maior enthusias-

mn ; o Povo saúda sempre a V. Magestade Rei Consti-

tucional , como para indicar aquelle a quem por excel-

lencia hoje compete este nome glorioso : e nós afiança-

nvis a V. Magestade que os vivas do Povo são sinceros.

Nejihum Monarca, Senhor, ainda gozou tanto da confian-

ça de alguma Nação ; nenhum foi mais respeitado do

que V. Magestade , nenhum mais adorado. A Coroa do

Imeperio Luzitona nunca se achou tão firme como ago-

ra na cabeça de V. Magestade
,

porque V. Magestade

reina sobre os corações dos Portugaezes. Ciosos por ex-

tremo da sua liberdade , elles o não são menos do po-

der
,
que deposit.iráo nas mãos de V. Magestade.
" Hia pois. Senhor, delibere-se V. Magestade an-

nuindo aos desejos dos Portugueses. A sorte delles depen-

de do fiel cumprimento , e rigorosa execução desse Co-
fli^o, que fica confiado d vigilância, e á guarda de V.

Magestade: mas he necessário conservar illezo tão pre-

cioso, como sagrado deposito, que a geração presente

deixa em legado á sua posteridade. Não consinta V. Ma-
gestade que mãos sacrílegas nem ainda o toquem

;
por-

que nisso , Senhor , vai a segurança de nós todos.
'" Por este Código nós conseguiremos ver reinar a

naz no interior , e melhorarCm-se todos os ramos da pu-

blica administração, com a qual se acha tão intimamen-

te ligada a geral [.rosperidade. O Governo de V, Ma-
jestade adquirirá huma nova força e energia; e a Nação
lozando dos bens, que tão lisongeiro futuro apresenta,

redobrará seus esforços, para que se consolidem cada vez

;i'ais suas novas instituições."

r.lRei respondeo logo o que se segue.

''Senhores: Recebo a vossa mensagem da parte das

Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes da Nação

com tanto maior prazer, quanto a Constituição Politica,

que me apresentaes desenhada nas i5ases
,

que jurei ,

ha sido conduzida ate ao seu complemento por huma
sabia discussão, que Eu tenlio seguido com a maior

complacência e admiração ; o que poderia habilitar-me a

prestar , ou antes confirmar desde já o Juramento. Tr>-

d.ivia porém Eu passo a contemplar este Pacto Sagrado,

que vai estreitar os vincules de amor , e interesse que

me prendem á Nação; e me apressarei em marcar o dia

do Meu Solemne jur.nniento.
"

CORTES. SessSo do </;<! 28 de Setembro, 477.''

O Sr. Presidente abrio a Sessão is horas do costu-

me , e lida pelo Sr. Secretario Basílio Alberto a acta

da precedente
,
que foi approvada , deo conta o Sr. Se-

cretario Fe/^iiíirrij do expediente, em que se comprehen-
dia a seguinte correspondência: —Hum officio do Gover-
no pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha in-

cluindo huma Parte do Registo tomado ás j | horas d«
tarde do dia 27 de Setembro de 1822.

Eergjntim Portuguez Piedade, Capitão João Maurí-
cio, do Rio de J au-^ire em 49 dias, 22 passageiros e
huma mala.

^ oviàades.

"O Capitão disse que passava a dar as novidades
que tinlúo occotrido no Bio de Jnneiro desde a sabida
do Correio Marítimo no dia 26 de Junho ultimo e são
as seguintes: — No dia 28 de Junho foi deposto o Oli~
veira , Ministro de Estada dos Negócios da Guerra ; en-
trou cn. seu lugar Luiz Pereira da Nóbrega de Sousa Cou-
tinho. No dia 4 de Julho sahio Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda o irmão de José Bonifácio, por no-
me Martinho; e Monte Negro, que estava neste lugar,
passou para os Negócios das Justiças. Em 14 sahio 3
expedição para a B,;/iia composta das fragatas VniSo, e
Miiria d<i Gloria , da corveta Liberal , e do brigue Rei-
iiú-Uiiido , commandando em Chefe o Chefe de Divisão
Lamare , levando a seu bordo 260 soldados commanda-
dos por Sabatone , trigadeiro : levarão lium parque de
artilheria de 6 peças, 5000 espingardas com 270çj) car-

tuchos, 2000 cliussos
, $00 clavinas, 500 pistolas, e

500 traçados. No dia 19 chegarão de Pernambuco os
três Deputados para o Conselho de Estado, creado por
Decreto de 19 de Fevereiro, e no dia 2Ó forão apre-
sentados pelo Senado da Camará a S. A. R. No dia 21
foi a eleição dos Eleitores de Paroquia, e no dia u de
Agosto devia ser a eleição dos Deputados. No dia 2&
de Julhs entrou huma embarcação de Montevideo com
a Proclamação do Conselho Militar de Moatevldeo diri-

gida aos Voluntários Reaes dElRei, e mais tropas,

protestando hiniia firme adhesão e respeito ao Soberano
Congresso da Nação, e a EIRei. No dia 6 de Agosto
sahio o Decreto de Sua Alteza Real, mandando que se-

jão reputadas ijiimigas todas e quaesquer tropas
,
que de

Portugal, ou de outra qualquer parte forem mandadas
ao Brasil sem prévio consentimento de S. A. R. No
mesmo se publicou o Manifesto de S. A. R. aos Povos
do Brasil. SS. AA. PvR. gozavão psrfeita saúde. (Assi-

gnado) =: João IMauricio." — Entregou j sacos e 4 car-

tas
,

que se remettem juntas. Os passageiros constão da
relação inclusa. (Segue a assignatura.)

Registo tomado as 9 horas da noite do dia 27 de
Setembro nc 1822. /

Bergantim Inglez Alice, Capitão John Cobukson

,

das Alagoas em 5S dias, e 22 passageiros.

Brigue-Escuna Portiigueza Santo Antónia Triunfa ^

Capitão António Ferreira da Silva , de S, Miguel cotn
trigo em 8 dias, 4 passageiros, e 1 mala.

Novidades da Provinda das Alagoas.
"O Capitão de tropa de linha Joaquim Ignacio Pre-

go disse o seguinte:— Por eífeito de hum movimento
revolucionário manifestado n'aquellâ Província forão di-

mittidos os Empregados Europeos, huns voluntários, ou-

tros forçosamente , os quaes vem conduzidos neste Na-
vio por ordem do Governo, que alli ficou estabelecido,

o qual ficou dimittindo os restantes. O Desembargador

José Ignacio Ferreira Bracklamg , ex-Presidente do Go-
verno daquella Província, entregou dois pequenos sacos

de officios
,
que se remettem juntos. Os seus passag«i-

ros constão da relação inclusa.

O Capitão do Brigue-Escuna tr Santo António Triun-
fo não deo novidade alguma. Entregou duas Cartas de
officio, que se remettem jimtas. Os passageiros são,

João José Ferreira, Commerci.inte , e huma pessoa d«
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família , lium Artista , e huma mullier. ( Segue se a as-

sigiratuia.

)

' Outro pela Setretaria dHnado dos Negocio? F.stran-

(jeiros incluindo 5s informações sobre o lequerimento de

iVlanoel Igiiiicio de iJtito , Coiisul Geral junto »do Impe-

lador de fiiarrocos.

Ficarão as Cortes inteirada'; da partecipação que faz

o Sr. Deputado Luís Ptiulidú ile Oliveira Pinto de ¥ra„'

j/fi datndo em hessa a Z2 de Setembro : e de outra que

liiz o t>r. Jiorão de l\iolfllo<;.

Distribuio-se pelos 6rs. Deputados exemplareç dos

ítiappas do resultado das primeiras eleições para Deputa-

dos as Cortes ,
que envia o 1'residente da Asscniblea An-

tifulo Thomtit, ílfl òUva hntão.

Passou a Coiimiissáo das Petições huma representa-

ção dos Europcos Emigrados de FemambtiiO ,
acompa-

nhando huma Memoria em que cxpúe os males que terr.

soffrido , e pedem promptas providencias : outra do Ve-

reador c Procurador actual da Gamara da Villa dds /í/n-

§oas , Capital da Provinda do mesmo nome, na qualida-

de do Corpo ftltinicipal da mesma,

O br. Presidenta annunciou a chegada do Ministro

dos Negócios do Reino, encarregado por S. Majestade

de fazer huma pattecipação ao Congresso, e sendo in-

troduzido na sulla por dois dos Srs. Secretários, toman-

do a palavra deo parte de que vinlia encatres;udo por S.

Magestade de partecipar ao Congresso, que S. Magesta-

de desejava acceitar e jurar no i
.° de Outubio próximo

a Constituição da Monarquia Pottugueza
,

que llie fora

apresentada , e que pata esse lim tinha destinado sah'r

do seu Pdlscio pelas 9 horas da manhã
,
porém que pro-

vavelmente cliegaria ao Congresso pelas i 1 horas.

Kespondeo o Sr. Presidente que S. Excellencia par-

tecipasse a S. Magestade que as Cortes não podem dei-

tar de ouvir com a maior satisfação, a partecipação que

lhe manda fazer de que está resolvido a acceitar , e ju-

lar a Coustituição da Monarquia Portugueza : que ellas

ficavão inteiradas, e no 1,° de Outubro se achjrião reu-

nidas antes das 11 horas para esperarem e receberem a

acceitaoJO e solcmne juramento de S. Magest.ide.

O Ministro retirou se ncompanhado dos mesmos II-

lustres Secretários com a etiqueta praticada em simiUian-

tes cazos.

O Sr. Secretario Soares de Aícvedo fez a chamada
,

e disse se achavão presentes 125 Srs. Deputados e que

íaltavão Jl , dos quaes 25 tinháo licença motivada,

Ordem do Dia :

Continuação da Discussão do Projecto das Relações Pro-

vinciaes adiado da precedente Sessão; tendo as opi-

niões seguido as que se tinhão expendido na aitece-

dente ; depois de julgado suflicientemente discutido
,

decidio-se que estabelecida a ba/e de cmi.0 Relações
,

passasse o artigo ã Commissão unindo-se-lhe a de fi^s-

tadistica para estabeleceiem os locaes em attenção i

commodidade dos povos.

Art. 2." Todas estas reijções são iguaes em gra-

duação ; de sorte que os Ministros de huma náo se po-

dem reputar nem superiores , nem inferiores aos das

outras = Apptovado.

O art. 5.° que divide as Relações em Districto ,

e o 4." que estabelece o numero de Desembargadores

de cada huma ficarão adiados pelos mesmos motivos por

/
que foi adiado o i.°

Art. 5
° O lugar que occupa cada Desembargador

designa se pelo nome de = ( asa = : Será a 1.^ a que se

Seguir i direita do Presidente , contando-se até n ultimo

que llie ficar á esquerda. A ordem do Assento será di-

vidida metade de hum lado , metade do outro, =r Appro-

Vado.

O Art, 6° ficou adiado por ser chegada a hora.

O Sr. Siícretario Smires de A^.evedo len hum Pare-

" cer adiado da Commissão de Agricultura acerca de novas

guias para evitar o contrabando dos Cereaes. = Appto-

vado.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta de hum of-

ício que acaViava de receber do Ministro dos Negócios

do Reino , incluindo trrs cartas do Príncipe Real em
data de 26 de Julho, 4 e 6 de Agosto dirigidas a seu

Augusto P.ii
,

qne EIRei envia ao Soberano Congresso

para seu conhecinwpto. Mellas inclue 05 impressos até

esta d^'.ta, que passarão á Commissão da Constituição,

O Sr. Presidante deo para ordem do dia o Jutamen-

to solemne da Constituição , e levantou a Sessão is 2 h.

Pela Meza do Dezembargo do Paço se expedio em
a4 do corrente ao Corregedor áeTorres Vedras a Ordem
constante do sesuinte Documento :

" Nena Secretaria da Meza í\o Dezembargo do Paço,

da P, epurlição da Corte, etc, Estremadura, e llliaç, se

acha a Conta que o Corregedor da Comarca de Torres

Vedras deo a Sua Magestade peia dita Meza em conse-

q\iencia de Ordem que lhe foi dirigida em data de 5 do

corrente para fazer logo executar a que se expedio em 9

de Julho ao Juiz de Fora e Officiaes da Camar.n da Villa

de Mafra, a fim de remetterem á Commissão encarre-

gada da reforma de Pezos e Medidas o arbitrário Padrão

de Almude que estabelecerão depois da remessa do ori-

ginal á mesma Ccmmissão
,

para alli ser por este aferi-

do : Cuja conta sendo vista na dita Meza juntamente

com o officio que aquella Camará lhe dirigio , expondo

o motivo porque náo tinha cumprido a dita Ordem de

9 de Junlio , teve o despacho do theor seguinte: — Pas-

se se ordem ao Corregedor da Comarca para exigir da

Camará , e remetter sem perda de tempo a esta Meza o'

original officio , ou copia authentica da resposta que á

mesma Camará deo o Secretario da Commissão dos No-
vos Pezos e Medidas em data de 29 de Agosto do pre-

sente anno , de que se faz menção na conta da dita Ca-

mará
,

que não ajuntou logo como devera para inteira

clareza deste negocio, Lisboa 24 de Setembro de 1 S22.

(Segucm-se as firmas.) — Cuja ordem se expedio na

data desta, E para constar o referido se passou a presen-'

te Certidão. Lisboa 25 de Setembro de 1822.

—

João
da Silveira Xiizarte^

"

Errata da G. N. 215 {de Sahbado 28 de Setembro.)

Poe;.
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REINO-UNIDO DE PORTUGAL, ERaZIL
,

E ALGARVES.
Rio de Janeiro 6 de Agosto.

Manifesto de Sua Alteza Real e PRÍNCIPE REGENTE
Censtitucional , e D^Jemor Perpetua do Reino

do Brasil aos Povos deste Remo.

E BRASILEIROS.
stá acabado o tempo de enganar os homens. Os Go-

vernos
,

que ainda querem tundar o seu poder sobre a

pertendida ignorância dos Povos, ou sobre antigos er-

ros e abusos, tem de vtr o colosso da sua grandeza tom-

bar da frágil base , sobre que se erguera outr'ora. Foi

,

por assim o não pensarem
,
que as Cortes de Lisboa for-

çarão as Provincias do Sul do Brasil a sacudir o jugo
,

<)ue lhes preparavão ; foi por assim pensar que Eu agora

já vejo reunido todo o Brasil em torno de Mim, reque-

rendt>-lV]e a defeza de seus Direitos , e a mantença da

sua Liberdade e Independência. Cumpre por tanto, ó

Brasileiros
,
que Eu vos diga a verdade ; ouvi-Me pois.

O Congresso de Lisboa, arrogando-se o direito tv-

rannico de impór ao Braiil hum artigo de nova crença
,

firmado em lunn juramento parcial, c promissório, e

que de nenlium modo podia envolver a approvação da

própria ruina , o corapellia a examinar aquelles pettendi-

do5 títulos , e a conhecer a injustiça de tão dcsassisadas

pertençóes. Este exame
,

que a razão insultada aconse-

lhava c requeria , fez conhecer aos Brasileiros que Por-

tugal , destruindo todas as lórmas estabelecidas, mudan-
do todas as antigas e respeitáveis instituições da Monar-

quia , correndo ae^ponia de ludibrioso esquecimento por

todas as suas relações , e reccnstitiiindo-se novamente
,

não podia compulsallos a acceitat hum systema deshon-

roso e aviltador , sem attentar contra aquelles mesmos
principies , em que fundara a su^j revolução , e o direito

de mudar as suas instituições politicas , sem destruir es-

sas bases, que estabelecerão seus novos direitos, nos di-

reitos inalienáveis dos povos , sem atropellar a marcha
da razão e da justiça, que derivão suas leis da mesma
natureza das cousas , e nunca dos caprichos particulares

dos homens.

Então as Provincias Meridionaes dò Brasil, colli-

gando-se entre si , e tomando a attitude magestosa de
hum povo , que reconhece ei.tre os Seus direitos os da

liberdade , e da própria felicidade , lançarão os olhos so-

bre Mim , o Filho do seu Rei , e seu Amigo
,
que , en-

carando no seu verdadeira ponto de vista esta tão rica e

grande porção do nosso globo
,
que , conhecendo os ta-

lentos dos seus Habitantes e os recursos immensos do
seu Solo, via com dor a marcha desorientada e tyranni-

ça dós que tão falsa e prematuramente liavião toniado os

iiomes de Pais da Pátria, saltando de Representantes do
Povo de Portugal a Soberanos de toda a vasta ftlonat-

quia Portugueza. Julguei então indigno de Mim e do
Grande Rei , de quem sou Filho e Delegada, o despre-

zar os votos de Súbditos tão fieis
,
que , sopeando talvez

desejos e propensões republicanas , desprezarão exemplos
fascinantes de alguns Povos visinhos , e depositarão em
ílim todas as suas esperanças, salvando deste modo a

Realeza neste grande Continente Americano e os reco-

vei-Me no Brasil ; dando parte desta Minha firme réso^

lução ao Nosso Bom Rei
, persuadido que este passo de-

vera ser para as Cortes de Lisboa o thermómetro das

disposições dj Brasil, da sua bem sentida Dignidade, e
da nova elevação de seus Sentimentos, e que os faria

parar na carreira começada , c entrar no trilho da justi-

ça, de que se tiniião desviado. Assim mandava a razão;

mas as vistas vertiginosas do egoísmo continuarão a suf-

focar os se.us brados e preceitos , e a discórdia apontou-

lhes novas tramas: subirão então de ponto, como er»

de esperar, o resentimento e a indignação das Provin-

cias colligadas ; e, como por huraa espécie de magica,
em hum momento todas as suas idéas e sentimentos con-
vergirão em hum só ponto, e para hum só lim. Sem o
estrépito das armas, sem as vozerias da anarquia, reque-

rcrão-We ellas, como ao Garante da sua preciosa Liber-

dade e Honra Nacional , a prompta installação de huma
Assemblca Geral, Constituinte , e Legislativa no Brasil.

Desejara Eu poder allongar este momento para ver se o
devaneio das Cortes de Lisboa cedia às vozes da Razão^
e da Justiça, e a seus próprios interesses; mas a ordem
por ellas suggerida , e transmittida aos Cônsules Portu~
guezes de prohibir os despachos de petrechos e munições
para o Brasil, era hum signal de guerra, e hum come-
ço real de hostilidades.

Exigia pois este Reino, ciue já Me tinha declarada

Seu Defensor Perpetuo, que Eu provesse do modo mais
enérgico e prompto á sua segurança , honra , e prospe-

ridade. Se Eu fraqueasse na Minha Resolução , atraiçoa-

va por hum lado Minhas Sagradas Promessas, e por ou-
tro quem poderia sobi"estar os males da anarquia , a des-

merabração das suas Provincias , s os furores da Demo-
cracia ? Que luta porfiosa entre os partidos encarniça-

dos , entre mil successivas e encontradas facções? A
quem ficarião pertencendo o ouro e os diamantes das:

nossas inesgotáveis Minas ; estes rios caudalosos, que fa-

zem a força dos Estados, esta fertilidade prodigiosa, fon-

te inexhaurivel de Ri»iuezas e de Prosperidade ? Quem
acalmaria tantos partidos dissidentes , quem civilisaria a

nossa Povoação disseminada e partida por tantos rios,

que são mares ? Quem iria procurar os nossos índias no
centro de suas mattas impenetráveis através de monta-

nhas akibsimas e inaccessiveis ? De certo, Brasileiros

,

l.icerava-se o Brasil ; esta grande peça da benéfica Na-
tureza

,
que faz a inveia e a admiração das Nações dr»

Mundo; e as \ibtjs beinfazejas da Provinda se destruião^

ou
,
pslo menos , se retardavão por longos annos.

Eu fora responsável por todos estes males, pelo

sangue, qne hia derramar se , e pelas victimas
,
que in»

fallivelmente seriáo sscriticadas ás paixões, e aos inte-

resses particulares: rcsolvi-Me por tanto, tomei o par-

tido que os Povos desejarão, e mandei convjacar a As-
sembléa do Brasil, a fim de cimentar a Independência

Politica deste Reino, sein romper comtudo os vinculo?

da Fraternidade Portugueza ; harmcnisando-se com deco-

ro e justiça todo o Reino- Lenido de Portugal, Brasil,

e' Algarve s , e conservando- se debaixo do mesmo Chefe

duas Famílias, separadas por immensos mares, que só

poden^-^e^^jnidas Prlo^ vinrnl.y fl-» itTit-M-.
'
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os males, a qus estáveis su)t;itos , e que vos impell/ráo

& Representação, que Me fez a Camará e Povo desta

Cidade im dia 2j de Maio, que motivou o Meu Real
Decreto de j de Junho do corrente auno ; mas o res-

peito que devemos ao Género Humano , exige qii« de-

mos as razões da vossa justiça , e do Meu comportamen-

to. A historia dos feitos do Congresso de Lhbon a res-

peito do Brasil^ he huma historia de enfiadas injustiças

e sem razões ; seus fins eráo paralysar a prosperidade do

Braiil , consumir todi a sua vitalidade, e reduzillo a ta!

iniianição e fraqueza
,

que tornasse infallivel a sua ruina

e escravidão. Para que o Mundo se convença do que

digo , entremos na simples c^posição dos seguintes fa-

ctos.

Legislcu o Congresso de Lhbaa sohre o Hrájil Sem
esperar pelos seus Representantes

,
postergando assim a

Soberania da maioridade da Nação.

Negou-lhe huma Delegação do Poder Executivo, de

que tanto precisava para desenvolver touas as (nrças da

sua Virilidade , vista a grande distancia que o separa de

Portrignl , dcixando-0 assim sejii leis apropriadas ao seu

clima e circunstancias locaes , sem promptos recursos ás

suas necessidades.

Recusou-lhe hum centro de união e de forqa para

o debilitar , incitando previamente as suas Ptovincias a

despç!;arem-se daquelle
,

que ja dentro de si tmháo fe-

Jizmente.

Decretou-lhe Governos sem estabilidade e sem ne-

xo , com três centros de actividade dilTctente , insubor-

dinados ,
rivaes , e contradictorios , destruindo a?sim a

sua cathegoria de Reino, alluindo assim as bases da sua

futura grandeza e prosperidade , c s(J deixando-lhe todos

os elementos da desordem e da anarquia.

Excluio de facto os Braulciros de todos os Empre-
íjos honoríficos , e enclieo vossas Cidades de baionetas

Europcas , commandadas por Chefes lorastciíos , cruéis,

e immoraes.

Rectbeo com enthusiasmo , e prodigalisoii louvores

a todo? esses monstros
,

que abnráo cliagas dolorosas

nps vossos corações, ou ptomettéráo não cessar de as

abrir.

Lançou mãos roubadoras aos recursos applicados ao

Ijanco do Bnisil, sobrecarregado de huma divida enor-

me Nacional , de que nunca se occupou o Congresso :

quando o crsdito deste Banco estava enlaçado com o
Crédito publico do Brasil, e com a sua prosperidade*.

Negociava com as Nações estranhas a alienação de

porções do vosso território para vos enfraquecer e escra-

visar.

Desarmava vossas Fcrtalezas , despia vossos Arse»

naes , deixava indefesos vossos Portos, chamando aos de
Portugal toda a vossa Marinha ; esgotava vossos The»
souros com saques repetidos para despeza de tropas, que
vinhão sem pediínento vosso

,
para verterem o vosso

sangue , e destruir-vos , ao mesmo tempo que vos pro-

hibia a introducção de armas e munições csíranoeiras

.

com que podesseis armar vossos braços vingadores , e

sustentar a vossa Liberilade.

Apresentou hum projecto de relações commerciaes
,

que , sob fahas apparencias de quimérica reciprocidade c

igualdade , monopolisava i nssas riquezas , fechava vossos

portos aos Estrangeiros , e assim destruía a vossa Agri»

cultura e Industria , c reduzia os Habitantes do Brasil

outra x-«z ao estado de pupiilos e colonos.

Tratou desde O principio, e trjta ainda com indi-

gno aviltair.ento e desprezo os Representantes de Brntll

,

quando tem a coragem de punir pelos seus direitos, e
até (quem ousará dizello!} vos ameaça com lihertar a

escravatura , e aunar seus braços contra seus próprios
ísenhores.

Para acabar finalmente esta longa narração de hor-
rorosas injustiças, quando pela primeira vez ouvio aquel-

Je Congresso as expressões da vossa justa indignação

dobrou de escarneo , 6 BimiLiros
^

querendo desculpar

seus attentados com a vossa própria vontade e confiança.

A Delegação do Poder Executivo, que o Congresso
regeitara por anti-constitucional , agOra já huma Com-
missão do seio deste Congresso no-la offerece , e com
tal liberalidade, que em vez de hum centro do mesmo
poder, de que só precisai^eis , vos querem conceder dois

e mais. Que generosidade maudita ! Mas quem não vê
que isto só tem por fim destruir a vossa força e iiitegri-

ÉiiiiitaíiííiÉiíeiiiÉ^yiii^

'

to, « poderoso Império, «stá àièn o granda f>assi7 ^
Vossa Independência , e Felicidade ha tintos teiT;p'bs pre-

conisadas pelos grandes Políticos da Europa, Já sois hum
Povo Soberano

; já entrastes na grande Sociedade das

Nações independentes , a que Unheis todo o direito. A
Honra , e Dignidade Nacional , o> desejos de ser ventu-
rosos , a voz da mesma Natureza mandão que as Coló-
nias deixem de ser Colónias, quando chegão á sua viri-

lidade, c ainda que tractadós como Colónias não o ereij

realmente, e até por fim éreis hum Reino. Demais; o
mesmo direito que teve Portugal pata destruir as suas

instituições antigas, e constituir-se , com maior razão o
tendes \ós, que habitaes hum vasto, e grandioso Paiz

,

com huma Povojção ( bem que disseminada
) já maior

que a de Portugal , e qUe irá crescendo com a rapidez,

com que caliem prio espaço os corpos graves. Se Portu-
gal vos negar esse direito, renuncia elle mesmo ao di-

reito, que pode allegar para ser reconhecida a sua nova
Constituição pelas Nações Estrangeiras , as quaes então
poderiãí) allegar motivos justos para se intrometterem
nos seus naigíKios domciticos , < para violarem os at-

Itibutos da Soberania , e Independência das Nações.

Que vos resta pois, Brasileiros? Resta-vos reunir-

vos todos em interessei, em amor, em esperanças; fa-

zer entrar a Augusta Assenhbléa do Brasil no exercício

das suas funcções
,
para que maneando o leme da Razão,

e Prudência , haja de evitar os escolhos, que nos mareí
das revoluções apresentão desgraçadamente Frfl/ffrt , Hef-
/i!i/)/ii7, eo mesmo Pí'i'(!ig^n/ ; para que marque com mão
segura , e sabia a partilha dos Hoderes , e firme o Có-
digo da vossa Legislação na sã Filosofia , e o appliquí â
vossas circunstancias peculiares. • .

Náo o duvideis, Bi asHeircs', vossos Representantes
occupados não de vencer renitencias ; mas de marcar di-

reitos , sustentaráó os vossos , calcados aos pés , e des-

conliecidos ha três séculos : consagrar?* 05 verdadeiro»

princípios da Monarquia Representativa Brasileira , de«'

clararáó Rei d'este bello Paiz o Senhor D JoxioVl, Meu
Augusto Pai , de cujo amor estais altamente possuídos :

cortarão todas as cabeças á Hydra d'anarquia, e á do Des-

potismo : imporão a todos os Empregados , e Funcciona-

rios Públicos a necessária responsabilid ide ; e a vontade

legitima, e justa da Nação nunca mais verá tolhido a

todo o instante o seu vòo magestoso.

Firmes no principio invariável de não sanccionar

abusos, donde a cada passo germirwo novos abusos, vos-

sos Representantes cspalhni.iõ a luz , e nova ordem no

cáhos tenebroso da Fazenda Publica , da Administração

económica
, e das Leis civis , e criminaes. Terão o va-

lor de crer que idéas úteis, e necessárias ao bem da

nossa espécie náo são destinadas somente para ornar pa^

ginas de livros, c que a perfectibilidade, concedida ao

homem pelo ente Creador , e Supremo, deve não achar

tropeço, e concorrer para a ordem social, e felicidade

das Nações.

Drtr-vos-hão hum Código de Leis adequadas á natu-

reza das vossas circunstancias locaes , da vossa Povoação,

interesses, e relações, cuja execução será confiada ajuí-

zes íntegros
,

que vos administrem justiça gratuita , e

facão desapparecer todas ss trapaças do vosso Foro , fun-

dadas em antigas Leis obscuras , ineptas , complicadas , e

contradictorias. Elles vos darão hum Código penal dic-

tado pela razão , e humanidade , em vez d'essas Leis

sanguinosas, e absurdas, de que até agora fostes victi-

mas cruentas. Tereis bum systema d'impostos
,
que res-

peite os suores da Agricultura , os trabalhos da Industria,

os perigos da Navegação , e a liberdade do Commercio :

hum systema claro , e harmonioso, que facilite o empre-

go e circulação dos Cabedaes, e arranque as cem chaves

tnysteriosas
,
que fech,iváo o escuro Labyrinto das Finan-

ças
,

que náo dei.vavão ao Cidadão lobrigar o rasto do
emprego

,
que se dava ás rendas da NsçSo.

Valentes Soldados , também vós tereis hum Código

Militar, que, formando hum Exercito de Cidadãos disci-"

plinados , retina o valor, que defende a Pátria ás virtu-

des cívicas , (]ue a protegem e segurão.

Cultores das Letras , e Sciencias
,

quasi sempre abor-

recidos , ou desprezados pelo despotismo , agora tereis a

estrada eberta , e desempeçada para adquirirdes gloria

,

e honra. Virtude , Merecimento , vós vireis juntos ornar

o Sanctuario da Pátria, sem que a intriga vos feixe as

avenidas do Throno
,

que só estavío abeftis i hypocre-
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fsrá ferminnr , e vegetar viçosamente os talentos d' este

clim.i abençoado, e collocara a nossa Constituição debai-

xo da salva-guarda das gerações futuras j traiismittindo a

toda a Nação huma educação Liberal, que communique

aos seus Membros a instrucção necessária para promove-'

rem a felicidade do Grande 'I'odo Brasileiro.

Encarai, Habitantes dO Brtislt , encarai a perspectiva

de Gloria , e de Grandeza, que se Vos ant' olha : não

vos assustem os atrazns da vossa situação actual ; o flu-

JiO da civilisacão começa a correr já impetuoso desde o5

deítrtos da Califórnia até ao estreito de itlagalliães. Cons-

tituição , e Liberdade le^al são fontes ints:;otaveis de pro-

dígios , e serão a ponte por ondi o bom da velha , e

convulsa Europa passará ao nosso continente. Não temai»

as' Nações Estrangeiras: a Europa , que reconl-,eceo a In-

dependrncia dos Estados VniHos d' Ânierica , e que ficou

neutral na luta das Colónias Hespanholas , não pôde dei-

xar de reconhecer a do Brjsil
,

que , com tanta justiça ,

e tantos meios , e recursos
,

procura também entrar ni

arande Familia das Nações. Nós nuue» nos envolveremos

nos seus negócios particulares ; mas ellas lambem não

quererão perturbar a paz e commercio livre ,
que lhes of-

terecémos
,

garantidos por hum Govtrno Representativo

,

que vamos estabelecer.

Não se ouça pois entre vós outro grito rue não seja

— UNL^O. — Do /í/)j<ii(i;,.í ao 1'rnta não retumbe ou-
tro cclio, que não seja— JNDEPENDENCLA. — Formem
rodas as nossas Províncias o teixe mysterioso

,
que ne-

nhuma força pôde quebrar. Desappareção ' de hmna veí

aíUigas preoccupaçóes, ^substituindo o amor do bem geral

ao de qualquer Província , ou de q!rjk|uer Cidíde, Dei-

xai , ó Eraiilelroí
,

que escuros blaphomadnres soltem

íontra vós, contra Mim, e contra o nosso Liberal Sys-

temi injurias, calumnias , e baldões: lembrai-vos que.
Se ellcs vos louvassem— o Bra/í7 estava perdido. — Dei-

xai que digão qu« attentamos contra Portuí^al , contra

a ftlãi Pátria , contra os nossos benifeitores ; nós , salvan-

do os nossos direitos, punindo pela nossa justiça, e con«

solidando a nossa Liberdade . queremos salvar a Por-

tugal de huma nova classe de tjTannos.

Deixai que clamem que nos tebellâmos contra o
nosso Rei : Elle sabe que o amamos , como a hum Rei
Cidadão, e queremos saKallo do affrontoso estado de ca-

ptiveuo , a que o reduzirão ; arrancando a mascara da

fiypocresia a Demagogos inlames, e, marcando com vci-

dadeiro Liberalismo os jusios limites dos poderes polrti^

COS. Deixai que vozécm
,

querendo persuadir ao Wimdo
<[ue quebramos todos os laços de imião com nossos Ir-

mãos da Europa ; não ; nós queremos firmalla em bases

solidas , sem a influencia de hum partido
,
que vilmen-

te desprezou nossos direitos, e que, mostrando-se á ca»

ra descoberta tyranno , e dominador em tantos factos,

que já se não podem esconder , com deshonra , e pre-

juízo nosso , enfraquece , e destróe irremediavelmente
aquella força moral , tão necessária em hum Congresso

,

e que toda se apoia na opinião publica , e na justiça.

Illustres Bahianos : porção generosa, e malfadada

ào Brasil j a cujo Solo se tem agarrado mais essas ta-

mintas , e empestadas harpyas
,
quanto Me punge o vos-

so destino ! Quanto o não poder á mais tempo ir enxu-
gar as vossas lagrimis, e abrandar a vossa desesperação!

iiahianos , o brio he a vossa divisa, expelli do vosso seio

esses monstros , que se sustentão do vosse sangue ; não
os temais, vossa paciência faz a sua forca. Elles já não
sSo Portuguezes , expelli-os, e vinde reunir-vos a Nós,
que vos abrimos os braços.

V.ilentes Mineiros, intrépidos Pernambucanos De-
fensores da Liberdade Brasílica , voai em soccorro do»
vossos visinhos Irmãos: não he a causa de huma Pro-
víncia he a c.iusa do Brasil, que se dei^^ende na Primo-
.çenita de Cabral, Extingui esse viveiro de fardados Lo-
iros, que ainda sustentão os sanguinários caprichos do
partido faccioso. Rccordai-vos , Pernambucanos das foguei-

ras do Bonito, e das scénas do Rícifí. Poupai porém, e

amai, como Irmãos a todos os Portuguezes paciricos, que
respeitão nossos direitos, e desejão a nossa, e sua ver-

dadeira felicidade.

Habitantes àoCeará, do Maranhão , do Riquíssimo
Pcr.i

, Vós todos das bcllas
, e amenas Províncias io

Norte , vinde exarar , e assigní.r o Acto da nossa Eman-
cipação

,
para figurarmos ( he tempo) directamente na

grande associação politic!. Brasileiros em jeral ! Ami-

fhandô po» its^a fcstrsJa ver-lVTe-!ifeÍ3 sefrpre á vossa fien>

te , e no lugar do maior perigo. A Minha Felicidade

( convencei-vos ) existe na vossa felicidade; be Minhi
Gloria Reger hum Povo brioso, e livre. Dai-Me o exem-
plo das Vossas Virtudes , e da Vossa União. Serei Dignt»

de vóso Palácio do Rio deJaneiro em o primeiro d'AgoS'-

to de 1822.

FmaClPE REGENTE.

LISEOA \y de Síhembro.

Recebemos folkas de I.ondres até 19 de Sefcrsbro,

pelas quaes nos consta o seguinte: —• ftlr. Cúiming he

quem substitue o Lotd Castltrreagh , M^irquez de homoi:'

derrTj , no Ministério di^s Negócios Estrangeiros, cuja

pasta lhe entregou o Rei no dia 16. O Pailam.ento foi

prorogado de S de Outubro para :ó de Novembro — O
Imperador da líussia chegou a Vnrsovia i 26 de Agos-
to ; — e chegou a Vienna á'Áustria a 6 de Setembro,
apparecendo em publico nO dia 7 com o Imperador Fran-

cisco. — Chateaíibnand chegou de Londres a Paris a li,

ê esperava-se alli o Diique de •jcelliugtcn. — No dia II

de Setembro á noite se assiçnou a sentença contra os

Chefes da Conspiração de Satnnnr :
—^ Bertori , Cafi ^

Sauge , Fradtn
,
Jaglin , e Seneclault fóráo cõndemna-

dos á morte ; os outros ficarão só culpacGS por não re-

velarem a trama.

Poremos aqui mais os seguintes úrtigòs :

Londres 1! de Setembro.'— Recebemos periódicos dfe

Paris de 10 do corienle , nos qviaes se diz que a Poli-

cia aprehendeo em casa de hum Venc;;;vel de huma Lo-
ja de Pedreiros Livres quinze fnallas ihcias de papeis.

Idem 17. — Recebemos periódicos è cartas d't{es~

panlin, sendo os de Tiladrid até 6 do corrente. Em quan-

to os revolucionários proseguem os seus planos dfe des-

truição
,
parece os ReslistóS adquiritcm forças, e\ ganhar

vantagens. Elles obrigarão Tcrrijos
,

que tiniia cercado

no Convento de S. Ramon de lHaresí:ua, e que tifiha

ameaçado de fazer perecer todos os Realistas que o de-

fendião, a retiraiem-se para Lérida. A Junta Suprema
estabelecida emVigel nomeou Labrcdor (o que foi Ple-

nipctenciario tí'JIapanha no Congresso de Via na') para

seu representante no Congresso, e nomeou Vargas seu

Ministro Plenipotenciário na Corte ds Ronw.
A Gazeta extraordinária da Regência à'Hespanlia rt-

sidente em la Seo d'Urgel tem por divisa : Deos, e o Rei.

Em seguimento do Decreto de 14 que ordena a ins-

talação da Regência, ncta-se c^usFcrnalldo Vlí foi rein-

tegrado em todos os seus direitos precisamente no dia

da Assumpção de Nossa Senhora, sob cuja piOtecção je

poz a anti?a e religiosa Familia dos Boiions peJo voto

de Luiz. Xill.

Mr. Lacrsix , Coronelretirado a serviço d'fííí;'flnÃí7,

acaba de ser nomeado pela Junta do Governo residente

em Vrgcl , Governador do Valle de Aran^

reunsrr.o-nciÀ^^^^ÉaiiiÉ ám

CORTES. Sessão do dia JO de Setembro. 478."

A's 10 i horas declarou o Sr. Presidente, que íe

abria a Sessão. O Sr. Secretario Soares de Aievedo leo

a acta da precedente
,
que foi approvada.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta de huma
partecipacáo do Sr. Manoel António Martins, em qae

comrrujnicava que por talta de saúde não podia compare-

cer hoje no Congresso, o que lhe era iFiUito sensível pe-

lo seu objecto, o que faria logo que podesse ; fcárão in-

teirados.

O Sr. Presidente mandou ler pelo Sr. Secretario

Barroso a cópia do Termo do Juramento , o qual foi

approvado da forma seguinte :

" Termo de Juramento que prestarão o Sr. Presi-

dente e Deputados das Cortes Geiaes Extraordinárias e

Constituintes da Nação Portugueza de guardar a Consti-

tui çêò.
" Aos jQ de Setembro. Em Sessão das Cortes Gt-

raes Extraordinárias e Constituintes da r.'aqáo Portu^ueza
;

na forma por ellas determinado em Sessão de 1 7 da Se-

tembro corrente, o Sr. Vresidenle Fraiteisca Manoel TYÍ-

goso de Arog'» Morai o pre<tcu o juramento de guardar

a Constituição da íicnarquia PortugUeza dectetadu e as-

signada em Sessão de 2j deste corrente nez, tendo a

mão direita sobre hum livro dos Sai.tos Esangelhos ; e
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(Aísjgnado) : Fttmelsco Manoei Trlgaso de AragH» Mo-
•rate.

" E havendo assignadb , todos os mais Senhores

Deputados prestarão successivamente o mesmo jurarren-

to dizendo : = assim o juro— , e pela mesma ordem se as-

signdrão.

E concluídas as assignaturas para constar se fez este

Termo assignado pelo Sr. Presidente acima declarado , e

pelos Srs. íiecretarios Francisco Xovicr Sonres líc Aíe~

vedo, Bozilio Alberto de Soma, João Baptista írcl^fiei-

ras j e por mim Francisco Barroso Pereira, Deputado

Secretario que a escrevi.
^^ Francisco Manoel Trlgoso de Aragilo Morato

,

Deputado Presidente.

—

Francisco Xavier Soares de Aze-

vedo , Deputado Secretario. — BniHio Alberto de Sousa,

Deputado Secretario. — João Bnptnta Felgueiras , De-

putado Secretario. — Francisco Bjrroso Fercira , Depu-

tado Secretario.

Os Srs. Deputados que faltarão a assignr são: —
Ribeiro d'Andrade ; Bueno ; Eaiata, Icijó ; r r mcisco

Agostinho Gomes; Moniz Tavacs ; Éaeta ; João Fírte;-

la da Silva; Ramos; Faria; Lino Coutinlio ; Sousa e Al-

meida ; Costa Aguiar; Manoel António Martins; Pinto

de França; Sande e Castro; Vergueiro; e Pedro Ro-

drigues fandeira.

O Sr. Presidente declarou que não restando nenhu-

ma outra cousa a lazer depois da solemnidade
,
que aca-

bava de se concluir , só tinha a conimunicar ao Congres-

so aquellas determinações, que a Commissão de Policia

das Cortes julgou a propósito a fim de evitjr a confu-

são
,

que no dia seguinte podia occorrsr nos ditferentes

ramos, de que se deve compor o cortejo de Sua Mages-

tade no Salão das Cortes.

Determinou pois a Commissão que as Tribima» sé

distribuáo assim : l.* para a Faniilia Kcal ,
a." para o

Corpo Diplomático ;
}.' para o Conselho dEstado ; e

4.^ pata o Senado : jgualmente julgou que as Galenas

sejáo indistinctamente para o Povo, porém que se evi-

taria que este entrasse no Salão ,
pois que os dois lados

deviáo ser destinados para os Criados, e pessoas da Co-

metiva d'ErRei. — Assentou também que logo que Sua

Majestade tenha -prestado nas mãos do Presidente das

Cortes o juramento da Constituição , se retirará este e

os Secretários para o seu lugar respectivo, e Sua Mages-

tade será seivido no acto da assignatura pelos Ofticiaes

da sua Casa, segundo a etiqueta praticada em semilhantes

casos. — Approvado.

O Sr. Presidente convidou o Soberano Congresso

para lembrar algumas outras cousas, e logo o Sr. Fer-

nandes Thomás tomou a palavra , e disse que devia de-

cidir se EIRei havia de assignar na forma do costume—
EIRei com guarda— ou com o seu nome, corr.o se pra-

ticava nos felizes tempos da nossa Monarquia: depois de

breves reflexões decidio-se que ãssignasse ;r:/o.ío VI Rei

com guarda.

O Sr. Presidente nomeou a Deputação que deve re-

ceber EIRei á entrada djs Cortes, e são os Senhores:

Soares de Azevedo, Felgueiras, Freire, Fernandes Tho-

más, Moiira, Serpa ISkchado , framcamp ,
Camello For-

tes , Gouvca Durão , Vaz Velho , Castello Branco ,
e Fa-

lia Carvalho.

A reunião do Congresso será amanhã ás 10 horas :

e a Ordem do Dia para Quartafeira he a continuação do

Projecto das Relações , e !evantou-se a Sessão á i hora.

CORTES.
'Dia r." de Outubro. —Jummento d'ElRei.

A's lO^ horas da manhã, o St. Presidente abrio a

Sessão para dar lugar á leitura da Acta antecedente , o

que foi immediatamente executado pelo Sr. Deputado Se-

cretario Barroso Pereira.

A's ) 1 í^ hiima salva de Artilheria annunciou a che-

gada de S. M. A's 11 j o Sr. Presidente annunciou que

S. M. se achava próximo, em consequência do que a De-

putação que estava nomeada sahio da Sala , e tomou o

lugar que lhe estava destinado.

O Sr. Presidente propoz que era necessário hum

Membro para a Commissão de Policia
,

para entrar irti-

mediatamente em exercício pela falta do Sr. Deputado

Sonsa e AlmeiAa . e sendo approvado, foi nomeado o Sr.

Meia hora depois do meio dia , Sua Magesf ade pre-
cedido dos Capitães da Sua Guarda , dos Officiaes Mores

j
e da Deputação, que para isso lhe ibia destinada , entrou
no Salão , lendo antecipadamente subido á sua Tribuna
O Sr. Infante D. Miguel ^ rodeado dos Srs. Secretários

Felgaeiras , e Soares de Azevedo; e assentado 110 Tlirc-

no , depois de voltarem aos. seus lugares os lllustres Se-
cretários, S. M. dirigio a Assembléa hum discurso, em
que patenteava p gosto com que Vira o Icliz nioniento

cm que com o Scu Nome sellassc a Constituição Politi-

ca da Monarquia
,
que devia fazer a felicidade da heróica

e briosa Naçio Poitugu;;a.

Apenas S. M. copciíiio o seu discurso ressoarão por

todas as partes os imniensos viva', sendo notav?Í3 os se-

guintes: = Viva EIRei (. onstitucional ! :=: Viva o melhor
dos Reis ! zz. Viva o Pai d.i Pátria ! !

Inimediatamente o Sr. Presidente torpando o Livro
dos Evangelhos , e o Sr. Secretario Basílio Alberto a

Constituição , os apresentarão a Sua M.s.';estade , o qual

prestou o juramento em voz alta. Girandolas de fogo,

e huma salva Real annuiiciaião este feliz acontecimento,

O Secretario d'Estado d^is Negócios do Reino lavrou o
Termo, como estava determinado, o qual toi apresen-

tado a ElRei pelo mesmo iViinistro, e o filorJomo-mtSr
,

e lido cm voz alta toi approvado geralmente.

Então o Sr. Presidente dirigio lium eloquente dis-

curso, mostrando qual era a felicidade da Nação Portu-

gueza neste feliz dia
;

quanto Sua J\l3gestade cia supe-

rior aos outros Monarcas
,

quanto se distinj^uia d'aquel-

les que o tinháo precedido na gloiia , e concluio dando
parabéns ao Rei por ter concluído hum acto , que eter-

nizará a sua memoria nos fastos mais recommendaveis dos

Monarcas Portuguezes , e á Kaçáo Portugueza por ter

visto concluido aquellc Código que lhe segura a sua fu-

tura felicidade. 'IVrminou isto com os sçguintes vivas :

— Viva a Santa Religião de Nossos Pais! — Vis-a a Na-
ção Portugueza livre e independente! — Viva o Sr. D.

João VI, Rei Constitucional do Reino Unido de Por-

tugal, Brasil, e Alguivcsl — Viva a Dynastia da Se-

íenissima Casa de Braganfal
Concluido este acto taosolemne como satiifactorio ,

Sua Magestade liie poz termo dizendo:— Viva o Sobe-
rano Congresso ! — O que foi cotrespond do com o maior

enthusiasmo pelo Congresso e Concorrentes.

Sua jMi^cstade retirou-se com a mesnia formalidade

para o Palácio das Necessidades até onde foi acompanha-

do pela Deputação.

Retirada a Deputação o Sr. Presidente levantou a

Sessão á 2 i horas da tarde.

Este dia, eternamente memorável, coroou a glorio-,

sa Regeneração Portugueza com ojjrnmento que |-'Rei

o Senhor D. João VI prestou na Sala das Cortes á Cons-

tituição, ou Lei tundamental da A!onarquia Portugueza.

Nada faltou á magnificência desta augusta cerciiumia , a

excepção de bom tempo , o qual esteve tão chtivoso

,

que fez deslustrar muita parte d.i brilhante pompa deste

jOlemnissimo dia. Na seguinte folha se dará huma rela-

ção mais circunstanciada deste acto.

ANNUNClOS.
Asstgna-se para o segundo Voluine do Tratado com-

pleto de Comoírafia e Geografia histórica, antiga e mo-

derna , ( Author o Coronel de Milícias Joiu-iim Pedro

Cardoso Casado Girahles , A. dos Mappas Estatisiicos dá

Europa, de Poriíignl , ele. ) nas Lojas, de I'. e J.Rn/

aos Martyres , e de João Henriques , R. Augusta N. 1.

A importância da subscripção só, se recebe á entrega do

exemplar, sendo em brochura 51^, c encadernado 5600 rs.

em metal cada hum dos seis volumes em 4." gran.-ie de

que deve constar esta interessante obra.

Quem quizer compr3"r na Estrada Ae Calhariz N. 1 1 4

huma Quinta denominada da Conceição com pomar de

espinho e caroço, poço, nora, tanque, viiiha , e r.lgu-

mas oliveiras, com casas rdtas com seu pátio , cavalha-

riça, e huma lagariqa para fazer vinho ; a cosinlia com

piáes de pedra, e forno, e outras casas abarracadas ,
qii<}

andão de renda , com as precisas acommodacóes p=r pre-

ço commodo
;

pôde fjllar com sua dnna em Lisboa nt

Pra;a da Alegria N.° 26
,

pri-
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HESPANHA.
^ Tiladjid 1/ lie Síicm!ire.

O. M. o Rei , e SS. AA. continuão sem novidade

em sua importaiire saúde.

S. M. a Rainha Eiáo tem tido melhora na sua indis-

posição.

Recebemos impressa a seguinte proclamação :

" O Geiíeraí em Chefe do Exercito de opera^íes d«

if Diitricto MUlttir a todos os seus habitiuites :

"'' Oiiem poderia pensar que a antiga Cataíanha , li-

btral , iiiduítriosa comO nenhuma das ProviRCias.dHíi/;»!-

nhti , esquKcid» de seus princípios e de seus interesses,

quebrantando oj juramentos, ca decisão com que se pro-

nunciou a favor do Sy^tema Constitucional, que tantos

bens devia prnduzir-lhes , havia de d^r motivo a que o

Governo declarasse em estado de guerra o paii que el-

Is abrande, e que -o mandasse occupar militarmente ? . . .

j>las assim o vemos realizado
,

porque taes são os effei-

tes do fanatismo religioso , arma que tanto tem sabido

maiisjar os inimigos das luzes, da gloria, e da prosperi-

dade Hcspanhola.
" Sim : o fanatismo e a superstição, auxiliados com

o oufo estrangeiro, eisaqui a origem dos males que sen-

ti-mos nestes dias
,

por desgraça menos pacíficos e tran-

quiilos doque deveriáo ser. Elles prepararão a in)pimida-

de dos delsctos ;
produzirão a crença de idcas quiméri-

cas e extravagaíites ; lizeiúo seguir a perseguição dos bons ;

e atvorão lioje o estand.irte da rebellião , bem c;ue com

Chefes tão desacreditados como a causa que deiendem
,

e com soldadjs incautos , a quem se chegarão a peisua-

dix estes doi? grandes erros : que conibateni peli fc ; e

íirie calamidades , que só são emanadas de circunstancias

politicas, elies as devem olhar como efTeito de causai

sobrenaturaes. Quanto ao i." : que provas nem mesr.,o

de moralidade tem até agora apresentado estes tran-' V-
ngdores da ordem ? Que garantias de que o Ríligliío de

Nação Hespanhola lie e será perpctiiameiíle " Cftholica

Apostólica Romana , ofterecem elles mais terminantes

Qoe a que dá o artigo I2 da Constituição? E sobre o

segundo : como podem experimentar-se os benéficos in-

fluxos deste Código sábio, nem como deixar de insinuar-

se a miséria e a escacez , se a guerra civil
,

que taes

monstros procurão accender por toda a parte , suspende

os trabalhos do agricultor , desTrce o artista, retrabe o

commerciante, anniquilla em fim todas as classes uleis o

productoras da sociedade ?

"Habitantes do Sétimo Districto : No retiro a que

estfve entregue nos últimos mezes meditei com vagar a

marcha da nossa revolução -e das tacçóes que nos diver-

sos pontos d» Perrinsiíla a ccntrarião : talvez me não se-

jáo inúteis os descobrimentos que tiz. Hoje que me acho

no caso de vos dirigir a vez , cuido pouco em vos fazer

conhecer o quí deveis esperar de mim. As minhas obras

anteriotes tem provado que nada costumo dizer para O

não Cumprir : as successivas provarão cambem que tou

sempre o mesmo. Tende presente esta verdade quando

lerdes os bandos, as proclamações, as ordens que o tem-

po c as circunstancias me obrigarem a expedir,

" Illusos ,
que vos achais com as armas na mão:

Porque combateis? Por defender huma Religião que nin-

guém ataca? E contra quem combateis? Contra vossos

irmãoj , contra os que defendem essa mesma Religião ,

defendendo a Constituição Politica da J\Ionarquia Hespa-

nhola capaz de vos levat com o temfvo á truição das

iminensas vantagens de que até aqui haveis carecido ?

Que allucinacâoí . .. Voltai, voltai sobre vós: ponde-

rai vossa triste situação. Onde vos apresentastes vós ain-

da , em que vosso sangue não regasse campo pizado

pelos patriotas ? Triunfos efémeros, e insignificantes;

excessos parciaes, bem que inauditos, tem pago bem ca-

ro os vossos interesses, vossas famílias, vossos mesmos

companheiros e amigos. Voltai, repito , de vosso le-

thargo ; abandonai, detestai esses miseráveis Cabeças que

vos commandão, es3«s agentes occultos que vos dirigem,

e aue não sabsm senão conduzir-vos á morte pelos cami-

nhos do engano e do crime. Desgraçados ! Eu os conhe-

ço.... tremão o poder da força que a Nação por

ém minh.is mãos os alcançará ,
talvez quando mais des-

cuidados se acharem, ou quando no secreto de obscuros;

consiliabulos estiverem formando novos planos rie des-

truição por satisiazer suas paixões , única mola que os

move.
" Authoridades de qualquer espécie : Ajudai-nie a

exterminar esta canalha infame, que he sobre quem irre-

niJssivelmente díve cahir todo o rigor; porque com o

incauto e seduzido, com o illuso e enganado ,
será pre-

cizo que alguma vez se conciliem a piedade, e a justiça.

"E vós, militares^ a cuja frente tenho a honra

de me pôr, que poderei dizer-vos ? Pedir-voshei qutt

continueis a serdes fieis a vossos juramentos, invariáveis

na gloriosa empreza que haveis accommettido ? Ah! Seria

fazer-vos o maior aggravo. Pertenceis ao Exercito Hes-

panhoJ e o Exercito Hespanho) tem dado demaziadas pro-

vas de valor e de civismo ; tem provado com dobrada

firmeza que quer ser o primeiro em offerecer ao Mundo

o Fenómejio de inimigo da tyrannia e, apoio das liberda-

des pátrias^ para n'U2uem duvidar da constância que suas

virtud-s assegurío. Limitar-me-hei pois a recommendar-

vos amais severa disciplina e subordinação. Não he pou-

co o que temos que ffzer ; mas he muito mais o que

com os esfrsrços de huma Milícia nacional heróica, e se

soubermos cons-ervaí-nos unidos, poderemos sobre os nos-

sos contrários. í\Lirchemos contra elies ;
persiga-mo los ;

anniquiiemo-los em seus principaes elementos ; e quan-

do aos menos culpados tiver-mos tirado os meios de tor-

narem a levantnr cabeei, Soldados do 7.° districto, \ôi
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í-:é\3 ,- loii£g-de. JBjitarjto? alguns dos tigres qile os lem.^i-^^de pessoas para ns empregos, sem preferencias irrjsoíij?
,-„--:f!,„^,,4A ;„,„i^A,a.^„„ ,„ r:„..„.„^ f,.,l„„ _. _<í„: • jg iiidividuos incapazes de cumprir exactamente com os

deveres de Cidadãos probos e bons Chrisíáos , castigundo-

capltànèailò'' , imploraremos ao Governo todos os aíxi

lios, todos os recjfsos necessários para que no s,íio da

traiiquillid.-.rie e do socego que teremos restabelecido, os

illustrados e industriosos Catalães voltem- a seus traba-

ilios, facão fructiticar seus campos, florecer suas officinas,

suas fabricas , seu commcrcio ; convertendo assiíii o af-

fligido solo que iioje p 2,imos em morada feliz onde re-

sidão para sempre a paz e a abundância. Convencidos en-

tão da enorme difíerenca que ha de lium systema despó-

tico e arbitrário ao representativo e constitucional ; abju-

rando seus passados etros , e inflammados p.elo desejo

de os'^'^pa'gar , e)lg| se uivifáó sem duvida as nossas fi-

lj;.ir.as ; .e hurtia \%í cpniólidído etn- ,Hi;J/'n/i/jíi {('Código -^

sagrado
,

peto ''qual a imuiensa maioria da Nação está

decidida , talvez , talvez voaraó comiiosco a proclamallo

entre as almas degradadas e escravas. Estes são os sen-

ti ine'ntÔ3^t:_Ds dess]ós do v-ossõ General em- Chefe. -Lé-

ria.i IO de Setembro de \ZZ2. — Francisco Espoí e Mi-
na.

.::::::z,^Z'j.:zrt,l.^3:o:&..i:.<ií Outubro.

Ao raiar o dia i." deste mez , destinado á sòiemnis-

se os Empregados prevaricadores , chamando aos Luga-
res só o verdadeiro mérito, melhorando a educação ir.o-

ral e civil., em iumma querendo só o verdadeiro beiíi

geral,-sem sacrificar ao egoismo , ao interesse, e i pa-

tronagem , tudo se resentirá do beneficio deste saudável

Código -,-'''e a Nação será ieliz.

liíscuno proiuiiiciúJo por S. Mcgesiadc antes

de dar o juramento.^.

''Examinei ,
Senhores, a Constituição politica da

Monarquia
,

que em nome de todos os liabitantes do
Reino-Ugido de Poríiig'*:/ , Brasil., e Algarves Me foi

offerecida por parte dos seus legítimos R.epresentantes i

reunidos nestas Cortes Geraes , Extraordinárias, e Cons»
tituintes da Nação Portugnjza ; e Contemplei com es-

.__-._. -crupuloia-^atteiTçãõ as condições deste novo Pacto So-

sima funcção do juramento da Constituição por EIRei
o Senhor D. Jono VI, o Castello, Fortalezas, e Em-
barcações ,' dando humã Saíva -Real s* e mbai'.de irarão

',

passadas poucas libras se dirigirão as tropas da primeira'

e segunda linha a postar-se nas ruas por onde SV M', de-

via passar. A's-io horas sahio' S. MJ ," acompafilíado do'

Sereniisiino Senhor Infante JD. M'is;uel no mais rico "dos

Caches da Casa Real-, indo adornado do i'\!anto Real, e

brillíando erri seu vestuário as mais preciosas gerftriiisl

'

Faziáo coniitiva ao Monarca o Conselho, e os Ministros

d'Estado, a Corte y Criados da Casa, e os Tribunaes,
além de outras muitas pessoas, de modo que qnasi se pô-

de dizer occupavão as carruagens a extensão de meia lé-

gua afio seguido. Os vivas resoárão extraordinariamente

incessantes desde que S". M. sahio do Palácio da Bt-m-

posta 3,tc o das Necessidades, e apezac da chuva copiosa

que cahio , era grandíssimo o concurso do povo' que por

toda a parte occorria a ver, e dar vivas ao Monarca, q
quaJ com o n\àh aíFavel e carinhoso modo acolhia' estes

signaes de amor, saudando a miúdo ò povo. 'Vários arccs ' ção , Eu 'Venho hoje ao seio da Representação Nacional,

''Collocado pela Providencia á frente de huma Na-
ção brioza , e magnânima ^ c Cenvencido de que a von-
tade geral he a fonte ,' e medida de todos os Poderes

Politjicos ; he do Meu dever identificar a Minha vonta-,

de coni o voto geral , assim como sempre Entendi
, qye

a Minha Própria felicidade era essencialmente ligada com
a prosperidade 'do Povo rortu^uer..

"Fiel aos Meus princípios, Lisongeio-Me.de Haver

offerecidó a NaçSo , ainda nas circunstancias mais diffi-

ceis
,

provas decizivas do amor que lhe Consagro , e da

lealdade que convém á Minha Própria Dignidade. Os Por-

tiis;tié^'!.s. o reconhecem, e lie esta a recompensa mais

disira dos .Meus desvelos , assim como o único termo da

MiiilVa' ambição.
, , n tr n'., m '

" Sendo pois o novo Pacto Social a expressão da

vontade geral j e o producto das vossas Sabias medita-

ções, accominodado a illustração do século, e cimenta-

do sobre a reciprocidade de interesses , e sentimentos
,

que tornáo a MiriJia Causa inseparável da Causa da Na-

de triunio' em diversos sítios, grandis<;ima porção dè fo-

girétes'ító--ar
, flores- lançadas das janella- sobre o Coche

viue conduzia S. M. , em lini todas as demonstrações cue
o an>6r dos Fortuauexes sabe suo-srir- lhes para darem del-

Je téstéiiiunhos inimitáveis ao mais aniádn dos seus Mo-
..jiarcás, tudo se pOZ em pratica, e sé o tempo dera mai*

lugàT a desenvolver os públicos desejos, mal se pôde
fazer idéa do quanto se aujmentaríáo estes te^jtemunhos.

A-o chegar S. M. perto do Pa!'áciO das Cortes deo hunia'

Salva de artilheria o Castello,. e 'k repetirão as Embarca-
ções de guerra. As trtjpas derão depois de acabada a-cV-^

reínorítii as três descargas do cOstuitie. A' hoite' houve
illuminação geral} e divertimentos theatràes. Não somos
mais miúdos nesta descripção porque he de esperar a de

exacta o lii/irio do Governo,
i'' A gloria deste dia. pára S. M.

,
pira a Nação PuT'

tcigiitin , e' para os seus excelsos Repre-sentant^?, não
tem igual. Hiinià revolução qvie proriuzio a Rejenefação
politica desta Monarquia com tal acordo entre 3 Nação 'è

o Rei, com tal sòcego drrmestico , e com tão s.lhios co-

ino so-lidos princípios para fundai- a felicidade geral quan-

do ^Sfei poserem devidamente em pratica, he luiiTÍ assotii-

bt0'^''huma maravilhada ordem politica. Parece que es-

t.i "íô Veservado a'fís- P(7rií(<í«eifí o saberem fazei- irevolu-'

çõe*' proficiias, sem derrâmar-se o -íangue neste' solo aben-

çoado. A'''de í(S'4b' espnl'!3'rido' hxiriTl inirtií^o éstrangejrb,

que". • rK)í-''bppr)'nii!' ; 'á-ide- vSoS' ,' afiigent3ndo""a^' hostes

Acceitar a Constituição, que acabais de Fazer , e
'1 '

Fir-

pro-inar com o mais soiemne Juramento a inviolável

messa de a Guardar , e Fazer guardar.

"Sim, Representantes da Heróica Naçãp Poftiif:ue-

íi? , a vo!;sa Obra magnifica, fructo de tão, esclarecidos,

como patrióticos esforços, será respeitada, e mantida.

Eu o Juro pela Lealdade, e firmeza, que me reconhe-

ceis., ,Esta sagrada prome^ss.s tão espontânea, como a de-

liberação
,

q-je Me trouxe do Novo Mundo ao berço da
,

Monarquia para Cooperar çom vosco nesta glorioza em-_^

preza, não pôde. ter melhor garantia do que essa mesma
firmeza,^ com"que Heiniaiicido as Bases, que Jurei, e

it.',-

que assas caracteri7ao

.e de puras as Minhas

de" htror'Fyr3ni»o''p2rfidò
,
quí iVos' queria' escravisar com'

a traição; e linalffièV.tli' a'de' 1S2O, êm que, derrocado Rf

se nhnitesta em toaos 05 actos

,

cie sinceras as Minhas promessas ,,

intenções. .^.^ „.,.,,...,,., . o . „, ^y_
p'i'Ê". me Felicito' Fânto d^e merecer a confiança, e

amoi 'da ;Naçã6 , como de Hsver chegado a este dia

venturoso., e duas vezes celebre nos fastos da Historia

Portiiguc\}i. Ella mostrará á posteridade o exemplo tal-

vez único ds huma Nação regenerada sem perturbação

da tranquillidade publica; e que o primeiro Rei'Cons-."

litucional dos Purtu^iictes sabendo fazer-se digno da

Confiança dos Povos , fãmhem soube quanto he doce.

reinar sopre 'es seus Corações. Tal he , Senhores, a glo-

ria a qlie Aspiro^, e tacs são os sinceros, niotivçis
,

que,.

Me determináo a aeceitat , ,* jurar,,?, Cpristituigao .poli-..
I n,

'-"'' ' ''

^ji^'-' i fiiii r.:;^ ,,,.-. ..; .
ft ...

tica da monarquia.

o Governo absbltifo e despótico, se abrio por meio dá'

legitima Representação Nacional á estrada ac 'litip'eriò

da Lei,' são. exeiiiplos sem par nos fastos das Nações
j

que hão de fazer em todos os tempos , e entre tcjdosys''*

Povos respeitiivel o Nome Portir^^tiez.

sposta Hó^Sr. iBjysTdente (_o Sr. Trigoso^^.ao. discursa

^" Seníior': O aus;usto e soiemne ac.to que .V". M.

acaba de celebrar, forma hum acontecimento talvez no-

^a ,
vo e extraordinário para Portugal:, mas revestido de cir-,* cunstancias por certo novas e extraordinárias para todo

Se a ConstituJção se poser em pratica sem accepçao o Mundo civilisado. Nós o presenciamos neste dia ven-
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íuroso ; em breve tempo tUé enciíerá de alegria o vas-

to Império rortuginz , 'de assombro a liuropa inteira;

tf a História recoliiendo-õ soMícita eifi seus fastos memo-
ravei? não deixará de o trar.smittir 3 mais apartada pos-

teridade.
" Não engrandecerei , Scniíor , a piiblid accéitacáo

e jdranientô que V. h\. acaba de fazer na presença dos

Representantes Ha Nação Portí;ç«er.n
,
proniettendo guar-

dar e farer guardar invioSavelmente a Constituição Poli-

tica da Monarquia
,
que as Cortes Constituintes tem de-

.cretado. Similhanles actos consagrados pela Religi5o, e

firmados nos imprescriptiveis direitos dos Povos , são as-

sai conhecidos em muitos Paraes da Eiiroya no nosso

,

e hos passavtos sfeculos ; porém, motivados por mui dif-

ferentes causas , e precedidos ás vezes de dolorosos ncon-

teciínentos, nem sempre -encliérão de gloria os Monarcas

iiiie 03 praticiráo, oti fiíerão parar ô curso das revolu-

ções politicas eiii diversos Estados , dando logo hum.»

paz periranente aos Pov'ò5. "- '

"Mas, Seniior , as cirijunstáncías fextrao^dfhariàs , e

por assim dizer prodigiosas
,
que precederão,' e aconipá<-

nlidrão o solemne jurSinento, que V. M. acaba de pres-

tar, essas direi eu Com atToiteza que' não 'tetti exemplo

na liistoria das outras Nações; essas dão a V. W. huma
gloria superior â de todos os Monarcas Constitucionaes

;

e rirmão des de hoje sobre fundamento "inconcusso a fe-

]i5idade dos Pt>rlf<gi!f%es.
'

"Parece que a Providencia permittio, para. ser maicr

o lustre deste dia ,'qHé'y. M. eifivesse apartari/i de nós

poi" tão -rtmotõá rtiafes,' quando ós -Hégeneradores dal^a-

trii 1evs'ntár3o na incfita Cidade do Porto o primeiro

i;tÍto dá Liberdade Portuguez.T. A novidade do acoiite-

cinlieiuo , a maneira equivoca em què elle séria repre-

sentado , e talvez desfigurado , as mudanças politicas que

poderia occa'sionat , natlh disto perturbou o animo de

Vossa M.igestadô! Certificado pela rapidez dos successos

da iinanin<.idade de sentimentos dos Portuguctes , e de
estes, juntamente com aiibcrdade politica, havião pro-

clamado, querino conservar indissolúveis os vínculos que
os prendião à Pessoa de V. Masjestade e á Sua Au£;usta

DyiiíSria ,
nada rtiais pôde retardar o generoso arcíol- com

que V. ÁÍ. vencerj a- grande distancia que o sepafàvj da

antioa Sede da Monarquia, para se lançar co:ifiadamente

nos bracos: dôs Po-iiu!Íiier.es '. res'oluÇão- riniito superior

aos ordinários" e deteiicosõs arbítrios dos-GôbiiVetes , sõ

própria da penetração sublime , e do bom Onraçáo de

V. ftl. , 'e què^ anchcck OS -nosSoS desejos
,

' ê até preve-
nio a nossa expectaçáoi -' '

' ' "•
• • - .

^ -O Juramento das Pases da Constituição ' não fri

tr.sis que' hunia consequência da confiarica sem fimites
,

que V. M. poz nas Cortes, e na Nação inteira. Tãò li-

vra "e'fespontaneo cOmó^^^ nobre principio que o motiva-

ra , elie dtío aos Portugiiyits hum novo argumento das"

rectas intenções d5 V. fti.-, e da firmeza com- que hawí'

de tttânter a -Palavra de Rei
,
que 'huma vez dera. '

"Quinze iTWzesteín já decorrido desde aquelle?^ ji/V

rarnento ; e taní V. M. dSdo tantas provas j^tão dsffàVe

expressivas da sua constante e' sincera adhe^sno ao Syííê^
ma Constitucional ielizmente adoptado pela NaÇáo , «i/e

nãO: ,lva hi pessoa ali;u'.ra qi,ie náo o reconiieça ," e i:,ire'

não o apregoe : provas que são o resultado da convicção

em que está o espirito de V. M. de ser útil aos Povos
o mesmo Systema; e prtrque esta convicção cStá em har-

monia com os sentimentos do seu»bom coração, não po-

dia V. AJ. deixar de a rrianifescar
,

principalmenic nos

ultimof dias qui precederão esta solemnidade
,
por actos

repetidos de intima e cordeal união com este' Congresso

como^Represéntante' da Nação, praticados com'" ó-con-
vtíiuBnte decoro , e còffi a mag.nificencia própria de' liám'

grande^ Monarca.- "
1

•'. f.rc.''' r;? ,r:i i r.;x,
, a.-^f-

"SeTá ainda necess3rtõ''fáíeí fneriçáo Has''i)lfirnas'^

generosas expressões q*ié V- M. aèába de proferir ?Naó,'
Senhor, ellas contém verdades, que as Corres é ' a^ Na-'

çãor- não se' câiicão de ouvir ; mas de que já ha muito
tempo estão perfeitamente convencidas. '

'

'' Apontem-me açora outro acto de' accéitaçjó e ju-

ramento tão voluntário, tão nobre e desinteressado, c

eu confessarei que a$ circunstancias que accmpanh?o o

que V. .M. Iioje ptalicou nada tem.de novas e extraoir-

dinarias. ' '

'

" Eis-aqui o' respeito '6 a verdadeira face porque de-

ve ser consider5'da a' sÍDlemnidade deste fausto dia : este

he o que- mais deve lizonjear os Portus;íte-et , assim co-

mo sabemos que he ò que mais lizonjeia a V. M. As hy-

pocritas prOmessaá dós ambiciosos usurpadores , o 'faiso

e equivoco nierecimento
,

que outros tirão da imperiosa

f.ei da necassída'de', OU-do fallaz artificio com que, pre-

tendí>ndo' tirar aos Pbvos as' antigas cadeias, nada rtiá;'s

fazem dó qu? )an^ar-'l'he3 outras de novo; os prestígios:

do poder absolòro',' tudô isto cede hoje o lugar a humz
pura e espontânea 'aícèrtação do Acto Constitucional >

inspirada por hiim sentimento rá'ó 'nobre e generoso co-

me he o amor da Pátria
j

que sempre foi a deviza' dos

Monarcas Poriiigiiczei , mas de que nunca nenhum deo

tâo-illústre argijmentô, como hoje dá Vossa Magestade.

"Em nome pois ('^o Soberano Congresso Nacional

felicito a V. .M. pelo glorioso triunfo qu« alca'nça nes-

te dia, e pela firnie prom'éssa qClt ora' lire faço do'pér'-

peiuó ahiriT dos Pórliigiíezes
,

qué he a melhor parte

deste triunfo. Em nome do mesmo Congresso felicito

também á N:içáo Párhigtietà pelo acabamento da gran-

de Obra da Constituição Politica da Monarquia ;
feit» pe-

las' Cortês' Geraes é Extraordinárias, e por V. M. accei-

t.i>a e jura la. Só a sua observância pôde trazer á mesini

Nação os bens e a prosperidade de que ella se fsz digna.

por sua benv [ircvídâ lealdade, por seu btio e valor nun-

ea Vencido por"si5a moderação , e firmeza de caracter j

que a dÍ5íin,gue_ entre todas as outras, e por sua íngé-

nita d!s'pò;ícão para chejãr ao ultimo grão de perfeição

em tõuo o ^erierf) de ciiltur.i.

" Ç" '«rSf^s- li-^i^í -"«^s pcs do Throno Constitucio-

nal de \
. l\j. os tL-ceiós , as irresoluçóes , os violentos

excessos dofanaíismo , as torpes redes do mirrado servi-

lismo;', .. que rnais direi? a perfídia, e a traição, se

lie que tão horríveis monstros são capazes de infundii"

sen pestífero veneno em peitos P«rí«g;ocie/. Se porven-

tura entre nós sè tem devísado partidos , consequência

necessária das commtiçúes/politicas, a sabedoria e firme-

za de V. M. tem feito cbfn que ellesnáb degenerassem

e:i) f.-!cçóes : mas hoje os rtiesmos fartidos se extinguem,

porque não pôde haver 'òutrO apoio da felicidade dos

Portíiguexet qu.e nãrt seja,,a Constituição ,.
riem outro ap-

pelliío mais notré còm qiiç elles sejâo nomeados que o
de Gonstftucionaes. -V. "iVI..que a este titulo tem unido

a gloria que hoje consegue , ntmca o ha de querer per-

der : porque de certo não ha de querer perder o amor
i!ct Pcrtugadz.es, nem consentir júmais que elle se;a pro-

fanado ; pois'"o Congresso confia, éni que o exemplo de

fidelidade ao juramento, e de constância na vereda cons-

titucional
,
que V. M, i)a de continuar a dar á Nação in-,

teifã na longa serie de 2nnos'c'om qlie ella espera que

a"Providéncia felicite ô scu Reinado , íer.\ o vinculo ma.s:

fiSrfé' da btiservancla d'esíé' solemne pacto, e o temor
dosquè 'sácrilegamente ou'í3'réni infringillo.

;
.•..<« Q ueos de Afonso Ileitrl<ji<es , de João I ,' e de

f&ffo ^V isi]ni^ohi de permittir. Livíe e independente

será sempre a 'generosa Nação PeríKg-íííic ; a Santa Re-
ItSiio dè nossos Pais será o seu niais foi-te propUgnaculo J

o"amõr a V. RI- e' á Dynastia 'de' Brogiinça o vinci;lo

mais firme da sua união ; e a sabia divisão , e o justo

eqUilibrio dos três Poílefes políticos o apoio e termo da

suj Ifcerdade e independência.

"Ah Senhor"! a Posteridade abençoará sem duvidi

este dia venturoso ; e quando eHe successivamente raiar

nos séculos futuros, os anciãos respeitáveis chamando á

rodi de si seuS innbcentes filhos, lhes dirão, com o resto

banhado "ern lagrimas de ternura: Este he o dia em que
o benigníssimo /oií* VI' Rei e Pai dos P0rtugue7.cs ^

cercado dos Rejjresentantés dã. Nação , acceitou e jurou

a^Leifundámentalda Monarquia
,
que ò tempo tem res-

p^éitado, e que foi O feliz principio da prosperidade de

qiVe gozamos : entòemos»!iie agradecidos cânticos de lou-

varia V^iva ã Santa Religião de nossos Pais ! Viva a Na-

çaij Portuguesa livre e indejiirndente ! Viva oSr. D João

F'I_ Rei CdristiluciOnal do Rcino-Unido de Portuga! Bitnil

•^Algarvnl Viv'a jDvnastia da Serenisíima Casa de Bra-
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CORTES. Sesiáv do áia 2 de ÓttttilrB, 480."

O Sr, Presidente declarou aberta a Sessão ás horas

^o cosíume, e por se não achar presente a acta, o Sr.

Secrerario Felgueiras deo conta do expediente, em que

.ve comprehendia a seguinte correspondência: — Hum of-

ficio do Governo pela Secretaria d' Estado dos Negócios

fias Jiiitiça^. í[)cJiiindo huma rejação dos Conventos ào

J^isp.ido do Puni. Outro com a resposta aos quesitos en-

viada pelo Cabido da Sé de Minutda e BraganÇii. Ou-
tro incluindo os papeis relativos ao provimento de hum
Canonicato na Cidide do Partff, Outro acompanhando

huma Consulta do Desembargo do Paço sobre a restitui-

ção pretendida por Manoel de Sousa Drumondo, da Ci-

dade ào Funchal. Outro pela Secretaria d' Estado dos

I^íe^ocios da Guerra
,

pedindo huma declarnjgão sobre as

jepetidas instancias dos Ofliciaes Militares sem emprego,

«m que pedem ser pagos mensalmente , em conformida-

de do que se pratica com os pensionarioj do Monte-Pio.

Outro em que, em consequência do apuro dos Officiaes

regressados de Pentamluce , se insta por huma delibera-

ção 3 este respeito.

O Sr. P',..ipluiia disse que este parecer estava prum-

pto e pedia,, a S. Exc' desse a palavra á Commissáo

ililitar para o ler ; reservou-se para a hora prOpria nesta

mesma Sessão.

Mandou-se faier menção honrosa das felicitações

dís Camarás Coustitucionaes da Villa de Pembai ^ e da

Cidade de Coimbra , e da Casa dos vinte c quatro da

Villa de Santarém.

Passou á Commissáo de Constituição huma repre-

sentação ds vários habitantes do Porto, em que expõem

que para festejar o anniversario do segundo anno da Re-

esneracão ,
instituirão huma Sociedade denominada = Pa-

irieUcci Portiieníe = : felicitão o Soberano Congresso, e

protestão nio cessarão de promover o Systema Co.isti-

tucional.

Não se tomou em consideração a offerta que fazia

Roberto António Zuzarte , Cirurgião da Villa de Ponte

Je Sor, da quantia de dezesseis mil réis, qUe lhe deve

Cândido Fernandes Pimenta, da mesma Villa.

Distribuio-se pelos Senhores Deputados exemplares

da Cantata e Ode ao juramento da Constituição por

ElRei, offerecida por João António Nunes EstreiJa.

Passou i Commissáo dos Poderes o Diploma do Sr.

Deputado pela Província do Rio y'-'gro
, José Cavalcfa-

te de Albaíjuerque , Capitão de Milícias.

Recebeo-se com agrado, remettendo-se para a Li-

vraria das Cortes , o primeiro discurso da traducção da

Obra Franceza —La Politique Natiirelle = , offerecida

pelos Cidadãos Ar.tonio José Gonsalves Chaves, e Ale-

xandre Luiz da Cunha.

Passou á Commissáo de Constituiç.lo huma Carta

do Sr. Deputado António Carlos Ribeiro lí Anilraile Ma-
chade e ,Siha , a qual se reduz =a que não tendo podi-

do assicrnir e jurar a Constiiuiçáo pelos motivos expen-

didos na sua declaração , e desenvolvidos na discussão
;

p.irecía coiísequeiicia necessária não dever ter parte nas

deliberações do Congresso, e por tanto ser-ihe licito re-

tirar-se para onde lhe approuver. Mas porque pôde suc-

ceder que o Ministério duvid: dar-lhe os precisos passa-

portes
,

julga necessário qus o Augusto Congresso decla-

re, que lhe he licita e piemittida a sua retirada deste

Reino.

O Sr. Secretario BusHio Alberto leo a acta da an-

tecedente que íoí opprovada : e logo o Sr. Secretario

Soares' de Azevedo fez a chamada , e disse se achavío

presentes lOS Srs. Deputados, e que fakavâo 4Í ,
dos

quaes 25 linhão licença motivada..

Ordem do Dia :

P oiccto das Relaçées Provinciais.

•' Art. 6." Cada Relação terá hum procurador da

Soberania Nacional e da Coroa ; hum procurador da Fa-

jenda ; hum promutor da Justiça; hum porteiro da Chan-

cellana ; hum pregoeiro ; e hum thesnureiro de ordena-

dos . sallarios , e despezas.''— Approvado, menos a par-

hum porteiro da Cliancellaria =
,
que ficou adiado.te =

Capitulo II,

Da Presidente.

"Art. 7." O Presidente de cada Relação será no-

meado por EiRei , e escolhido na ordem dos Desembar-
gadores mais distinctos por suas virtudes , conliecim»n-

tos , e amor ao Sjfçtema Constitucional. Será amovível

o real arbítrio. — O da Relação de Lisboa terá de or-

denado dois contos e qu.itrocentos mil reis ; o do Porto

dois contos de réis ; e os das mais Relações hum conto

e seiscentos mil réis."

Deo lugar a larga discussão o presente artigo , ver-

sando a opinião dos seus impugnadores em que os Pre-

sidentes das Relações devem ser tirados indístinctamen-

te de todas as classes de Cidadãos
,

porque o espirito

de corporação occultando a verdade deixa impune o cri-

me ; e julgando-se suftkientemente discutido foi appro-

vada a primeira parte até á palavra = Systema Constitu-

cional = ; tegeitada a segunda z: da amovibilidade a real

arbítrio = , e em seu lugar = será triennal = . O resto

do art. ficou adiado pela hora.

O Sr. Peneira do Carmo pedio e foi-lhe concedida

licença para ler huma indicação cm que propunha
,

que

para animar o nosso velho Portugal , se estabelecesse

em Lisboa hum Porto-Franco : que igualmente se cteas-

sem duas Companhias de Commercio : huma para 3 Afri-
ta: a Outra para a Ásia: concluio pedindo que voltasse

i Commissáo do Commercio pata a tomar em conside-

ração.—Approvada.

O Sr. Secretario Soares de Aievedo leo os seguin-

tes papeis : i," huma indicação do Sr. Caldeira para que

a Praça do Rocio se denomine para o futuro r: Praça da

Constituição rr ; ficou para seguida leitura : 2.° hum pa-

recer da Commissáo de Policia pára se dar aos moços das

Cortes huma gratificação =: approvado : 5.° hum parecer

da Commissáo de Agricultura em que se conforma com
a Commissáo do Terreiro Publico , em que propõe sejão

admiítidos de 10 a 12 mil moios de trigo molle estran-

geiro : e hum voto em separado do Sr. Bettencourt em
que a isso se oppóe : mandou-se imprimir tudo com ur-

gência.

O Sr. Ferreira Borges fez huma indicação para se

pedirem informações ao Governo acerca da liquidação de

objectos encarregada á Junta dos Juros. = Approvada.

O Sr. Arreaga fez huma indicação para previnir os

incomniodos que soffrem os moradores da Ilha do Faial

por falta de quem lhe ministre justiça , e pede que o

Juiz de Fora exerça aquelie lugar, em quanto o Corre-

gedor não vai ; ficou para segunda leitura.

O Sr. Manoel António Martins foi admittido a

prestar o juramento á Constituição
,

pelo náo ter ieito

na precedente Sessão por falta de saúde,

O Sr. Rodigo Ferreira leo o parecer da Commis-
sáo dos Poderes acerca de huma representação do Sr.

Deputado Feijó : =: ficou adiado.

O Sr. Secretario Soares^de Azevedo leo hum pare-

cer adiado da Commissáo de Agricultura sobre hum re-

querimento do D. Abbade Geral Esmoler-mór sobre du-

vidas na liquidação dos Foraes =: appprovado : Dito do

Juiz de Fórá de Extremoz expond) se as terras da Casa

de Bnigitnça estão na Lei de j de Julho ( Foraes); pa-

rece a Commissáo que estão igualmente sujeitas.

Seguio-se a Commissáo de Justiça Civil sobre o re-

querimento de 10 Dezembargadores , em que se qucixáo

da decisão tomada a favor do Dezembargador José Ma-
ria Pereira Parjaz sobre antiguidades : ::: que fique sem
effcito a primeira deliberação , e que passe ao Governo
para ser julgado aonde competir.

O Sr. Arreaga leo o parecer da CommisJao de JuS'

tiça criminal sobre a revizáo da Sentença dada ao Chefe

de Divizão Francisco Maximiliano de Sousa ; e voto em
separado do Sr. Borges Carneiro : O primeiro que náo ha

nullidade , nem injustiça manifesta , e por isso devem
ser restiíuidos os autos, e o segundo que julgando os

Juizes' 4* Almirantado contra as leis do Reino, devem
ser processados como t^es : ficou adiado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia : Continua-

ção do Projecto das Relações, e levantou a Sessão áS ah.

NA J .Yl P K li; N S A N A f-M O N .\ )..
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G,AZET^ UJVIVERS^L.
SEXTA FEIRA 4 DE OUTUBRO.

R IT S S I A.

OPítcrilitirgo jO dí /ígoilo.

Re^cripto dirigido por S. M. o Imperador em i j

íicste mez ao Ministro do Interior, Conde Katicliuberg,

relativo a serem dissolvidas todas as Sociedades Secretas

e Lopes de Pedreirns-Llvfes , lie do theor seguinte :

" Conde Fcitro Paiilowitsch : — As perturbações e

desordens cjiie se tem suscitado em vários outros Esta-

dos pela existência de Sociedades Secretas , algumas das

qnaeq , debaixo do nome de Pedreiros-Livres , erão ao

principio fundadas para fins caritativos, e Outras secreta-

mente proseguiáo objectos políticos, tem induiido alguns

Governos a dar a mais estreita attençSo a elias ; e por

iim a proiíibir totalmente taes associações secretas. Co-
mo Eu sempre dirigi particular attenção i creaçáo de
•hum firme b.iluafte contra tudo quanto possa ser injurio-

so ao Império, e especialmente em hum tempo como
o pfesente, em que, infelizmente, tantos Estados offe-

rècem tristes exeínpios das ruinosas consequências das

filosóficas subtilezas agora em voga,. Tenho achado ne-
cessário ao bem gerai ordenar o seguinte , relativamente
ás stibreditas Sociedades Secretas :

" I. Todas as Sociedade? Secretas, debaixo de qual-

quer nome que esrstáo (assim como também as Loges
de Pedreiroí-Livres) serão fechadas , e não se permittirá

o seu estabeiecimejito.
" 2. Todos o> Membros de taes Socieâades , tão de-

pressa lorem scientes desta medida , se deveráo obrigar

p:5r escrito a não tomar parte daqui em diante , debaixo

de ptetexto algum, em Sociedade alguma secreta sob

qiialqiíer denominacáo que existir possa
,
quer no Impé-

rio
,
quer nos paizes estrangeiros.
"

J. Como não convém que os Empregados no ser-

-SMço publico se liguem por juramento algum senão aquèl-

ie que as Leis determináo , ordena-sé ajs Ministros e

Authoridades requeiráo dos seus subcirdinadns húma fran-

ca declaração se pertencem a alguma Loge de Pedrei-'

ros-Livres , ou a outra Sociedade Secreta , dentro ou fo-

ra do Império, e que Sociedade lie.

"4. Dos seus membros se haverá huma obrigação

por escrito de que romperán "toda a communicação com
cilas; e aquelle que recusar assignar similhante obriga-

ção será demittido do serviço publico,
"

5. A's Authoridades nos Governos se ordena es-

treitariiente tomarem cuidado não existão ou se haja de

crear Loges cm parte alggma, ou debaixo de qualquer

pretexto.
• " õ. "Que todas as pessoas empregadas no serviço

publico se óbriguerii com sua assignatura , na conformi-

dade da J." e 4.* secção, a não pertencerem a Socieda-

de alguma secreta
,

quer ao presente
,
quer para o futu-

ro. Sem terem assignado similhante obrigação não po-

dem ser empregadas em nosso serviço.

" Estou convencido que nada omittireis para eífei-

tuar a devida execução desta minha ordem ; e que a com-

niunicareis aos outros Ministros, para que cooperem com-

vosco para este fim.

(Assignado) ^'Alexandre.'"

EsteUkase (Rescripto) foi lido parte na lingua Rus-

sa ,
parte na traducção , a todos os Empregados Públicos

e Pedreiros-Livres. Em consequência disso, todos Ós Em-
pregados nesta Cidade, assim como todos os outros Mem-
bros de Loges de Pedreiros Livres aqui residentes , assi-

gnárão a obrigação requerida , e já forão entregues ao

Ministro. A Policia também já tem examinado os sitios

onde Os Pedreiros-Livres faziáo seus ajuntamentos
,
para

ver se estaváo remn\idos dalli todo» os emblemas , etc»

—A semana passada venciérão os Pedreiros-Livres entre

si em leilão os seus trastes. Todos mostrarão a maior

promptidão em executar as ordens de Sua Magestade.

—

Grande numero de pessoas lorão depostas de seus cargos

pouco antes da partida do Imperador.

(Thí Coarler.')

REINO-UNIDO DE PORTUGAL , ERaSIL ,

E ALGARVES.

Tíio de Janeiro 5 de Agosto.

D E <; R E T o.

Desejando prevenir qualquer duvida
,
que possa sus-

citar-se sobre a verdadeira intelligencia do artigo sexto

do Capitulo quinto das Instrucçóes para as Eleições dos

Deputados da Assemblca Geral Constituinte , e Legisla-

tiva do Reino do Braslt: Hei por bem que do Collegio

Eleitoral de cada huma das Cabeças de Districto se re-

metta á Camará da Capital da respectiva Província, e a

Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, huma lista

dos nomes de todos os votados por cada Eleitor , com o
numero devotos, que cada hum tiver, para se apurarem

na Camará' mencionada os Deputados da Província : E Hei

outrosira por bem declarar, para o mesmo fim de evitar

embaraços, e delongas, que a qualidade de ter domi-

cilio certo por quatro aiinos na Província ,
exigida no

Artigo sexto do Capitulo segundo, para ser Eleitor, de-

ve ser considerada como requisito necessário para Elei-

tor , e não para Deputado: E porque pôde acontecer,

que o mesmo indi\íduo seja nomeado por duas Provín-

cias para seu Deputado ; em cuja liypothese ,
ordena o

Aitigo oitavo do Capitulo quarto, que prefira a nomea-

ção daquella , onde tiver domicilio o nomeado , devendo

a outra proceder a nova escolha ; Determino ,
com o fiih

de abreviar a installação da Asseniblca, que cm Iv^ar
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âa nova Elti?ão , a qiie no sobredito Aitigo se manda

proceder, seja Deputado, o que se seguir em maioria

de votos , ao que soliio nomeado : F. qu,iiidp também

aconteça ser eleito Deputado algum dos que se aclião ,

como taes , nas Corres de Lishoa ; Ordeno
,
que , até à

clie^ada daquclle Deputado, o supra interinamente o irn-

meoiato em maioiia 5e votos , devendo porem cessar o

seu exercício na Asseniilca, logo que o ausente tiver

cheoado a esta Corte. José £oiiil.icio de Andrada e Sil-

va
^
do Tileu Concelho de Estado, « do Concelho de Sua

Majestade EIKei o Sr. D. Jjão VI. , e Wcti Ministro e

Sec°etatio,de Estadu ri<is Negócios do Reino do Bnisil

,

c Esíransjeiroi , o tenha assim entendido, e faça execu-

tar com os Despjchos necessários. Pjiço em j de Agos-

to de 1S22. — ClIii a Kubma de S. A. R. O PRÍN-

CIPE REGENTE.
José Buuijficio de Andrada e Si!v,i.

LISBOA j í/c- O:ituíro.

Quando na Gazeta Universal N. 2C0 publiquei o

artigo que vem impugnado no AsIroN. 179, e no qual

tecommendava a maior prudência e valor nas novas e

criticas circuiístaiicias , cm que nos achamos, náo pensei

que excitava contra mim a. bilis deste alias.^niui discre-

to escriptor. Ioda a doutrina do impugnado artigo se

deduz a hum syllogismo com suas provas. Ei-lo-aqui :

Em clrciiiistaiicias novas e criticas Importa despre-

zar suniina j^riideiicla j e vOior.

Oia o Kii)t-V Ilido aclifí-se em circiutsiancias novas

e criticas em suas relaÇvej cpm as Potencius estrangei-

ras , e com as Provindas do Vtlramoi.

Logo , eUe deve desyregar a inai»r prudência c va-

lor nas presentes circuns-ioncias.

A maior do syllogismo he evidente: pois pela pru-

dência nos propomos fins justos e possíveis, e excogita-

iros os meios de os consej;uir ; e pelo vaLr executamos

estes meios, rompendo os obstáculos. A prudrncia sem

o valor he inerte; o valor sem prudência Uejcreza,

Vamos á menor. Esta prova-se pelos factos publica-

dos em quantos periódicos ha na Europa e no Brajil.

Diwa-me Sr. Astro , serão falsos os acontecimentos des-

graçados de 7 de Julho em Madrid} será falso que na

lamentável Hespanha existe hum Rei constitucional em
Madrid e hunia Regência de Rebeldes em Catalunha}

que existe bum exercito Franccz nos Ptjrenéos
,

que ji

jiáo serve de embaraçar a peste? que se torma hum Con-

fesso em Vienna ao qual concorre o Imperador Alexan-

dre ' e os mafs Carrancudos Diplomáticos da Europa ? Não

Jè V. m. isto nesses periódicos .' Como V. m. aqui resi-

de em Lishoa , diga-me náo he para sentir não. vermes

aqui tantos embaixadores con1o d'unTes viamos ? Agora

queira dizer-me , se o Reino-Unido se acha, ou não em
circunstancias novas e criticas , e se portanto releva em-

pregar a maior prudência e valor? E dizer isto terá ve-

neno ? Náo he melhor previnir o mal
,

que ser forçado

a, repelillo? Qual he o Piloto que dorme vendo symp-

tomas de borrasca , e espera
,

que esta o surprenda de-

sapercebido ?

Ouer V. m. que. as causas de invadir Portugal se-

lao identicamente as rr;-smas que motivarão a invasão

de V apoies , e Sardenha. Nego. As Cortís de Napo/es

<t'Sfirdenha , disse-se então, que \io!árão contractos ce-

lebrados com a Aastria \ _^ esta violação foi liuma das

causas ou. pretextos daquella invasão. Nós não temos vio-

lado tractado algum com Vssas Potencias , logo não "ha'

causa para nofe invádiVem.: Quer V. m. .õutrosim que es-

tVmtsma causa.^ a' de destruir o systèni constitucional

prepara a"invaiáo'de Htjyxi/i/ia. Nego: porque na Hes-

panha ha gueirí civil;, /ia 1qual não somOs sócios, logo

nao ha ta! motivo pa'ra serrros invadidos. Tcjiho a dizer

não offendemos os AHiados, e estamos em p.iz : Í0|0 não

ha nem ain^i' pretexto para que os Alliados nos iiicom-

riiodem. ,,,,,..., ...
Por isso affírmei, e affirmo que não he provável que

CS Alli.idcs nos incommodem, 1.° porque não tem mo-

tivo justo para o fazererti : 2.° porque não he possfvel

moralmente que o systema representativo retroceda no
Reino-Unido, já pela vontade decidida da Nação, que

começou a sentir vantagens assignaladas
, já porque o

nosso aiTiavjcl Soberano he pai de seus povos , e ha de

forcejar |)or affastar otlagello da guerra ; ja em fim por-

que o Reino-Unido náo he só Portugal; mas compre-

hende os Estados Ultramarinos, nos quaes se acha esta-

belecido aquelle systema, onde os Alliados não podem
destruillo; que por isso convém muito conservar a união

daquelles Estados : ;.° porque aquelle systerr.a he bom.

Talvez pensando assim, eu me eng.inc ; ao menos estes

são meus desejos, a fim de que o nosso systema se con-

solida , e vivamcs em puz ; nem por Ora sei que haja

indícios deque sejamos incoi'nincv'aios. Em breve a nos-

sa sabia Constituição jurada por S. M. e pela Nação se-

rá apresentada ás Cortes estrangcicas , e he bem de es-

perar reconhecáo o nosso novo systema de Governo.

Comtudo já o Independente disse que nós estávamos

incursos na indignação da Santa AIJiança. He opinião

delle ; e náo só elle, mas também no Congresso se tem
dito isto. He porém certo que a Europa se mexe : e

porque náo será prudente examinar os mpvimentos , de-

sígnios, passos, e tenções das Potencias estrangeiras?

Não he melhor dizer ^"i hem do que se eu soubera} Por-

qiu' não será prudente fazer os preparativos bellicos pro-

porcionados ás nossas torças ?

Ouanto ii Hespanha, OU a invasão he provável, ou

não. Se o não he , será escusada a liga entre nós e el-

la. Se o he ,
importa ver se a liga será util a nós e a

cila. Se a invasão não nos toca, para que lie a liga?

Nesse caso iriamos provocar por meio delia a guerra. Su

nos toca, resta saber se poderemos dispor de nossas tro-

pas para Hei/ianVjíi. Parte destas foi, e talvez irá pata

o Brasil, partL- he precisa para a guarnição do Reino;
e que nos resta mais ? Nós podemos ser invadidos por

mar ; e quem nos ha de defender ?

Dizer que os Pyrenéos são o baluarte da liberdade

Peninsular lie hum pensamento mais lindo, que solido.

Se V. m. dissesse que os Pyrenéos com 20C^ homens
bem municiados erão esse baluarte , então diria alguma

cousa : mas onde tem Hcspunha esses 200^5 homens bem
aguerridos e apercebidos? Mais forte baluarte h.e o mar,,

e por elle vierão os Arahes á Hespanha : e para não

mortificallo com exemplos da antiguidade, lembre-se que

esses Pyrenéos guarnecidos pelo exercito do hábil Souít

não estorvarão a marcha triunfante do exercito Anglo-

Luso na guerra passada. Esse baluarte he agora occupa-

do pelos Rebeldes de Catalunha.

Enoja-se V. m. de. eu dizer ^ que se os A.lliadcs

se intremetterem nas nossas cousas, será prudência não

insistir no que parecer, accide.ntal ao nosso systema. Pa-,

ra se desenojar vou daf-lhe bum exemplo. Se os Allia.-

dos nos propozessem que cessemos a ÉIRei para sanc-

cinnàr as leis nãO hum mez , mas hum anno ; pergunto,

qual seria .melhor .ceder-lhes , ou expotmo-nos a liuma

suerra , em que perdêssemos toda ,a Constituiçãc
,

qus

tanto nos teni custado? Resolva. A este e a outros pon-

tos taes chamcèu-accídentaes : V. n;. chame-ihe o cue
quizer.

. . , ,

Enoja-se também de que eu cliame Stratocrada ao

período que decorreo desde 24 de Agosto até a instala-

ção das Cortes. Tem razão cm parte , e em parte náo.

Advirta: aquelle lugar em que se diz que o Exercito J'eí

e siistentou , a revolução
^

qut a nação adoptou^ deve
ler-se n revolução <jue a restante naçãt adopte,!:.

Foi hum descuido triiii v.ilgar nos escriptores , impres-

sores e correctores , como V'. m. sabe por experiência

propila. A verdade dos factos he que se o exercito não
fizesse a revolução estávamos perdidos : e por isso os

Generaes louvavão as tropas porque a05 triunfos anterio-

res reunirão os triunfos domésticos pelos quaes debellá-

rão a' arbitrariedade , e restituirão a liberdade á Nação.

He também verdade que se o exercito não sustentasse o
Governo até as Cortes , a liberdade gloriosamente ad-
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qiiirida correria prande tisco. Náo se lenibra do dia ii

de Novembro, t]ire tanta gloria granijeou ao seu Perió-

dico ? Para que estavso tantas tropas em Lisboa ? Per-

5iiiita-me que nome darei ao governo do Nápoles occu-

pado pelo^ Austríacos ? Respondo : Se o exercito Aus-

tríaco dominava , então ou a guerra loi justa , e nesse

caso chamo-lhe dominaçUa ístran-^eira ; ou , como pare-

ce , foi injusta, e chaino-llie Ttjnuinia estrangeiro. Ago-

ra V. ni. escnilia. Todavia cnire nós , a não ser nosso

valoroso F.xercito , estávamos perdidos ; digo nosso , e

não estrangíiiro. A'rt;i«/ej foi similhante a Portugal occu-

pado pelos l' raiicezes.

Vejo-me obtÍ£;ado a tirar o pó aos Diccionarios pa-

ra satisfazer ao seu reparo sobre a denominação IJeiDO-

cracia-Moiiari^uica. A frase não será por ventura facul-

tativa : vej.Hiios porém se he i:npropria. Democracia

quer dizer império do povo : Monnrijnin significa império

iío Rei (ou de liam jó}. Deinocracia-Monorijiiica quer

dizer império do povo c do Rei. Vejamos mais a ligura

que faz o Povo e o Rei. Pelo Art. 25 da Constituição:

^ soberania reside essencuil/neittc em a Naçãn ^ etc. Pe-

io Att. 118 : A autboridade d» Ke< provém da Nação.

Da mesma nossa Constituição se vt que a Naç o faz as

Leis, faz a Constituição, etc. A ElRei pertence sanc-

cionar as Leis dentro de liiim mcz , e exccutalias , etc.

Logo ambos, a Nação e o Rei, tem authoridade , am-
bos governão cada qual dentro de seus limites : logo to-

das as formas de Governo em que o Povo e o Rei go-

vernão sem entrar Chamara de Pares ou Nobres , são Dt'-

mocracias-AI iinortj'ilcal , como se vê etn alguns outros

paizes , com as differeiícas que sabemos, e escuso de

dizer, 'l'ambem se cbamão Monarijiiiat Representai ivas,

no que convenho comi V. m. Examine a etimologia das

palavras , e verá se a denominação lie imprópria.

Çuando a Nação por meio de seus ref asentantes

faz a Constituição , e a propõe ao Rei que a acceita , e

por ella re?;e , e faz as Leis que o Rei saiicciona -tem

Veto absoluto , nem iniciativa , como a superioridade ou

soberairia se reconhece na .'sJação, o Governo be Demo-
cratico-Wonarquico. Quando o Rei dá a Constituição á

Naçio , guarda o Veto e a iniciativa tomo prerogaiivas

da Soberania, o Governo lie 011 Monarquico-Aristo-De-

mocratico, se adniitte' Gamara Alta e Haixa , ou IVlonar-

quico-Demncratico , se admitte so huma Camará dos De-

putados da Nação. Governo Representativo be frase ge-

nérica , e se applici a toda e qualquer forma de Gover-

nq em qiic a Nação he representada pelos Deputados

que ella escolhe: assiin quando di/emos Governo repre-

sentativo entendemos Republica ou Monarquil com re-

pieseotaçáo nacional. Os 'Estadas Unid»! da America

tem Governo representativo; a Inglaterra , a França
,

a Hetpanlia etc, etc. tem Governo representativo ; mas

p>ra.. distinguir, a flifalidade desse Governo representati-

vo he indispensável usar dos termos próprios qi.ie a de-

As quailidíifesr.^-ifiie.V.íiiIi; dá d doutrina do Artigo

chamaiido-lhe venenosS-etc.
', e ao author do Artigo, co-

mo favorável d Santa Alliança , eu íhas agradeço como
cousa, qiie he só de V. m.

,
pois ellas não resultão do

di:o Artigo. V. iir. quer que Portugal soccorra a Hes-
paniia , ainda que elie não possa lazello cflicazmente co-

mo todos sabem : c não quer que eu diga que haja pru-

dência , valor, e citciimpecção nas actuaes circunstancias.

Por i?so o mundo se não tomba. Sinto que o decoro

me Vede corresponder na mesma moeda ás suas obse-

quiosas qiialilicaçóes , e rogo me desculpe se de algum
modo offendi sua delicadeza. Quando V- m, tratar das

cousas do Ultramar, então fallaremos.

CORTF.S. ••• Sessão do dia ? de Outubro. 481."

AbeTta''a Sessão ds horas do costume, leo o Sr. Se-

cretario Soares ii'e,„4%<,('ído a acta da pr-cciente, que foi

approvada. -,-,-.!_::

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expedien-

te, em que se comprchendia a seguinte correspondên-

cia:— Hum otficio do Governo pela Secretaiia d Esta-

do dos Negócios das Justiças , incluindo copias dos offi-

cios
,

que tem havido entre o Governo e a Commissão
do '1'hesouro. Outro incluindo huma Consulta da Junta

do Tabaco de 26 de Setembro acerca do Contrato do
mesmo género. Outro incluindo duas Consultas ; huma
da Junta dos Juros dos Novos Empréstimos de 5 do mez
passado ; e outra da íileza da Consciência e Ordens de

25 com as informações sobre a arrematação, e arrenda-

mento das Comir.eiidas vagas , e bens Nacionaes. Outr»
incluindo hum officio da Junta Provisória do Governoi

dii Prnvincia do Grã-Pará de 5 de Julho ultimo sobre

as Pamas das Ai!lande"as.o
Mandou-se fa?er menção honrosa das felicitações

das Camarás do Conselho de Casal-Comba , Comarca de
Coimbra, e da Ilha do Faial: e loriío ouvidas com agra-

do as do Encarregí.do do Deposito Geral , António ftla-

no«l Coelho de Araujo
,

pelo acabamento da Constitui-

ção ; do Juiz Constitucional do Povo de Ç^iieiroz , Alba-

no jo-c de Queiíoz; dojuiz de Fora da Villa ás Abran-

tes , António ds Lemos Teixeira de Aguilar ; dos Cida-

dncs reunidos em Sociedade Patriótica com o titulo de
':= Constituição ^=.\ a do Bacharel em Cânones, Joao Al-

berto Barbosa, pelo acabamento da Constituição, in-

cluindo huma IVlemoria intitulada ::: Plano para a relorma

das Confrarias , Fabricas
, e Irmandades em todas as Pa-

roquúis do Reiíio-Unido de I-oríugal, Brasil , e Algar-

vís.

Forâo distribuídos pelos Srs. Deputados exemplares

de hutpa Memoria que pe lo juramento d' ElRei olTere-

cem os Cidadãos António Waria do Couto , e Agostinho

Ignacio dos Santos Tcira.

Conctdcrio-se JJ dias de licença ao Sr. Alencar pa-

ra tratar da sua saúde ; e ficarão as Cortes inteiradas da

participação do Sr. José da Costa Cirno de não ter com-

parecido por falta de saúde.

Passou d Commissão de Fazenda huina representa-

ção do Sr. Deputado pela Reino de Angola , Manoel

Patricio Corrêa de Castro, em que pede se abonem os

alimentos pela Thesouraria das Cortes , em quanto a.

Junta da Fazenda dacuelle Reino náo envia as conve-

nientes participações.

Mandou-se dar a consideração do costume á felici-

tação
,
que o Tenente Coronel addido ao Estado Maior,

Manoel Duarte Coelho, pela sua chegada das Alagoas^

dirige ao Soberano Congresso.

O Sr. Secretario Suares de Azevedo fez a chamada,,

e disse se achaváo presentes 1 20 Srs. Deputados, faltan-

do j6.

Ordem da Dia :

Continuação do Pr-ojecto das Relações Provinaoes,

EiTtratido em di<!cussáo a segunda pafte do art. 7."^

tjtie trata -dos ordenados dos Presidentes das Relações
,

depois de breves reflexões foi approvado desta forma :
—

" O da Fvebção de Lisboa terá de Ordenado 2:400^ ts. ;

o í!o Porto 2:00,^ rs. ; e os das mais Relações i:6cc(^

rs. : abatendo-se qualquer outro Ordenado que iei,h.5o,

como Desembargadores."

"Art. 8.°.'Terá o tratamento de Fvcellencia den-

tro da Rc'la'çSo ; -e fora ninguém lhe poderá dar menor

de Senhoria, se pela qualidade civil de sua pessoa não

ilie competir maior.*"- -^Approvado.
*' ^.° Usará da capa sobre a beca." — Approvado.
" 10.° Antes tíí entrar a servir d-.rá juramento per

si, ou por seu Procnradoí, perante o Presidente do Su-

premo Tribunal de Jíiítiiça'."— Approvado.

: "ii.'* Dii;girá-6s trabalhos dentro àd Relação, fa-

zendo executar çy- pegifrieiMó ^ niantendo a ordem , e vi-

olando com o maior cftfdadô na 'observância da Lei,"—
Approvado. - : -

" 12.° He pjoliibido ao Presidente intrometter-se

per qualquer modo 110 piizo de algum processo ou nego-

cio que Sc dê-CHjr 4i*Relaçáo : náo podendo manifestar.
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jicm ainda indifectameiíte , ou por indiciot , a siia opi-

nião, liem antes do julgjdo , nem fio acto de se jul-

gar."— Approvado.

"i!.° Vií;iará sobre os Desembargadores, e Offi-

ciaes ; reprelicndeiido liuiis e outros
,

quando vir que

convém; podendo fazello até perante os companiieiros,

se o julgar necessário."— Approvado.
" 14.° Mo caso de ser preciso maior demonstração

a respeito dalguns Desembargadores, mandará colligir as

provas e documentos, e remetterá tudo com sua infor-

mação ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça

par» a formação <ie culpa se tiver lugar. '' = Appt/jvado

salva a niellior redacção.
" 15.° Aos Officiaes da Relação o Presidente man-

dará formar culpa pelo Desembargador , a quem couber

por distribuição ; e depois de formada seri o processo

remettido ao Juiz de facto da i." instancia para o Réo
ser julgado, segundo a Lei. " = Approvado.

"16." Provera todas as serventias vigas dos Offi-

cios daiRelacáo , em quanto ElRei os não der. Ncmeará

oCapelláo, que ha de dizer a Missa na Relação, e o po-

derá remover , se não desempenhar dignamente seu em-

prego. " r: Approvado.
"17.° Poderá conceder licença aos Desembargadores

para deixarem de ir á Relação por 50 dias e esses con-

tínuos ; d'ahi para cima pertence ao Governo. '' = Ap-
provado.

"
1 S.° Teta grande cuidada em tudo o que respei-

ta á segurança, limpeza, e policia das Cadeias para o

que as vizitará todos os mezes , ouvindo então os pre-

20S sobre tudo o que tiverem que requerer-lhe, informan-

do-seseteiii queixas do Carcereiro , ou seus homens ; do

Juiz ou Escrivão de suas causas ; o estado em que ellis

se achão , e tudo o mais que julgar conveniente. " =
Approvado salvas as emendas pata se pôr em harmonia

com a Constituição.
" «9.° Fora destas visitas poder.-í qualquer prezo re-

presentar-lhe sua justiça por escripto ; e seiá prompto

cm dar as providencias ,
que em cada hum dos referidos

casos se evitarem os males e castigarem os culpados.
''

=; Approvado,
" 20." Em quanto não se derem novas providencias

será conservada a lorma actual de administração dai pii»

zoes em Lisboa e Poria. ''=: Appravado.
" 21.° Fica abolido o fazer vizitas das Cadeias as

audiências geraes ,
para nellas serem julgados quaesquer

crimes, por leves que sejão. " =: Approvado.
''22.° Não poderá o Presidente suspender, nem

ainda dirigir a execução das sentenças, e despacho dos

Ministros, ou dar sobre ellas qualquer providencia. " zz

Approvado.
" 2j.° Fica-lhe ptohibido o exercício de qualquer

authoridade
,

que não seja il-^ntro da Relação; e fora

delia somente a respeito dos Ministros e Otticiaes que a

compõem." r: Approvado, pondo-se para maior clareza em
Jiarinonia com o art. 18.

" 24,° O Presidejite lerá o sello dí> Relação, e

sellará todas as cartas e papeis, como sellava o Chan-

cellír grátis y mas sem authoridade de glozar."' = Appro-
vado

, pondo com mais clareza.

" 25 " Na falta 011 empedimento do Presidente fará

as suas veies dentro e tora da Relação o Desembaiga-

«Inr mais anti»©; ,: o qual entretanto não deixará de ser-

vir 113 sua ( asa, como se Presidente não tosse. Mas

sendo mais demoiv.do o impedimento, deverá o Gover-

no non;sar hum interino. " r: Approvado.

Víipiiulo III.

Vos Gacnihnr^oderes.
"26-° Serão tirados da classe <le Juizes letrados pe-

la sua escalla,- e antiguidade , tendo dado provas sulficien-

tís de suas virtudes, conhecinientos, e amor ao Systema

Constitucion.J. "— Por ser chegada a hora ficou adiado.

Leose a redacção do Decreto proposto pela Com-
missão de Constituição pata o juramento da mesma ; ao

que ordenando-se que se fizesse referencia ao Decreto de

2 de Abril de 1S2I
,

que impõe as penas aos Empre-

gados públicos que recuzarcm jurar, se accrescentou, por

indicação do Sr. Pimenta
,
que ficassem privados dos bens

de Ccroa e Ordens aquelles que os tem e não jurarem

a Constituição.

O Sr. Presidente dee a palavra á Commissâo de

Justiça Criminal , e o Sr. Arriaga leo o parecer sobre o

requerimento de Manoel da Costa e outros do Pará. =:

Approvado: De iVlanoel José Duarte =: approvado : De
Michaela de Jesus, da Cidade dEtvíSf não compete ás

Cortes.

O Sr. Vasconcellos pela Commissâo de Marinha leo

os pareceres sobre o requerimento do Vice-Almirante

Prego : de vários Officiaes residentes no R/e de Janeiro

=^approva<lo : e de António Barão de Mascaranhas r: adia-

do.

O Sr. Arau]o Pimentel, relator da Commissâo Mi-

litar, leo os pareceres sobre os requerimentos de Ignacio

Durão de Sá, de 22 Officiaes de differentes Corpos do

Exercito. ~ Approvado.

O Sr. Presidente levantou a Sessão ás 2 horas , ten-

do dado para Ordem do Dia a continuação do Projecto

das Relações Provinciaes.

" Sr. Kedocter.
'' Para que não p.'.re^a a algumas pessoas menos ati-

ladas
,

que o ter eu até agora permanecido em silencio

sobre negocio de tanta monta
,
qual o de huma sonhada

conspiração , ao menos naquella parte delia com que á

força pertendeni aquinhoar-me , he talvez nascido de eit

iiicsmo me reconhecer acabrunhado sob o enorme pezo

de tão nefando delicto , e que o meu silencio neste par-

ticular he por ventura huma tacita confissão do que nie

argúem , ."-elevava que eu dissesse alguma cousa a res-

peito de tão falsa imputação. Mas como para esse efifei-

to seria indispensável cxtrallir do façanhoso Processo in-

finitas individuações relativas ao merecimento, caracter,

interesses , e contradicçóes das testemunhas, e de outros

muitos objectos correlativos , o que presentemente não

convinha tanto pelo risco de predispor de algum modo
a decizâo do pleito, a favor ou contra mim

,
quanto ,Dor

ser esse trabalho matéria mais própria dos Artigos da

minha defeza ; limitar-me-hei unicamente a pedir aos

meus compatriotas em geral íjue hajáo de suspender por

ora os seus joizos á cerca das minhas cousas ; tavor qae
tenho jus a esperar delles já pela qualidade de persegui-

do infeliz 3 quem teimoza e injusta sorte não tem de-

sacompanhado hum só instante desde que abordei as

praias de meu .inhospito paiz natal
, já pelo assignalado

serviço que em particular lhe fiz, e em geral aoReino-
Unido no memorável e fausto dia 26 de Fevereiro de

1821. Sou, Sr. Redactor , etc. — O Major Pimenta.''

No Jauitissimo din \.° de Outubro de 1822, i]ue S. M.
jiirvii a Conílittiição da Monarquia.

S O NE TO,
Em prazer trasbordando o Tejo , e o Douro

,

Este áureo dia cantão á porfia ;

Dia , em que seus Heróes , com sympatliia

Fizerão renascer os tempos d'òuro :

Elles , c'roado5 de virente louro
,

Algemas tem lançado á Tyrannia
,

Santas leis tem jurado á iVIonarquia
,

Que sempre zombaráõ do vil desdouro.

Quem ans pés tem Leões, Gallos , Romanos^
E as Lanças Sarracenas tem partido

,

Vis planos não lhe importão dos Tyrannos ;

Quem a Constituição já tem erguido,

Sobre minas tonuado , e tantos damnos ! . . ^

Do Mundo as quatro partes tem vencido.

Por Frunciíco Joic Pereira Pena Torluna ^

Alf-eres do \.° Regimento de V. de M.

IN A 1 ,V! t; N S A N A C 1 o N A r.
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NUMEEO 220. Anno de 1822.

•m^t%.

ET^ UJVIVEMS^L.
SABBADO ó DE OUTUBRO.

ITÁLIA.

E Verona 27 de Agosto,

stáo-se fazendo aqui grandes preparativos dá toda a

qualidade para o próximo Congresso. Todo o estrangei-

ro que quizer ficar aqui durante o Congresso , deve pro-

var que he addicto a algum dos Ministros delle , ou á

sua Secretaria; e se não o poder provar, deve mostrar

que está debaixo da esfecial protecção de alguma das

granJes Potencias.

Sua Santidade o Papa deo ordem para ter prompta
hama residência para cada luim dos Soberanos

,
qtir se

espera visitam Rí/ijui, quer durante o Congresso de Ve-
rona

,
quer depois de elle concluído. Os alojamentos

são , o Palácio Veneíiuno para o Imperador da Auitrla
^

o Palácio CaviUi para o Rei de Prússia , e o Palácio

Daria para o Imperador da Rassin.

REINO-UNIDO DE PORTUGAL, BRaSIL,
E ALGAR \ ES.

Rio de Janeiro I 6 de Julho.

As 2 seguintes caitas, e proclamação nos dão alguma
idéa dos baixos meios de que se sérvio era S. t\iulo hum
punhado de homens immoraes e indignos para perturba-

rem o socego naquella Cidade ; mas este passo Icuco só

sérvio para desenvolver mais claramente a opinião £;eral

a favor do nosso amado Regente e dos verdadeiros in-

teresses do Reino do BruSil que já não podem ser pre-

za de tão débeis fautores de desordens.

Correspondência.

S. Paulo.

Tenho o prazer de fazer ver a V. , por meio <lest4

Proclamação feita por hum Ituano
,

quaes são os senti-

mentos dos honrados habitantes daquella Comarca ; c

posto que não esteja bem feita , vou a rogar a V. que
a remetta para o Rio a entregar a — , a quem me re-

commendará. A Camará daquella cabeça de Comarca tem
resolvido mandar a Imprensa a communicacío official

,

que tem tido com este Governo a respeito da desagra-

dável impressão , que causou a toda a Comarca o atten-
tado aqui praticado , e ,-,té mesmo huma representação

,

que dirigio a S. A. R.
,
que com bastante fundamento se

suppóe interceptada pelo dito Governo. S, Paulo ii ás
Junho de 1822. — Sou etc.

Meu caro araigo , a horrenda malícia accompanhada
das infernaes fúrias a Impostura, a Maledicência, a Fal-

sidade , e aRebellião, instrimientos destruidores da boa
ordem da sociedade, se rebelarão contra esta Cidade no

dia 20 do mez passado, cimentando nos corações de meia
dúzia de homens perversos , immoraes , e viciosos dispo-

sições sediciosas contra o soCego publico dos seus habi-

tantes. A's 4 horas da tarde soarão pelas ruas tambores
tocando a rebate , acompanhando-os o sino dos Paços do
Conselho, e sendo por este meio, e avisos antecipados

congregados hum punhado de taberneiros, e pés rapados,

e a pouca Tropa Miliciana com seus Ofticiaes , e alguns

da 5." linha , se oppozerão amotinadamente á Ordent
de S. A. R.

,
que ciiamava a essa Corte o Presidente

deste Governo Jort.» Carlos, primeira origem deste mo-
tim, que promptamente »niiuio á vontade destes malva-
dos , conforme as suas occultas vistas , e depois passarão

aquelics a exigir que fossem expulsos do Governo o II-

liistre , e virtuoso I\!artiui Francisco, resplendecente fa-

rol desta Província , e o Brigadeiro Jordão , os quaes
por evitarem etusáo de sangue, voluntariamente se di-

mittírão dos seus empregos. Eis-aqui os primeiros acon-

tecimentos, porém não satisfeita a vil corja dos malva-
dos com este execrando procedimento, passou no dia 29
a mandar ao Governo hum assignado , exigindo

,
que

Martim fosse expulso desta Cidade em 24 horas , e áz
Província em 8 dias, para cujo fim expedio o mesmo
corrupto

, e gangrenado Governo , huma fatal Portaria a
Wartim

, que fielmente obedeceo pondo-se a caminho
para essa Corte no dia seguinte com sua innocente , e
virtuosa consorte : Eu lamento a desgraça de minha Pá-
tria, e do nome Paulista, que se vê ultrajado por três

çapatóes , e meia du2Ía de assalariados çapatinbos.

A gloria Paulistana iicou escurecida ; porém não ;
os Pau'istas são honrados e fieis ao P. R. , e á causat

publica do Brasil , e meia dúzia de malvados não pros-

tituem o mérito, c gloria da totalidade. Constame, e
he verdade

,
que outro attentado acabáo de perpetrar

oppondo-se ao aviso, pelo qual he chamado a essa Cor-
te o grande Ouvidor desta Comarca o insigne Bahiano
Costa, hum dos Qiefes da sublevação. A Villa ds Iííí ,

como cabeça de Comarca , e outras muitas Povoações
desta Província clamão , e pedem vingança, tendo feito

representações a S. A. R. contra o execrando procedi-

mento desta Cidade
,
porém muitas delias tem sido apre-

hendidas pelo incurial
, e criminoso Governo , restando-

me somente a esperança de ver em breves dias resplen-

dscer neste horizonte o Sol de Justiça , a Augusta Pes-

soa do nosso amado Príncipe Regente para confusão dos

cabalistas, e gloria dos Leais, e honrados Paulistas. Es-
tas s'o as novidade!, que cheio de dor, e confuzio lha

posso annunciar, accrescentando que os malvados ainda

projectâo alguma cousa ma's na chegada do nosso Mare-

chal Arouche , General das Armas, porque as Milícias,

que forão chamadas para a solemnidade do Corpo de Deos,

não forão ainda despedidas , e tem sido debochadamente

com profuzão tratadas pelo Conimandante da torça arma-
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tfa o CorOi»el Francisco Ignacio, outre chefe da rebel-

lião. Tildo nesta Cidade são assignados e mais assigna-

dos , para desculpa dos crimes perpetrados, porém de-

vem merecer aos espirites honrados tanto credito
,
quan-

to a falsa Lei de Mafoma no espirito dos verdadeiros

Christáos.

Sirva-se de quem lie com a mais perfeita estima.

S. Piuiio 2 1 de Junho de 1S22. etc.

Proclamação.

Paulistas , a honra , a fidelidade , e a adhesáo ao

Príncipe
,

que forma o nosso Caracter , estão eclipsadas

por hum punhado de facciosos, que aproveítando-se de

occasiões criticas, perdem a -vergonha, e o respeito á

massa commum dos indivíduos, e honrados Pauistas, e

mesmo diante de nós uittajáo-ncs , espalhando huma voz

vaa;a que a boa Província de 5'. iniilo influio para as suas

caballas.

Este horroroso attentado , este sacrilégio politico

iiivadio , e pettei:de destroçar , aniiiquilando de todo

aquelle conceito, que com tanto trabalho, e de tantos

annos nos adquirirão os nossos maioics.

Elles tem desobedecido ao Nosso Amado Príncipe j

e ultrajido os nossos beneméritos, e vetda eiros Paulis-

tas : elles tem deposto do Geverno aos Iliustríssimos e

Excellentissimos Sis. Brigadeiro Manoel Px.odrígues .Jor-

dão e ao Coronel Martim Francisco Ribeiro de Andra-

da. Este inaudito, e monstruoso procedimento, em que

attacárão as Ordens do nosso Amado Príncipe Regente
,

que sábia, e prudentemente os tinha approvado , e con-

lirmado em seus empregos , despojou-nos da nossa feli-

cidade , e arrancou a paz de nosso seio.

Elles nos tem eNposto ao seu capricho : tem cessa-

do "a justiça ; a inveja , e a soberba principião sem ver-

gonha a reinar entre os Paulistas, Qual de nós nesta

Villa deixará de gemer , vei',do de mais , ou menos per-

to as víctimas, que seguramente principião a sacrificar-se ?

Sem duvida alguns de nossos Compatriotas já forão tes-

temunhas oculares dos factos delirardes d'esses espirítot

vertiginosos
,

que os tempos fazem apparecer algumas

vezes para demonstrar o caracter dos homens.

Quanta aftlicção já não agita os nossos corações pe-

lo desaforo, arrojo, e descaramento, com que esses abor-

tos do nome Paulistano nomeião os povos da Pro\incia

de S. Piiíí/a , como partecip.uites de seus desatinos? Só

esta aud.icia , cste ataque, esta ínjuiia , feita anos no

liom nome da Província de ^^ Paulo , he muito bastan-

te para proscrevellos , dcgradallos perpetuamente do hon-

rado flome de Paulista. A' lerta , amados Patrícios: vi-

ciai, e suardai-vos de seus emissários, que não tarda-

rão ; elles quererão illudir-nos , e subjugat-nos ao seu

capricho ou por meio da força, cu per meio de per-

suasões cavilosas: não, não. Demos nntes hum decisivo

testemunho de nossa honra, de nossa fidelidade, de nos-

sa adhesáo aO Príncipe Idolatrado. Revistamo-nos d'aquei-

]a coraçem
,

própria do verdadeiro Pau!i'>ta : encaremos

a rosto descoberto esses facciosos, murchemos, arranque-

mos suas vãs esperanças.

Honrados , e fieis .Militares , a vós agora se dirigem

os meus fracos eccos : Ouvi-me , não como a eloquente

Orador, mas como a hum zeloso da \ossa honra , e do

nosso credito. Hum corpo de Tropa tustica , e muito

inal entendida, seguindo a voz de t ommandantes revo-

lucionários, inimigos da paz, e da honra, deo alento Á

nódoa, que vai fixar a nossa pena- Não sejais assim,

honrados Compatriotas: não sejais instrumento de nossa

infelicidade , e de vossa mesma ignominia. A regra , e

piano de vossr.; operações devem ser a lei , e obediên-

cia con.pleta do Príncipe Regente Constitucional , cujos

trabalhos em nosso favor temos palpáveis á nosso vista.

Não defraudeis a Augusta Authoridadc do Nosso Prínci-

pe Regente , e não atta^ueis o socego publico ; quem
vos disser o contrario he inimigo do Príncipe, da Pátria,

e da Nação. Nas vossas mãos de al-guma sorte está a pre-

servação oeste maligno contagio, que ameaça a nossa

Pátria : Salvai-a. A deposição d*aquelles honrados Mem-
bros do Governo , este despotismo tem-nos dado a co-
nhecer

,
que a probidade , a honra , e o amor da justi-

ça vai tudo a sacrificar-se : portanto, amados Compa-
triotas, em quanto os Sacerdotes principião a dirigir seus
votos ao Ceo , tende vós conta nos detalhes

,
que se

vos apresentarem , salvando sempre o caracter Pau'istano.

Lembremo-nos sempre da immortal gloria daquelles três

dignos Irmãos , e outros
,

que tem corojosamente sus-

tentado os viz ataques da inveja , e vão sempre susten-
tando a nossa felicidade.

Qual ? Qual ? I)'esses vertiginosos pés de chum-
bo não conservou sempre huma penna romba, hum tin-

teiro secco , e huma lingua muda
,
quando o vil colonis-

mo se fez imminente as nossas cabeças ? Ah ! Então
mesmo elles vião com indifferença , ou com gosto a

nossa Orfandade pela ausência d^ Nosso Querido Prínci-

pe. Foi neste estado tão lastimoso por suas terríveis

cons qucncias
,
que aquellcs astros benévolos derramando

sobre nós saudáveis orvalhos , como instrumentos ào
Anjo do Granda Conselho , atalharão nessas desgraças

,

e ainda trahallião pelo nosso bem; mas este mesmo nos-

so bem he hum verdadeiro mal d'aquelles
,

que querem
nutrir-se á custa de nossa honra , e tizenda. Assim de-
pondo estes a aquelles, somos infelizes pela sua falta,

e ingratos , se não advogamos a nossa , e sua causa.

Eia, honrados Paulistas, demos principio a lavar-nos de

tão injuriosa nódoa.

lí« 26 de Waio de 1S22.

Idem 1° de Agoiic.

A Gamara de 5". Ptutlo peio seguinte offi cio acaba

de provar a sincera adhesáo daquella Cidade á Causa do
Brasil

:

" Senhor.— .\ Camará desta Cidade de S, Paulo

por occaMão de lhe ser dirigido hum officio da Camará
dessa Corte do Rio de Janeiro , sobre a convocação de

Cortes neste Reino do Brasil, já determinada por V. A.

R. em Decreto de três de Junho do corrente anno

,

tem a honra de dirigir a V. A. R. por este meio hum
fiel testemunho do seu eterno reconhecimento, por hum
tão extraordinário, e incomparável beneficio, que V. A.

R. fez a este Reino do Brasil com a referida convoca-

ção de Cortes. Deos guarde por muitos annos a Augus-

ta Pessoa de V. A. R. como havemos mister.

"5 Paulo em Gamara do 1.° de Julho de 1S22.

— I\3anoel Lopes Guimarães, Presidente, António Sa-

bino da Fonceca , António de Sequeira e Woraes , Luiz

Manoel da Cunha Bastos,"

LISBOA 4 de Outubro.

Sr. Redactor,
" Bem quizera não ter d-í rogar-lhe o lavor de in-

serir no seu Periódico a breve exposição da minha pri-

záo, oue por muitos princípios se fez admirável. Porém
como o n^emoravci Supplemento ao Diário do Governo
N, 129 lhe deo hum caracter atroz e estrondoso, julgo

de meu dever o responder-lhc pot meio da seguinte ex-

posição.
" Querendo o génio do mal dar o devido exercício

a seus infames desejos
,

principiou esta solapada opera-

ção no mez de Abril , espalhando graciosas listas de des-

afectos ao Syítema Constitucional , nas quaes tiverão a

iniquidade alguns poucos de miseráveis, que eu bem
conheço , de escrever o meu nome imitando desta sorte

a horrorosa marciía com que os Sans-Culotes ca França

derão principio á catniçaria , que devastou aquelle Pais

no meio da niais medonha anarquia. Estes infames não

tirarão comtudo o íructo que dcsejavão, pois que cm
poucos dias desappareceo o meu nome ; porém não des-

appareceo de mim o dever de dar aquelles passos
,
que

a honra me prescrevia para com a minha Pátria ; sendo

o primeiro ir procurar o meu digno Coronel , e commu-
nicar-lhe o acontecido, o qual me deo de parecer, que
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fosse fallar aO Excelleiítissiiiio Ministro das Justiças , o

que fiz no dia imniediato , queixaiido-nie de ver andar

o meu nome nessas listas intames , exposto ao ódio pu-

blico ! Porem o Ministro me respondeo, que nada sabia

a meu respeito, e mesmo do Regimento nada liie cons-

tava , e que dissesse isto ao meu Coronel , o qual sei

tem dado de tnim as melhores informações ; fiquei por

tanto descancado não só na minlia innocencia , mas tani-

tem n.is palavras do Excelientissimo Ministro, a quem
penhorei a maior adhesão ao Systema Constitucional. Até

aqui fica evidente
,

que nada havia de máo a meu res-

peito ; e como era possível que, depois disto, eu desse

o menor passo que não fosse coherente com a firmeza e

honra do meu caracter? é mui principalin=iite andando

já de prevenção com alguns inimigos, que tinha no Re-

gimento! ! Eu sei bem porque o são Em lim , eu

vivia tranquillo como vive o homem honrado, a quem
sua consciência não accusa de haver commettido o me-
nor crime ; quando no dia 2 de Junlio pelas 5 horas da

manhã , est.iiido ainda na cama , recebi hum olficio do

meu Coronel para immediatamente llie ir fallar ; fui , e

entrando em sua casa encontrei nella o Ministro do Bair-

ro do Castello, que me deo a voz de prezo á ordem de

EIRei ! ! ! passando logo depois a apalpar-me , e pergun-

tando-me se trazia algumas chaves , o que não irazia.

Acabando de me apalpar, disse-me aquelle Ministro que

me conservasse em custodia na mesma casa do meu Co-
ronel , e logo depois partio. Consta-me que fora dalli a

minha casa , onde não ficou canto que não registasse

,

pondo-me em desordem todos os meus papeis , e levan-

do-os comsigo. Algum tempo depois voltou o Ministro,

c me ordenou o seguisse ; roguei-lhe de me deixar ir

despedir de minha mulher e filha ; dando-me em respos-

ta hum desapiedado /j<i» , me conduzio á Cadeia da Ci-

dade, onde na lórraa do ridículo estilo me pozerão quasi

nú
,

para me arroj^irem a hum terrível Segredo, onde

estive 6(5 dias em dolorosas angustias, e com especiali-

dade os primeiros , v' não poucos , sem saber porque me
niakratavão daquella maneira, por isso que não me dis-

serio porque ; depois fui chamado á presença do ftiinis-

iro , o qual depois de varias perguntas me disse
,

que

havia provas de quo eu era traidor a Pátria
;
que assim o

certificavão o Cjpitão António Josíjulin de Mindonça , e

o Cirurgião Mór Joáe Hcw'ij"es de Simas , do mesmo
Regimento, consistindo seus depoimentos em hum lab^

-

lintho de embustes
,
pelos quaes affirmão que eu dissera

mal das Cortes, do Governo, e mesmo de particulares,

<udo a fim de os convidar para huma conjuração
; porém

et que não derão huma única testemunha , nem huma
só prova ; e como as haviáo elles de dar ? porque nem
st:ir.pre se achão testemunhas falsas para obsequiar hum
amigo. Causa na verdade riso , dizer o Cirurgião ftlór

que aquiilo fora dito diante de minha mulher e família ;

e não he menos irrisório o dizer o Capitão Mendonça
.,

que lia muito eu andava para lhe communicar os meus
sentimentos, e que tudo quanto elledepoz, cU lho dis-

sera á porta do Passeio Publico, hum Domingo ao meio
dia ! Ora na verdade por aquelle sitio póde-se fallar em
taes cousas, porque não anda ninguém áquella hora!
Estou intimamente convencido de que estas duas teste-

munhas , ou denunciantes, conhecendo a sua incapacida-
de se quizerão fazer conhecidos nesta Capital por sup-
postos Constitucionaes

, trilhando a estrada de delatores.

Na verdade causa riso, convidar eu hum Cirurgião
Wór para entrar em hum projecto de tão alta monta

,

que não tem relação alguma com a Cirurgia ! ! Em quan-
to ao Capitão Mcnnofiçn , de maneira alguma lhe diria

taes cousas como elle diz , ainda mesmo que na idta eu
as tivesse , vendo que era hum homem immoral , o que
se pôde ver na ordem Regimental de jo de Novembro
de 1S21, e procedimentos com seu Irmão á frente do
Regimento ; e mesmo por antecedencias motivadas por
transacções particulares Mas eu que não tenho o
Tiiesouro

, e devo
,
que culpa tenho eu

Em fim, Sr. Redactor, he melhor ficar aqui, por não

relatar cousas amargas que poderiao cahir da penna, e
só lhe digo que tenho feito por ser honrado , e fiel á
minha Pátria , o que bem mostra a opinião publica a
meu respeito , e não ter accusação , e menos documen-
to algum

,
mais que os dois referidos delatores. A todos:

os verdadeiros Constitucionaes tributo a maior gratidão
pelo bom conceito quc sei lhe tenho merecido, e igual-
mente ao Sr. Redactor de quem sou, etc. — Castello de
S. Ji>r^e i.° de Setembro de 1822.

Bernardino Hodriques
,

"Capitão Pagador do Regimento 16.''

CORTES. —— Sessão do dia 4 de Outubro, 482."
Aberta a Sessão ás horas do costume , leo o Sr. Se-

cretario barroso fereira a acta da precedente, que foi
approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do ex-
pediente , em que se tomprehendia a seguinte corres-
pondência : — Hum officio do Governo pela Secretaria
d" Estado dos Negócios do Reino, incluindo informações
do Reverendo iàispo do Porto acerca do estabelecimen-
to de hum Collegio de educação para meninas, que pro-
pozerâo a Prelada e mais Religiosas do Convento de
Corpus Cltriíii de VaLj-Nova de Gaia

; passou á ( 'om-
iiiissão de Instrucção Publica. Outro pela Secretaria de
Estado dos Negócios das Justiças , incluindo informações
do Tribunal especial da Protecção da Liberdade da Im-
prensa, e huma conta do Desembargador Luiz Manoel d»
Moura C,:bral

, que serve de Juiz de Direito da Liberda-
de da Imprensa, tudo relativo ás difficuldades e emba-
raços, que se encontrão na Lei de 4 de Julho de 1821 :

passou á Commissio de Justiça Civil. Outro acompa-
nhado do que o Juiz de Fora de Messejana envia sobre
a impossibilidade de continuar a residir naquella Villa.

ficarão as Cortes inteiradas da participação que faz:

a Junta Provisória do Governo do Moronhão , em que
ielere o estado de socego d.i.quella Província, e accres-
cenla que não exigindo os assumptos que tem occorrid»
providencia legislativa

, por economisar o tempo
,
que he

tão precioso ao Soberano Congresso, tem dirigido a sua
correspondência a Sua Magestade Constitucional pela Se-
cretaria d Estado competente.

Concedcráo-se i 5 dias de licença ao Sr. Deputado
Francisco Moniz, 'lavarei, e ficarão as Cortes inteiradas

das participações de moléstia dos Srs. Deputados Isido-
ro Joic dos Santos , e Ignocio Pinto de Almeida e Cas~^
iro.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada »
e disse se achavão presentes 121 Srs. Deputados, e quo
faltavão js, dos quaes 15 tinhão licença motivada, e
se.Tj ella 20.

Ordem do Dia :

Continuação do Projecto das Relações Provinciais.
Entrou em discussão o artigo 26 adiado da prece-

dente Sessão, em que se estabelece que os Dcsetr.bir-

gídores devem ser tirados da classe dos Juizes letrados:

pela sua escala e antiguidade ; tendo dado provas das;

suas virtudes, conhecimentos, e amor ao Systema Cons-
titucional.

O Sr. Freire comhateo o artigo na parte em que
laz recahir a sorte dos Desembargadores na escala ou an-
tiguidade

;
porque ao abrigo de tal Lei cessaria o esti-

mulo , e o serviço publico sem duvida se ressentiria

desta falta : que he verdade que o arbítrio tem males
de grande monta, e o maior ser/a o tirar á Magistratu-

ra a independência do Potler Judiciário, tão necessário

em hum Governo Constitucional
; porém que hum nicis

tern;.) entre o arbítrio e a escala , ou antiguidade
,

po-

deria reunir estas difficuldades.

O Sr. Serpa Machado tomando a palavra disse,

que não tratando da matéria da segunda parte do artigo,

por ser objecto da Lei da promoção dos Magistrados
,

faria unicamente huma excepção á primeira parte , a

qual se reduzia ao seguinte : '.'Proponho que os Lentes
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da Universidade das Faculdades Juridicas fiquem conti-

nuando a ter accesso aos lugares de Magistratura, como

ate agora."— Sustentou a sua indicação, mostrando que

sendo este accesso Inima recompensa dos grandes servi-

ços dos Lentes da Universidade, era igualmente a paga

dos seus sacrificios ; e por consequência hum estimulo

para os orogrcssos das Sciencias : que esta excepção não

altera de fórma alguma a marcha das promoções, porque

os Lentes, segundo as Leis antigas, enttáo na carreira

judiciaria , e tem adquirido direito á mesma antiguidade.

O Sr. Guerreiro em hum longo discurso sustínteu

a primeira p itte do artigo, mostrando que a escala ou

antiguidade he sempre a maior segurança dos emprega-

dos
,~

a independência dos Poderes, e conseguintemente

o bom serviço publico: que approvando assim a primei-

ra parte," regeita a segunda, por isso que desttoe a pri-

meira ; accísccntando que aquelle que não tiver virtu-

des , conliecimentos, e amor ao systema Constitucio-

nal,' não só não he digno de ser Desembargador, mas

nem Ju-z letrado ; e para estes nem ha escala, nem an-

tiguidade. Em quanto á indicação do Sr. Serpa Mncha-

(/i° disse, que se lhe oppunha com todas as suas forças:

que os s'etvicos na Utliversidade devem ser recompensa-

dos na mesriía Universidade ;
que se os seus ordenados

e graduações não bastão, íe lhe augmentem ; porém te-

nháo os Lentes a certeza que só na regência das Cadei-

ras encontrarão os seus prémios , e de forma alguma in-

trometterem-se em hum niinisterio alheio da sua profis-

são : que ao contrario se no artigo se entendesse que

os Lentes não ficaváo excluídos , eIJe proporia que ex-

pressamente se declarasse : por tanto que a sua opinião

era apptovar a primeira parte do artigo, e regeitar a se-

S"'ida.

O Sr. Ferreira Borges disse que a indicação do Sr.

Serpa Machado uío podia sustentar-se
,

porque era op-

posto á Constituição, a qual estabelece que os Magis-

trados serão promovidos segundo a sua antiguidade; que

esta antiguidade não se podia encontrar nos Oppositores,

ou Lentes; que portanto devia suspender-se a discus-áo:

tjue em quanto ao artigo o sustenta, como próprio para

conservar a independência do Poder Judiciário.

O Sr. Fernandes T/ioniás combatei) a indicação do

Sr. Serpa Machado , dizendo que de forma alguma se

devião misturar os dous empregos de Lentes, e Magis-

trados: que os Lentes já tem grandes vantagens, por-

•que alem dos seus ordenados como taes , tem Canoni-

catos , tem accesso aos Bispados , ea outros grandes em-

pregos : que se queixão de pequenos Ordenados, secu-

Jari^em as Conezias ; faça-se huma distribuição igual dos

^eus rendimentos , e que assim se augmentaraó os Or-

denados. Que em quanto os Lentes tem estes recursos,

aos Magistrados nenhuns lhes resta mais que e Supremo

Tribunal de Justiça : e a este respeito toncluio que se

os Lentes querem ter accesso na Magistratura ,
teniião o

mesmo accesso os Magistrados nas Cadeiras da Universi-

dade.

Que tratando porem da 3.^ parte do artigo, que

foi combatido, se persuadia que nenhum dos illustres

Preoriíiantes que o impugnarão duvidarão de que sem

virtudes , conhecimentos , e amor ao Systema Constitu-

cional se não deva admittir nenhum em|)rcgado publico ;

porém que não duvida, nem se persuade que seuslllus-

tres Colle<»as na Cnmmistão duvidarão que se ommita

neste lu:;ar, e que se rezerve para a Lei , de que a mes-

ma Coinmiss:o se acha encarregada , sobre a promoção.

Discorrerão sobre este objecto a favor da indicação

os Srs. Camello Fortes, Peixoto, Bodrigiies Bastos,

Ferreira de So:tsa , Snares de Aícvedo , e Corrêa de Se-

tihra ; e contra a indicaçJo os Srs. Borges Carneiro, Mou-

ra , Soares Frauco , Castctlo Branco, e Barreto Feio l

e julgaiido-se sufliciencemenre discutido, foi approvada

c 1.' parte do art , c em consequência regeitada a indi-

cação do Sr. Serpa Machado. A segunda parte do artigo

foi supprimida para ficar para a Lei das promoções

Foi approvado o parecer da Commissão Militar, em
Que se propõe o destino dos Otficiaes regressados de Per-

ttanibiico
,
que ss reduz ; a que sejão ccntemplados com

os seus soldos , devendo o Governo empregallos.

O Parecer da Commissão Especial para o exame e

melhoramento das Caudelarias, em que pede informações

sobre o estado djs manadas nacionaes, e se mandem en-

tregar nas Reaes Cavalharices alguns cavallos e bestas

muares
,

para servirem nos lançamentos as primeiras ; e
as segundas que sejão vendidas por conta da Nação em
hasta publica ;

pedindo-se informações a respeito d' a-

quelle estabelecimento. = Foi approvado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia = conti-

nuaçãJ das Relações Provinciaes = , e levantou a Sessão

ás 2 horas.

Ktvios entrados do porto de Lisboa desde 12 até 16

de Setembro,

Setembro 12. Galiota Hollandeza Ceres , de Zierik-

zee em 24 dias, com 200 caixas de Queips e 200 pacas

de Linho.

Id. 14. Falucho Hespanhol Santo António , M. José
Ontuno, de Nerja em 12 dias, com i^^ caixas de Pas-

sas.

Escuna Ingleza Lark , Cap. João Vivins , de Dart-

mouth em 14 dias em lastro.

Id, 1 5. Kiate Portuguez Santa Anna , M. Joaquim
Lopes, da I. da Madeira em j2 dias ein lastro.

Escuna Portugueza Maria . C. Joaquim Marques , vem
da Ilha da fcoa Vista , em 41 dias com 222 sacas de
Urzela.

Chalupa Portugueza Maria , C. Joaquim Ignacio do
Livramento, vem da Ilha da Boa Vista, em 45 dias com
116 sacas de Urzela.

terg. Inglez David , C. Diogo Hancock , vem
de Terranova em 25 dias com 2500 qq. de liacalháo.

Escuna Ingleza íris , C. Henrique Snoutland , vem
de Terranova, em 24 dias com 1500 qq. de iíacdlhão.

Escuna Portugueza Conceição Flor do Mar , C. José
dê Abreu, vem de S. Miguel em 24 dias com 70 moios
de Fava , 80 de Trigo,

Jd. 16. Galera Portugueza Duque de Bragança, C.

o 2° Tenente Isidoro dos Reis , vem do Rio de Ja-
neiro S4 dias, 81 caixas de Assucar

, 98 caixas de Cha
,

91 pipas de Agoardente , e outros géneros.

Berg. Portuguez Apollo , C. o 2° Tenente Antó-
nio Daniel B. L'arros , vein de Cacheo em 50 dias com
ICO arrobas de Cera , 27 de Marfim.

Escuna Portugueza S. José , e S. João , C. Jacinto

Pereira Borges , vem de S. Miguel , 15 dias com go
moios de Trigo , âo de Fava , 60 sacas de Feijão.

Escuna Portugueza Monte do Carmo e Almas , C.

Josi Francisco , vem de S. Miguel em 25 dias, com 150
móis de Fava

, 40 de Trigo.

Escuna Portugueza Piedade e Almas , C. Pedro Spi-

tier , vem de S. Miguel, 11 dias com 160 moios de Fa-

va , 20 de Trigo , e 20 de Feijão.

Kiate Portuguez Aurora , M. Manoel de Lemos
,

vem de S. Miguel em 17 dias com 80 moios de Trigo,

108 de Fava.

Paquete Inglez Duque de Kent 2.° , Com. Eduard

Laurence , vem de Falmouth em iO dias, huma Mala,

21 pessoas
, 5

passageiros.

A N N U NCI o,

Sahio á luz : Hum Quarto dt Palavra sobre o Padre,

ott o Vcrgalho dos Mariolas. Vende-se por 80 rs. na

Loja de António Pedro, Rua do Ouro N. ij8, e nas

mais do costume.
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SEGUNDA FEIRA 7 DE OUTUBRO. -

GRX-BR^ET AN HA.
Londres 18 de Setembro,

,

or via de Frari<;a temos mais recentes cartas de Lis-

boa que as recebemos pela ultima maila que clicgou á

Fahiioiith. Parece que o Empréstimo Portuguez tem quasi

parado em nada. O Kanco jSlacion^^ , como anteriormen-

te soubemos, offereceo adiantar o dinheiro, mas só por

tenipq_limitado. E';ta proposta não tinha sido acceita, •

tinha-se íaliado a alguns individues para emprestar a som-

ma requerida, e foi emprestada a preço de cinco por cen-

to por cida 9 ; libras , com condição de que quando se

fizer o pagamento , as pessoas que fazem o Empréstimo

leceberáõ 100 libras por cada 95. Estes termos, consi-

derando o presente estado de mercado do duiheiro da Eu-

ropa
, pôde considerar-se Iium pouco exorbitante.

A.S Rendas de Portagnl tem diminuído muito, não

dando mais de dois terços da somma em outto tempo
cobrada. Esta circunstancia tem feito de facto preciso o

Empréstimo ; e as cartas recebidas hoje faiíão seriamente

de alguma mudança nosyst=ma commercial de Pori«g-fl/,

para o tornar mais productivo.

REINO-UNIDO DE PORTUGAL, BRaSIL
,

E ALGARVES.
R(<? de Janeiro 16 de Julho.

Copia dn Repj'eseiitoçiio dirigida ao Solicraiit Congresso

Cm dúta de I 5 d' Ahrit pehis principaci proprietários

da Bailia e do sen Reco/icavo em que si^mpca a vou-

tade daijíiella Província.

SENHOR.
A Nação Portugueza decahida da Liberdade dos pri-

rnitivos tempos da sua existência politica , c por muitos

Séculos sugeita á vontade absoluta de seus Senhores
,

pa-

recia mais hum miserável pegulhal , do que homens en-

laçados para \iverem felices debaixo do does império

das Leis. So os Portuguezes não huvião de todo risc.ido

da memoria os direitos do homem , ao menos estavão

tÃo affeitos ao iugo datyrannia, que delle se não doi.ío.

A Providencia porém tinha destinado a V. W. para ar-

r.iiicalos de tão agra situação, cimentada em hábitos, e

prejuízos , ou preoccupaçóes annosas. Decretando V. M.
a Soberania do Povo, derribou o Despotismo, e resti-

tuio á Gente Portugueza os imprescriptiveis Direitos ,

que lhe havião usurpado.

O brado da Liberdade soltado pelos regeneradores
da Pátria, resoou no Brasil, e de improviso despertou
nos corações de seus povos, oriundos dos assignaiados

Lusos, idênticos sentimentos ; elles com os braços aber-

tos, meigos acolhér.ío, e íizeráo próprias as reclamações
do Estado outr'ora Pai.

A Província da Bahia, contigua ao Cadafalso da
Arbitrariedade

,
pôde primeiro erguer o pendão da Liber-

dade Constitucional : Sua resolução deo o signal , e de-
terminou a Capital a seguir o seu exemplo, e do dia jo
áo de z6 de Fe\erciro todo o Brasil foi livre, e reas-

sumlo Sua Soberania. Então, posto que emancipado pela

Carta de Lei
,

que o elevou a Cathegoria de Reino , e

com sobejas faculdades para entrar na Lisfa das Nações
Independentes , todavia

,
grato aos exíguos cuidados ,

que a antiga Metrópole dispendéra em sua infância , e

civllisação , o Brasif quh unir-se a Portugal, esperando

nesta nova forma de associação politica achar Igualdade de
direitos, e conseguir a maior somma de felicidade publicí»

Comportamento tão franco, e sentimentos tão ge-

nerosos , merecião de certo a influencia de alguma es-

trella favorável ; mas ou seja porque a virtude tem sem-
pre o sofrimento por inseparável companheiro , ou seja

pela ignorância, e niachiavelismo do Governo, a que
se houvera confiado a Bahia , he certo que a esta reso-

lução magnânima se tem seguido bum tropel de infortú-

nios que porão cadi vez mais
,

(a não serem já reme-
diados ) em bem triste experiência , a constância , e fi-

delidade dos habitaiues desta Província.

A primeira Junta do Governo
,

que devia produzir

todas as vantagens de huma representação popular, es-

quecida bem depressa do grande objecto da sua institui-

ção, não fez mais do que promover facções para firmar-

se , e pòr-se independente da Regência do Brasil, para

prodigalizar a seu sabor os dons da Soberania , frustran-

do com esta impolitica conducta, a esperança dos homens
honrados , e virtuosos Cidadãos.

Por entre a inabalável boa fé. Senhor, de hum p&'
vo

,
que tem sempre dado irretragaveis provas de sua

moderação, e docilidade, se ergue huma facção
,

que
por huma espécie de vaidade bem singular, e de bizarro

amtir próprio, no delírio do mais' requintado orgulho,
tenta lançar as algemas coloniaes aos emancipados , e
em extremo ingénuos Brasileirc», e com assoberbado

tom , e porte , menoscaba os sagrados direitos do paiz
,

que carinhoso acolhera, e honrara aos seus mais encar-

niçados Corifeos.

Foi esta facção
,
que com manifesta malevolencia

,

e premeditado propoiito de trahir os interesses deste

Reino, e que trabalhando com grande vigor em anni-

qiiilar sua consideração , e decoro , arrancou a Bahia ào

Ligâmen ijraslliense : lie ella
,

que fartando seu corro-

sivo appetite , com a espionagem , a calumnia , insultos

pessoaes , e anieaçss , semeia a mais fatal , e influente

desconfiança entre Cidadãos crédulos , e suffoca as vozes

da parte sã da População. He ella finalmente
,

que de-

nunciando em airos Inados
,

partidos de Independência

democrática , scisão monárquica , Felisbertinos , e outros,

que só tem existência em seus perversos corações, per-

tendem alçar tanto o erro, e o capricho, que subrepu-

jem o ihrono da opinião publica , e desta arte eiiganoiE

a V. ftl." e a posteridade. — Tal he a marcha eterna

d s paixões nas crises politicas! As historias de todas as

revoluções ofFerecem exemplos de predominância de par-

t.doa, mormente naquelles lugares, cm que o Poder
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Soberano estando ionge , e não podendo pnr •>! mesrro

prescrucar a verdade , muitas vezes obra segundo illuso-

rias iiifo.niacóes. São provas àhto os Decretos de 29 d<s

Setembro, que assombrarão o Brasil, e OjUrt , mosttan-

do-l!ie o garrote, o piizeráo eRi guarda, e tormentosa

agitação.

IJobraiiceiro porijm ás intrigas , a fisco da sua pró-

pria si;;4iirança , e no nirio do turbiliiáo de juizO!
,

que

talviz i.i o desconfiado Poríngaí faça ácetca dos senti-

melitos , e njetcnções do Brasil, o Povo da BoAin côns-

cio da í>Lia Dignidade., e náo confundindo a submissão

com a subfcicão, levanta a voz, e faz penetrar no Au-

gusto Siiítuíno das Leis suas vozes , como fieis expres-

sões da sua inalterável voirade, com aquells denodo, e

franouezj
,
que fazem a pnrtillia dos Cid.idãos Livres.

O Poder Legisiattvo, Senlior, não lie o poder de

fazer arbitrariamente Leis
,
que vão de encontro , e des-

truão com evidencia os bc.Ts , que se esperão rio exer-

crcio deue poder, e que são o objecto da sua institui-

ção. O Povo , supposto tenha constituido sua soberania

nas pessoas dos seus Representantes, não lhes tem to-

davia dado , nem l!;es podia jamais dar o poder de Le-

gislatura , set;tindo suas opiniões particulares , e que se

náo firme na vontade geral, que por ellcs Representan-

tes !ie declarada como V. W. decretou no artigo 24 das

Bases da Constituição; pois que o contrario seria cons-

tituir Senliores, ainda qus temporários, e não Repre»

sentanCês.

O Brasil
,
pelo facto da mudança dElRei "o Senlior

D. João Vi então Soberano Legislador , da Cidjde de

Lisbdo para a do Rio híc J,nutro , pelo estabelecimento

das authoridades Supremas de huma Monarquia, e pela

Lei de ló de Dezembro de 1S15 ,
que o elevou á Ca-

thegotia Politica de Reino, a que tinha justos títulos

por sua riqueza territorial, sufficiente População, avul-

tado Commercio, e Industria, o Braiil gozava de huma

administração independente da de rortugíil , e ambos

os Reinos nada tinhão de commum , senão a subjeição

aos actos immediatos dos Poderes Legislativo, e Execu-

tivo, reunidos na Augusta Pessoa d'ElRei.

Proclamados os direiíos do Homem, a igualdade das

Leis e dividido o poder da Soberarda Nacional , ha de

então o Brasil abaixar-se do seu sublime assento, e sub-

ieitar a sua alta administração .is aiithoridadcs do Reino

irmão ? Ha de elle ser indecorosamente o que Poriugrl

náo foi notempo do regimen absoluto, quando EUlei n,u-

dou a Sede da Monarquia ?.. Não , Sr., não he possível:

O Povo do Reino do Brasil unindo-se em nova sociedade

ao às Píirtiigal nunca intenções teve, enem as podia ter,

de fazer hum pacto politico, que evidente e necessaria-

mente o torna desgraçado, porque nelle perde o seu de-

coro, emancipação e liijf rdade , a he forçado com menos-

cabo do seu pondonor,* tí interesses a demandar por entre

milhares de legoas de agoa, a mais pequena mercê
,

e re-

médio aos vexames dos Magistrados, e Chefes Aliiuares,

e a esperar pelas tardias , e disp'-ndios?.s decisões do^

Tribunaes de Lisboa em matérias contenciosas.

A Província da Bahia portanto , fidelissima ao ju-

ramento do dia 10 de Fevoreiro de 2821 ,
e ao que

muito espontaneamente prestara ás Bases da Constitui-

ção por V. W. decretadas , dentro da circumferencia dõs

seus deveres , altamente íjrada por seus direitos
,

e pro-

testando perante DEOS
,
pela pureza de suas intenções,

reverente, e explicitamente declara a V- M. qus ella

não quer ser senão Província do Reino do Brasil Uni-

do e nunca mais , e nem de modo algum sujeita ao de

Portugal, e que concordando com os votos, e requisi-

ções das Províncias do Ria ile Janeiro^ 5'. Paulo , -Riíi

Oraiidt tio Sul , e Minas Geraes , reclama que liaja huma

Rei'encia no Reino do Brasil, hum cejitro de adminis-

tração geial , em que os Brasileiros achem a graça, e a

justiça, com aquellas seguranças, e gjrantias ,
c dentro

daquelles Irmites, que mantenhão illeso o regimen libe-

raL e estabilidade da Monarquia, e que esta Regência

ou Delegação do Poder Executivo esteja na Pessoa de
S, A. R, o Senlior D. Pedro , cujos sentimentos consti-

tucionaes são assas reconhecidos, e cu)o amor pelo Povo
e Paternais intenções bem mostrão que lie Filho de iium
tal Pai.

Tal he Senhor , a vontade do Povo , e taes as con-
dições gcraes do contracto politico, que ha de unir li-

beralmente o Reino do Brasil ao de Porttigal
, que V.

M. se conipromctteo celebrar.

A B.i/iíd em fim não se affastando huma só linha

do Systema Constitucional , que fundamentado nas vir-

tudes das Republicas, e na honra das iMonarquias prn-
mette a maior prosperidade Nacional , ao tempo que ju-

ra o mais implacável odio ao Império absoluto
,

que el-

la conlbatterá ate á morte
,
quaesquer que sejão as rou-

pas , com que appareça trajado, protesta igualmente cue
unida á- outras Províncias resistirá com todas as forças

ás inJLiricrsas pertençóes do Reino itmão, preferindo nas

ultimas extremidades commetter o suicídio politico , do
que subjeitar-se ao doininio, e subjeição Européa. Mas
não , nada disso , Senhor, acontecera ; O pevo desta Pro-

vinda confia na alta justiça de V. M. , no Liberalismo

da Nação Portugucza e no espirito illuminado do Século,

e espera que V. M. , assentando os alicerces do Edifício

social do Reino-Unidc de Porttigct, do Brasil , e dos
Jl^iirves sobre bases^iguaes

,
prevenirá os desastrosos

males, que estão independentes ao Brasil, e ao mesmo
Píirtiííal , terá verdadeira «rloria . dará a Monarquia
Luzo-L'rasilica grandeza solida; e felicidade duradoira. Ba-
ilia J5 de Abtil de 1822. (^Seguem as assignatttras.')

LISBOA 6 de Oíitiihro.

^'Sr. Kedector da Cabeia Universal.

"Sou naturalmente sea amigo, e tenho etn grande
estima os seus escritos

,
que na verdade mostrão o seu

nobre caracter , a sua honra , e a sua absoluta imparcia-

lidade ; mas , como eu ^eja igualmente sincero , devo
dizer-lhe que fiquei zangado com o laconismo do N.°

2M sobre o Projecto do Sr. Deputado Soares Franco
para a creação d' huma Nova Ordem de Beneméritos;
visto haver-me capacitado de que a novidade d'huma ein-

preza-náo esperada o ligava a descrevella integralmente,

para que os seus leitores não ficassem, como eu, de

buço cabido , e entregues a cogitações pouco agradáveis.

Para satisfazer de prompto a minha curiosidade quiz to-

mar o partido de recorrer á compta do Diário do Gover-
no ;

porque este he mais abundante , mais anafado do

que 3 sua Gazeta ,
quando trata de Cortes , e de guerra

da Riissia com a Sublime Torta
; porem a lembrança do

protesto, que tinha feito 'ha perto d^hum anno de não
tornar a fazer despeza nas composições d' hum homem,
que está mangaiKio £omno?co , como se todos fossemos

crianças , ou çanateiros de escada , me suspendeo , espe-

rando mesmo encontrar o que desejava em alguns dos

seus Num. seguintes. Não havia novidade ; e a minha
impaciência me obrigou a ser patinho. Comprei o Da-
rio ; e , lançando ávidos olhos no Projecto , lido pelo Sr.

Soares de Ai.evedo , fiquei estacado, e até com os senti-

dos em confusão, logo que cheguei ao artigo n.°, de

maneira que me náo foi possível entrar na leitura dos

seguintes, não obstante o ardente desejo de o conseguir.

Nesta situação de msliidade adormeci , e depois assentei

C)ue hum fraudoiento sonho me havia representado o que
tinha lido : poiém o triste Diário estava desgraçadamen-

te ao meu lado , e , não consentindo que respirasse al-

guns minutos com esta gr.ita illusão , me fez entrar no
verdadeiro conhecimento de que eu náo tinha sonhado,

mas sim que o Sr. Soares Franco toscanejava quando
conccbeo, e quando escrevco a triste lembrança. Eu
embirrei logo RO principio. Que preambulo, Sr. Reda-
ctor ! Elle em verdade he traçado segundo os princípios

de -eterna justiça ; mas a sua generalidade , a sua fácil

apphcação a emprezas , que segundo o bom ou máo exi-
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to costumáo ser oihaJiS coma serviços, ou como atten-

tados fcito'! á Pátria
,
póJc ser perigosa. . . . Sim : póde-o

ser ; por quanto tratando o Sr, Soaies Fruuco de coroar

os fehces succcssos de 24 d'Ago";to e i 5 de Setenibro

de 182O com lecoiTipensa aos iliustres Varões, t]Ue os

executarão, e tendo estabelecido que o premio dis ac-

ções grandes e arriscadas he lium poderoso exemplo para

que outros entrem sem medo na mesma carreira , e não

desmaiem na frente dos perigos ; parece que abre as por-

tas aos- ignorantes, aos menos pensadores, e aos teme-

rários, para que, ideando acções airiicadas , e centrarias

ao actual Systema , não desmaiem na entrada c' hunia

carreira, que os conduza a successos oppostos aos de 34

d'A<'Osto e 1 5 de Setembro na certeza de que o premio

iiies será devido com justiça, e liberalisado com abun-

dância, e com applausos. E que montão de desgraças,

Sr. Redactor, se as bichas pegassem com este principio

fundamental! E se pegassem, e conseguissem o seu iim
,

não diriáo que tacs successos forão gloriosos , e necessá-

rios para a salvação da Pátria ? Diriáo ; e não haveria

faita de apologistas
,

porque em todos os Governos iie

grande o numero dos descontentes , e de homens que
,

segundo huma frase d' hum grande- génio 1 ortijguez, mu-
dão o vestido, segundo muda a estação; e jamais falta-

rião razões ao partido dominante, huma vcz que preten-

desse justificar , e mesmo consolidar suas aventuras pec-

caminosas. A lição da historia nos iornece a cada passo

tristes., e repetidos exemplos desta amargosa verdade.

"Não eaibiriei nos primeiros dez artigos a ponto

de suspender o juiro sobre a sua doutrina ; e apezar de

me parecer extravagante , ou filha do espirito de novi-

dide a creação d'lij<ma Nova Ordsm de Cavalleria
,
pa-

ra recompensar serviços civis e militares em Port::§íií
,

aonde se contão tantas Ordens Militares, .com cujas 1,;-

sijnias e rendimentos os Senhores Reis hão constante-

mente premiado os raesnios serviços ; apezar mesmo de

ma parecer ociosa, para se conservar memoria dos illus-

tres Varões
,

que premeditarão , desenvolverão , e poze-

ráo em execução o plano da Regeneração Politica da

nossa Monarquia ; visto que os Portugiicieí ainda se re-

cordío com o maior enthusiasmo
,

prazer, e gratidão dos

nunca assaz louvados Heióes de 1640 C*) » ^ dos outros

de ma:s remota antiguidade ; cointudo , como esta crea-

ção nf.o ofienila , nem dumnifique a Pátria , não se deve

estranhar muito ao tJr. Soarei Franco a vontade do es-

tabciecin ento d' huma No.va Ordem de Cavalleria com
o titulo de Ordem Nacional dos Beneméritos da Pátria ,

e que seja consposía d' hum Grão-fllestre , Grão-Cruzes ,

Coinn.cpdadores , e Cavalleiros
,

para que cada iuim dos

I.rnemeritos seja condecorado com a insígnia correspon-

d<:nte ao orio dos serviços. Isto sim; isto he ju<.tissimo
;

.porque não deve receber tanto galardão o que trabalha

pouco, quanto recebe o que trabalha muito: e , se o ir.

Soarei F rajico saltasse da doutrina do artigo iO.° á do
artigo 12.°; Gucro dizer, se o Sr. Soares Franco se não
lembrasse de escrever o que se acha no atti^^o 1 l.°, não
haveria reparo, nem haveria a mais leve queixa, e fi-

caríamos todos em paz coroo Deos com os Anjos. Mas
: tença annual de três mil cruzados para os Grão-Cru-
ze« ! ! ! de seiscentos mil reis para os Commendadores ! ! !

de cincoeiua inil reis para os Cavalleiros ! ! ! ! Ah I Sr.

'Redactor, aonde vsi isto dar comsigo ? Sobre-carregat

com tenças o Thesouro Publico, que anda a pedir es-

mola! ! ! O Thesouro, que não paga a quem deve!!!
•Q Thesouro

,
que não pôde enxugar as lagrimas de seus

credores, ver-se a^ora sobre-carregado com a multa an-
nual lembrada pelo Sr. Soarei Franco'. O Thesouro

,

que está reputado o maior dos ingratos para com os seus

(*) A maior grandeza daquelles immortaes Varóts
!oi não cuidarem dies próprios em marcar as condições,
nem sequer insinuarem , o seu próprio premio. Isto cha-
mo eu lieTaiino , o mais seria cgohme.

especíaes amigos
,
que francamenta lhe abrirão as cava-

Iheriças , os curraes , os celleiros , os armazéns , as ade-

gas , os cofres, e os braços, para tiue , atrebatando-o

das garras Francezas , o repozessem na tutela da honra,
e da gloria Poriugufza , devera sofFrer mai« estas copio-

sas S3ngr;:it , para mais se impossibilitar ao abandono da

Ica ingratidão ! ! ! Esta idéa do Sr. Soares Franco não
pôde ser da vontade de Dcos , nem da vontide dos ho-

mens, e nem mesmo poderá ser grata aos illustres agra-

ciandos
; porque estes sáq am.biciosos , sim, mas he dz

honra, e da gloria, por ser virtude, e não do sórdido

interesse
,

por ser jium vicio desordenado. Dai a Deos
o que he de Deos : dai a César o que he de César. Es-
te preceito do Eternp, e por isso de eterna justiça, tem
muita analogia com o Projecto. Disse a Eterna Verdade
que se deve entregar a cada hum aquillo que lhe perten-

ce. E que diria no caso presente? O mesmo que os ho-
mens devem dizer. Thesouro

,
(taes deverão ser na bo-

ca dos imparciaes as vozes da razão) Thesouro , repara

que estás lig,-do por hum titulo oneroso, e o mais sagra-

do a pagar aos»te;iS credores: repara que nada tens, em
quanto es devedor : repara que não he próprio da tui
honra, que te aviltas, e que és doloso se no estado de
decadência, em que estás, fizeres doação: porque ellas

se reputão nulias na censura de direito, por serem feitas:

em fraude dos credores : repara que a necessidade deo
Jngar a que já corrão em teu favor as Commendas va-
gas , e outros bens Ecciesiasticos para ver se he possí-

vel dar-se cura ás tuas chagas^ e seres levantado da mes-
quinha penúria em que vives : repara que para esse fim

até foi necessário .«tupplicar Graças ao Santíssimo Padre
Pio Vil

, \igario de J. C. na terra , allegando a Divida

publica como causa primaria para te serem concedidas :

repara que tudo o que se tem praticado em teu auxilio

ainda he pouco
; por isso mesmo que estás muito doen-

te , muito debilitado. E ainda tu queres rasgar mais
veias? Ainda queres verter mais sangue? Que dirão os
Estrangeiros conhecedores da tua moléstia? Que dirão

os Nacionaes? E que dirão com especialidade aquelles

teus credores, que em consequência do determinado em
29 de Julho de 1808 pela Junta Provisional do Gover-
no Supremo instituída na Cidade do Porto abrirão gra-

t-uitamenie os seus thesouros, e com elles a estrada pa-

ra que tu, sendo en'ão denominado z: Erário Régio = ,

chegasses á gloria de seres chamado z: TliesOuro Publico

iNaeional r: ? Thesouro, paga aos teus credores, e depois

liberalisa-te,

"Serei eu denunciado, Sr. Redactor? Serei cha-
mado ao Salão do Jury? Serei perseguido pelo que le-

vo escrito? Confio na jurada Constituição; e por isso

livre de temores , e ate de suspeitas , lhe rogo queira

inserir na sua respeitável folha os votos d' hum seu ad-

mirador, e zz. Amigo da Verdade."

CORTES. 'Sessão de dia 5 de Outubro. 4S j.

Aberta a Sessão ás horas do costume , leo o Sr. Se-
cretario Basílio Jlbeiio a acta da precedente, que foi

approvada.

O Sr, Secretario Felgueiras deo conta do expediea-
te, em que se con prehendia a seguinte correspondên-
cia. — Hum officio do Governo pela Secretaria d Estado
dos Negócios do Reino , incluindo a representação de
António Soares Lobo , acompanhada de infarmacões da
Camaia de Hlonte-mòr o íVo-jo sobre a administração da

Casa da Misericórdia ; passou á Commissão de Saúde Pu-

blica. Outro incluindo os autos da devassa a que se pro-

cedeo acerca dos abusos quí se dizião commettidos na

administração da Fabrica Nacional das Sedas; [Cá Com-
missão das Artes). Outro peia Secretaria d'Estado dos

Negccics das Justiça? acompanhando a relação dos vasos
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Sagrados ,
paramentos , thesouro , e mars alfaias yierten-

centes á Santa Igreja Patriarcal de Lisboa ;
passou i

Cjmtnissjío Eccissiastica da Reforma. Outro acompanlian-

^a a Ccfiisulta de Junta dó Commercio sobre o requeri-

mento de João deOiiveira Caldas ;
(i competente Com-

niissão. ^^J"
'

'

Mr.ndou-se' faíer menção lionroza das felicitações da:

"Caiiliaras Gonstitucionaes das Vijlas de Palmctla , de

Tlarcos , e de Alcácer do Sal ; df. Deocleciano Leão Ca-

breira , Commandante do Regimento de Artilheria N." 2

eiTi seu nome , e dos Ofticiaès , e mais praças do seu

Coinmando.
Ouvio-se com agrado a felicitação do Juiz de Fora

de E-ipo tende
, João de Brito Ozorio. Ficarão inteirad,^;

as Cortes da felicitação, e agradecimentos que o Reitor

da Freguezia da Honra de Eualháo , no Ki';pado de Pi-

nUtl
,

pela saudável íesoUiçáo de se tomar em considera-

ção a decente sustentação da chsse dos Párocos. Ficarão

igualmente inteiradas- da felicitação , e agradecimen-

tos que pelos beneficios recebidos envião ao Soberano

Congresso vários 'Cidadãos da Villa de Alvito.

A' CommÍ!S30 Ecclesiastica de Reforma se enviou

Tium Projecto rfo culto Religioso para o Reino-Unido dè

Portugal, Brasil, e Algar-ues , oflFerecido por Caetano

José Lucas e Silva , Prior da Igreja Matriz de S. Pedro

dã villa de Palmela.

Ficarão inteiradas da impossibilidade que diz ter o

Sr. Deputado Manoel Faei de Sande por talta de saúde
,

tie vir assignar e jurar a Constituição.
' Concedcrão-se aos Srs. Deputados Vonihigos Mala-

quias de Aguiar PiresFcrreira , e Barão de MoleUos I5

(dias para tratarem da sua saúde.

Foi ouvida com agrado a felicitação do Juiz de

Fora de Lamego
, José de Abreu Carneiro e Vasconcel-

los , apresentada pelo Secretario Basílio Alberto.

A' Commissáe d.is Petições liuma representação do

Juiz Ordinário de Outil , Plácido da Cunha Pereira, con-

tra o procedimento e ccnducta de Manoel Corrêa.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada
,

e disse se achavão presentes i 1 1 Srs. Deputados
, e qUe

faftavão 45, dos quaes 19 tinhão licença motivada.

Ordem do Dia :

Continuação do Projecto das Relações Pròviíiciaes.

" Art. 27. Os da Relação de Lisboa terão de or-

denado hum conto e seiscentos niil réis , os do Porto

hum conto e duzentos mil rs. , os mais hum conto de rs."

Fizcião-se algumas observações em que o Sr. Freire

combateo o artigo , e propoz por emendas que se esta-

belecesse luim ordenado geral para todos os Desembarga-

dores a fim de que para o futuro as reformas sejão

JCTuaes ; oue porém attendendo as differenças das terras

aonde rezidirem , se estabeleção ajudas de custo em pro-

porção dos maiores ou menores gastos. Foi apoiado , e

lukando-se sufticientemeate discutida a matéria , foi

re'»eitado o art. , e se determinou que em contormidade

da indicação do Sr. Freire: i.° que se determine hum
ordenado commum : 2." que este leja de i:coo;^oo rs :

e que voltasse á Commissâo para rsgular as a;i:òas de

custo.

O Sr. Presidente prOpoz as duas seguinres emendas

annunciadas na discussão : i
"^ se os Desembargadores de-

vem continuar a receber propinas ? Mão :
2.' Se devem

pagar decima ? Sim.

"Art. 28. Conservarão seus vestidos actuaes. " —
Approvado.

"29. Prestarão juramento quando tomão posse.'' —
Approvado.

" 50. Occuparáõ sempre o lugar da Ca>:3 para que

são despachados, sem liaver accesso d'hum para outro,

porque todos são iguaes em graduação, e rendimento,

sem ditíerença que não seja a da antiguidade de cada

],um." — .-approvado.

"31. Conforme esla antiguidade serão providos-

tendo merecimentos aos lugares do Supremo Conselho
de Justiça. "— Adiado para ser inserido na Lei das An-
tiguidades.

" j2. Serão pagos de seus Ordenados nas terras em
que servem , conforme determinar o regulamento dos
Contadores da Fazenda."— .A.pprovado.

"
li. Servindo pelos annos que a Lei marcar, po=

dem ser aposentados , se o requererem , ou assim pare-

cer ao Governo ; e então gozarão do ordenado , a van-
tagens

,
que a mesma Lei determinar. " — Adiado para

ss reservar paia a Lei das Antiguidades.
"

J4. Devem ouvir as partes sobre seus negocio?
tratando-as com toda a moderação, e affabilidade , e

despachando-as prontptamente , e com justiça. Em caso

contrario são responsáveis, e castigados na forma da Lei."
.^ 'Approvado.

Capitulo IV.

Ordem do Serviço na Relação.
"

J5. Deve' abrir-se a Relação na Quintafeira de
cada semana. Sendo dia santo , ou feriado no seguin-

te que o não for. As ferias são os quinze dias do Natal

Os quinze da Páscoa, c as gcraes o mez de Setembro."—
Approvado.

"56. Antes de principiar a Relação o Capellão da
casa dirá Missa, assistindo o Presidente, e Ministros."
— Approvado.

" 57. Acabada a Missa, totnarã o Presidente e
Desembargadores o seu lugar em assentos na forma do
costume."'— Approvado.

"
i
8. Abre-Se então a porta da Relação para se

fazer em poblico a distribuição dos feitos
,
que serão pa-

ra isso ievados á me;a perante o Presidente e IVlinistros

que se acharem ao despacho ; e assistindo neste acto pa-

ra escrever os dois Escrivães da Relação. Não se levará

sallario da dcstribuiçâo. " — Depois de breves reflexóei

ficou adiado por ser chegada a hora.

O Sr. Secretario Basílio Alberto leo os seguintes

paneis : 1.° Indicação do Sr. Fernandes Thomás reque-

rendo que o Sr. Deputado Fana fosse chamado, e fal-

tando dimittido (passou á Commissâo de Poderes): 2."

Parecer da Commissâo de Fazenda sobre a representação

dó Sr. Deputado Manoel Patricio para receber os seus

emolumentos em consequência de não ter a Junta da

Fazenda da sua Província (Reino d'Angola') dado as pre-

cisas providencias (approvado): j.° em resposta ao offi-

cio do Ministro da Fazenda acerca da representação de

António Lopes Pastor, o qual pertendia comprar hunia

porção de sedas da Fabrica Nacional em troco de titul-Js

da divida publica (approvado) : 4,° respondendo ao Mi-

nistro da Fazenda sobre as duvidas na reunião dos Mem-
bros da Commissâo do Thesouro: 5.° > Parecer da Com-
missâo de Fazenda que se acceite a dimissâo que pede

José António Ferreira Vianna da Commissâo do Tlie-

souroi 6." Parecer da mesma Commissâo, que se deve

acceitar a dimissâo da Commissâo do Thesouro
^

que

pedio o Barão de Teixeira : 7.° Parecer da mesma Com-
missâo, que se deve receber com agrado a ofTerta que

fez Manoel António Yellez Caldeira do ordenado de Des-

embargador do Porto: %.° de Joaquim José Martiniano,

fabricante de pentes de matfim , em que pede isenção

de direitos das matérias primas para a sua fabrica : 9.°

Parecer em C[ue se pedem informações ao Reitor Re-
formador da Universidade sobre os melhoramentos da

arrecadação dos rendimentos daquelle útil estabelecimen-

to : lO." sobre a represfentacão da Regente do Recolhi-

mento denoiT.inado =: Rainha Santa Isabel da Cidade do

Porto.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação do Projecto das Relações Provinciaes , e Parece-

res de Comniissóes , e levantou a Sessão ás 2 lioras.

íN vV 1 M P \l £ N S A N A C I O i\ A J..
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G R Ã-B R E T A N H A.

R Londres 18 de Setembro.

ecehemos esta manha papeis em direitura <je Baio- '

na -até 10 ào correiítci O seu conteúdo he tão impor-

tante
,
que , se na sua exactidão se pôde pôr a mais le-

ve confiança
,

parece não liaver fundamento algum para

razoável duvida sobre a crescente forca dos Realistas no

Norte Á' Hespuitlia. O sejjuinte lie hiuni extracto:
" Bjionn 9 dí Setembro. — A attençáo dos nossos

políticos está em summo gráo excitada pelos preparati-

vos militares de todo o género que aqui se observáo

,

taes como a chegada de grandes quantidad.es de muni-

ções , viveres , forragens, etc. , a actividade que se no-

ta no Arsenal , e o trabalho que ha em apromptar as re-

crutas que tem cliegado para os diversos corpos da guar-

nição. Pretende-se que nada menos se revolve que o pre-

parar o nlatetial para hum Exercito de 60^ homens. Coni-

tudo apenas vemcs movimento algum de tropas, por-

que á excepção de 200 homens ultimamente chegados

de Púu , o Cordão não tem recebido os reforços que os

periódicos de Paris tem annmiciado. He verdade que.

se falia d? preparativos para formar hum campo de l2i;J)

homens neste paiz desde BiJast até S. Jon» da Luz , as-

sim como também da próxima chegada das tropas que o
devem compor. Tem circulado outros boatos de inten-

ção hostil do nosso Governo para com a Hespanha. Por

outra parte , dizem ter-se descoberto huma trama , for-

mada por hum pequeno numero de refugiados Francezes

cm Hespanha , tendente a perturbar a tranquillidade da-

quelle pai;, com o auxilio de algumas tr»pas Hespanho»
las. Em fim^ tem-se feito tantas conjecturas relativas a

estes movimentos militares
,
que todos desejão sahir des-

ta incerteza. O mais provavelMie que , sendo as vizinhas

Províncias Hespanh.olas , o theatro da mais sanguinária e

desastrada guerra civil,, o Governo Francez provisoria-

mente , e esperando o resultado do Congresso de Verona^
deseja tazer respeitado o seu território , e estar prom-
pto pjra obrar depois , se necessário for, contra os inno-

vadores á'Hespai>lia.

"A tranquillidade esta longe de ser restabelecida

nas três Províncias á^ Alava ^ Guipiíscoa , e Biscaia, não
obstante as severas medidas adoptadas pelo General Es-
pifiosa. Pelo contrario as bandas de Zaiala , Guesala , e
Vrango , diariamente augmentão , e a conscripção orde-
nada pelos Constitucionaes naquelles paizes que tem es-

tado izentos delia até agora, por seus foros e privilégios

tem grandemente contribuído para o progresso dos De-
fensores da Fé , alistando-se a mocidade mais depressa

debai.xo de suas bandeiras do que sujeitando-se a assen-

tar pr^iça de Soldados, que ellcs tem sempre considerado

contrario á sua nobreza e prerogativas, 'Labala , e Gdie-

sajia tem reunido obra de l:iOO homens, e correm as

serras de Alava e Blicaia «m quatro ÍJ»ndas ; ao mes.-no

ífmpo Vrango se conserva em Guipiíscoa. Estes três

Partidários cobrem a estrada real , e tem destacamentos

para o expresso fim de interceptar as mallas e as com-

municaçóes.
'' Formou-se na Guipiíscoa huma Junta provisional

e ambulatória , como a que ha na Navarra
; já tem de-

cretado muitas medidas de administração, ás quaes não

tem os habitantes deixado de attender , especialmente á

intimação aos mancebos de se juntarem aos Defansores d»

Fé
,
porque diariamente augmenta o numero dos Volun-

tários ', de modo que considerando a opposição que os

Constitucionaes tem a combatter neste paiz , he de te-

mer -sejão obrigados a passar além do Ebro.

"Q_tiesada tem o commando da Divisão da Navarra.

Os seus serviços á causa do Rei lhe tem obtido o lou-

vor e confiança das tropas que elle commanda ; e certa-

mente ' não deve esquecer-se que só foi a 2; de Junho

t)ue este General entrou em Hespanha , com huns joo

homens, eque ao presente tem debaixo do seu cominan-

do mais de 535 homens, dois terços dos quaes estão bem
armados, fardados, e disciplinados, além de 500 de Ca-

valleria, não inferiores em valor aos seus adversários.

" Aflirma-se porém hoje positivamente que o Gene-
ral 0'Doiincll , que está em Baiona^ ^ai tomar o com-

mando da Divisão de Navarra ( a qual augmenta diar\a-

mente)
,

por ter Qaesada duas vezos querido resignar o
commando, '

" Nas Províncias áquem do El>rD faz a contrarevolii-

ção tão rípido progresso, que huma vez que os Consti-

tucionaes não recebão bastantes reforços ,
lie de receat

recobrem estas Províncias a sua antiga independência,

isto he , os foros e privilégios, que de continuo se lhes

promettem. "

Hontem pela manhã pelas 10 horijs sahío desta Cor-

te para Fú/i/iíz o Duque de Wellington , acompanhado pe-

lo Conde ClenwiUinni.

(The Caurler.^

REINO-UNIDO DE PORTUGAL, BRASIL,
E ALGARVES.

Rio de Janeiro l." de Agosto,

Artigo d'Ojficiu.

Sereníssimo Senhor. — Pela Chancellaria Mór deste

Reino foi-nos enviado hum exemplar do Decreto de

Vossa Alteza Real de 1 6 de Fevereiro deste anno, e

outro da Proclamação de V'ossa Alteza Real aos^ babi'

tantes do Rio de janeiro. A magnânima Resolução por

Vossa Alteza Real sabiamente tomada , de não abando-

nar o P.eino do Brasil na crise convulsiva ,
que ora o

ameaçava , inspiração foi daquella Providencia Divina;



I 896
]

que visivelmente protege â Santa Csiisa da nossa feliz

Regeneração, e o glorioso triunfo d» grande Nação Por-

ttlgllCZíl,

Nós em nojso i-.ome , e ccmo representantes dos

honrados Cidadãos desta Província, agradecemos a Vossa

Alteza Keal esta heróica medida , tão consiliadora da

paz iiitetna deste Reino , e da sua interessante e está-

vel união com os de Portugal e Algarvei.

Immediatamente fizemos publicar nesta Villa Capi-

tal a mencionada Proclamação , e enviaruos copias ás

mais Viiias da Província , 'para que todos os seus liabi-

tanteí. admirem a sublime profusão dos Augustos Senti-

mentos de Vossa Alteza Real , e adorem as excelsas

Virtudes do maior dos Príncipes , do Aiijo Pacificador

do SfítiU. Aos Eleitores Paroquiaes ordenamos d' accor-

do com oCommandantc das Armas
,
Offioalidade ,

Mem-
bros d.is Estações Publicas , Nobreza e Povo desta Villa

Capital, dessem prompta execução ao Decreto de Vos-

sa Alteza Real, e, de assim o havermos cumprido, de-

mos parte ao Soberano Congresso das Cottcs , e a Sua

Waoestade. Dighe-se Vossa Alteza Real Accollier Beni-

gno os puros votes da nossa obediência , e profundo

respeito.

Deos Guarde e felicite a Vossa Alteza Rea! como
todos havemos mister. Palácio do Governo do Ceará z-j

de Abri! de 1S22.— Jo?é Raimundo de Passos de Por-

bem líarbosa , Presidente ; Francisco Gonçalves Ferreira

j^lagalliães ; Mariano Gomes da Silva; José de Agrello

Jardim; José de Castr© Silva, Secretario.

L I S B O A 7 Ae Outubro.

Viil íipplicaçãa das Ordens Keligiosas.

A indicação do. Excellentissimo Sr. Bispo de Sija
,

. e dó Sr. José Vaz Corria de Seabra sobre a applicaçSo

das Ordens Religiosas ao ensino de varias Disciplinas,

ainda que regeitada na Sessão de Cortes 456 ,
merece

comtudo summa aítenção pela importância de sua mate^

lia. He muito análoga áqueile estado a cultura das scien-

cias , e entre estas a Theologia , sendo hiima das Facul-

dades das Universidades, he privativa dos Seminarins , líji

dos Collegios dos Frades. Seria porém mui útil a I^;'*;*"'

e ao Estado que elles fossem applicados á cultura e en-

sino das Humanidades e das linguas em seus Conventos.

Em quanto ás Humanidades he facto C'insrai;te que

somos presentemente muito menos do que ja fomos , e

tio que a^; outras nações hoje são. Comparem-se os nos-

sos Litteratos de cada século, e ver-se-lia que parece

Jiaver-se entre nós finado a generosa raça dos Teives
,

iSoíiveias , Osorios , Estaços , e Refe/ides , e muitos ou-

tros, que honrarão sua pátria, e grangeárão a estima

dos estranhos, em cujas. Academias erão beneméritos

Professores, em quanto nossos assombrosos' descuhnmen-

tos , e victorias davão assumpto vasto a suas cultus pen-

nas. Hoje a moda he estudar pouco, e ralhar das Scien-

cias. .^.clia-se entre nós abatido o estudo das linguas mor-

t.is cm que tanto em melhores tempos florecemos. Ao
conhecimento mais exquisito de Latim chama-se Lntino-

rio-; ha quem capitule de próprio de estúpidos o estudo

das linguas Grega , Hebraica , e outras antigas. E quem

falia assim? São aquelles , que mal sabem dois dedos de

Latim, pouco de Grego, e nada das outras ditas línguas.

Tomemos para exeniplo estes últimos cem annos , e

comparemos o numero, e merecimento dos Poetas, Ora-

dores , c Historiadores
,
que houve neste petiodo, com os

cue florecérâo em séculos anteriores: os' bons custarão

pouco a contar , e nem todos os saberão contar. He ra-

ro o estudante que cursa as Aulas da Universidade com

perfeita noção de Latim, Grego, e Hebraico: he raro

o cjuc pôde compor- hum discurso latino em estilo da

j jade, aurca ; e quintas vezrs são appUudidos discursos,

que senão apupagos pelos pro/</íriioj dus Romanos?
Esce descuido no estudo das linguas antigas e poli-

cias não deve: causar admiti^ção
,

quando desgraçadamen-

te vemos
,
que elle se e.Ntende ao estudo da Imgua Pot-

tiigueta com tal furor
,

que pouco falta para darmos em

bárbaros, fallan.ío nao Pottuguez castiço, mas lium eu-

xacòco , algaravia , vascoitço, ou não sei como lhe cha-

me. Mas que ha de ser? se pela lição de Bernardes
,

Ferreira ^ Caminha, Camões, Sousa, Sarros, hticeiía

,

Padre Bernardes , Vieira , e outros troca a maior parte

a lição de livros Francezes
,
que vertem miseravelmente

^oliicando ^ e deturpando a honestidade, e magestosa

loucania de nossa lingua com termos, c frases exóticas,

barbaras , e escusadas. Causa-lhes asco a lição de nossos

bons clássicos , e ficão mui pagos de si
, quando dizem

ressiirças , afazeres, tenho aJazer , deboches, detalhes^

rentarcavel , etc. expressões desconhecidas a nossos elo-

quentes clássicos, e demostrsdores da nosSa vergonhosa

ignorância da lingua pátria.

Tivemos illu-itres Chronistas e KiítoriaJores
, como

Góes, Barros, Cauto, Brito, Brand'':o
, que nos deixa-

rão excellentes corpos de Historia Portugueza
,

que po-
diSo ser continuados por outros até nós ; mas f.iltárão

os continuadores. Não ha liuma geografia de todo o
Reino-Unido: e se o Padre Àj/res quiz publicar sua bel-

la Chjrcgrafia do Brasil , valeo-se das esmolas dos subs-

criptnres, devendo o Governo publicalla , e premiar o

Airthnr. Não temos hum Diccionario grande da Lingua

Pnitugueza , excepto o da Academia de Lisboa
, que aca-

lmou no fim da letra A. Ha porém duas Corporações,

que sustentarão a honra de nossa Litteratura , a Acade-

mia da Historia Portugueza, já extincta , e a presente

Academia Real das Sciencias.

Temos dois thermómetros para medir o valor de

nossa presente Litteratura, que são as Esiolas Publicas,

e a Imrrensa- Todos os Compêndios empregados nas

escolas publicas são (com pouca excepção) adoptados das

nações estranhas. São de AA. Portuguezcs as artes de

GrômmàtiCa , e os diccionarios das hnguas estrangeiras
,

porque não podem deixar de o ser. He porém estranho,

ene nossos eruditíssimos Theologos
,

Juristas , Médicos ,

fthaíhematicos
1,

Filósofos , e Filólogos não hajâo tido a

p.íèlibrra de escrever Compêndios para uso da mocidade.

Exeèt>t^;o o Compendio de Anatomia do Sr. Soares Fran-
''; cff , éTTÍpto em Portuguez , o de Botânica do Sr. Bro-

trro , -as obras do grande Mestre Pascoal José de Melh^
e -não Sei qu« mais. Boa parte destes Comperidios se

reimprimem sem melhoramentos; e ha alguns que, sem
embargo das luzes de nosso século , não se tem tratado

de melhora lios. Ora eu quizera que no ensino publico

não fossemos tão Alcmács , e tão Francezes ; mas tosse-

mos oeni>inamente PortuguCzes : quizera que nas aulas

se- deixasse de explicar o texto de Gerbert, grande Theo-
logo Alemão , o de ^raldek , o de Dannemaijer , o de

Diillnbelta , ,
etc. e servisse o texto de algum Author

Portuguez, ao menos para se não dizer que vemos pelos

olhos alheios. r

Se para prova de nossa grande Litteratura consultai--'

mos a anthoridade da tupografia , esta deporá contra

iiiVs. Que obras de pulso para instrucção se tem publi-

cado de nosso lavrada , á excepção das que acima ficão

nomeadas , das do Sr. João Ped^o Ribeiro
, das do vasto

e confuso yJlmeida de 'LobTio , das de Pereira « Sousa
,

das do Padre António Pereira de Figueiredo, de Jeronii-

1)10 Soares Barbosa e seu irmão António , e dos Synoni-

mos da Lingua Poctiísiieza do Excellentissimo Sr. Bispo

de Coimbra, obra nriginr.l, e algumas outras? Nossas

Imprensas gemem- de ordinário (não fallo nas peças de
legislação) com a publicação de repertórios, novellas,

tragedias, comedias, farças , entremezes, e actos curio-

sos, com cuja venda os cegos atroão as ruas das Cidà-

deí, e de periódicos a thiz , dos quaes boa parte nao
dão muita honra a seus Redactores. Oh I oíide estão

os typos abençoados que reduzirão a letra redonda os es-

critos de Camões , de Fr. Luiz de Sousa , de Sá e Mi'
randa , dos Resendes , de Gabriel Pereira , de Lobo

, e
outros? Ja se cafaráo : perdeo-se-lhes a casta. Os es-

traoí-eiros são mais travessos e buliçosos do que nós :

inipriniem muitas vezes as obras clássicas dos AA. anti-

gos e modernos : tudo se lhes gasta
,
porque são muito.'?
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CS que lem, Sao liberais e generosos cnmnosco, man-
d,iiu1o-nos por dinheiro algumas amostras de sua prodi-

giosa litteratura
, para Vios mostrar o quanto nos exce-

dem. Entregão-se com furor ao estudo das. Scicncias Ka-
turaes viajando todo o mundo , e até pelos nossos esta-

dos ; são muitos delles polyglottas apprendendo as

línguas Latina, Grega, He'oraica , Syriaca , Caldaica

,

e outras a.itigas , e teni escolas das modernas (e até da

nossa Portugueza) não <ih Ai Europa, mas também de fo-

ra delia, de algumas ^das qnaes tem diccionarios grandes,

e univírsacs. Nós porém se não somos tác b;iuigucs
,

e tão polugloitús , ao menos somos sinceros traduzindo

as obras dos estrangeiros em máo Portuguez. Somos lit-

teratiamentc mais económicos contentando-nos com dic-

cionarios manuaes , e apenas temos algum mais volumo-
so. Se se pergunta porque nas nossas typografias não cn-

tráo obras de n\So cheia , logo se responde : porque náo

ha quem as consuma; isto he , náo lia gosto : outros

dirão, que náo querefn escrever; isto he , ha muito
perguíçnso : outros em fim responderão que o Governo
náo promove; e assim terá succedido

,
quando procede

sem os Ugitimos, conhecimentos , ou senão embaraça
com taes matérias-, por muito occupado com outras mais

urgentes.

Todavia devêramos ser mais polygiottas , entregan-

do-nos ao estudo das lin;oas não só antigas, mas Cam-
bem modernas ; daqiiellas

, porque contém preciosíssimos

monumento'!, e servem de modelo e de fonte a toda o
saber humano; e destas por motivos de iostrucção, e

de commercío. O Reino-lJnido contém em si nações de
varias línguas

, e tem Yílaçóes com muitas outras ps-

Jas costas maririmas' dè Asi,i , yifrica e Âmarica. He
portantí^ utilíssimo saber, e para isso ter escolas das prin-

cipaes destas línguas, como a Árabe , a Chincui etc,

para náo fallar nas jingiías polidas da Earòpa. O conhe-
cimento desta he utií ao commercio, conio disse, e bem
assim ás rálações civis, e religiosas. Nossos Missionários

apprendérâo as línguas dos Darbaros para lhes ensinar as

doutrinas da religião, e reduzir algumas nações ao nosso
i.mperio. E a quem melhor se pôde entregar este ensino,

que aos Frades ? Já que o estado os sustenta, trabalhem
para o Estado. Acueile estudo he útil até Jiloloí:,>caineii-

tc
,

pois pelo conhecimento e co:tiparação de muitas lín-

guas se conhece ni.i similhança , e discrepância, da-se

grande luz á etvmologia universal, veriticio-se os prin-

cípios gerces das línguas, e vé-se a maneira peia qtial o
entendimento humano, conforme em suas operações,
procura, em diversas rtações , diversos modos, para a ex-

pressão do mesmo pensamento.
Aos Frades sc pôde outrosim encarregar o ensino

(Us Disciplinas Ecciesiasticáí, pela analogia que tsm com
sua pro(Í5são. Se em alguns Bispados não houver Semi-
nários

, ou náo forem bem dotados
,
podem os Conven-

tos dos Frades supprir esta falta. Os Semiiiavios são a

escola do Clero, e he hum facto que boa parte dos Ss-
nimarios de P^rfiíg-n/ sSo modcrmos ; taessãoos de Coim-
bvo , Striiaclie do Bomjnrdim , de Sanliirein , Forío •, e

ha Bispados que os não tem ainda.
A. pregação do Evangelho ás nações, barbaras he ou-

tro emprego dos Frades utilissiir.o a Religião, e ao Es-
tado. Quantas n^içóeS barbaras estão precisando do au\i-
Jio de Sua voz apostólica nas nossas províncias Ultranra-
tinasrpara entrarem no aprisco da Igreja cristã? Devemos
pois imitar o zelo de nossos maiores neste ponto da
appjicaçáo dos Frades a çãò útil e necessário fim.

CORTES, Sei são do dia j de Otituíro. ^^jl.'

Aberta a Sessão ás horas do ccstume
,

por se náo
achar presente a acta deo conta o v^ír. Secretario Fcl-^uet-

ras do expediente, em que se coirpreh.'ndia o seguinte :— Hum otlkio pela Secretaria d Estado dos Negócios do

Reino incluindo a planta da Foz da Prainha da Kezareift

feita pelo Coronel de Engenheiros Luiz Gomes de Carva-

lho , e huma Memoria sobre o mesma objecto; (passou
a Commissâo d Estatística ). Outro pela Secretaria d'Es-

tado dos Negócios da Guerra pedindo se declare qual de-

ve ser a gratificação
,

que se ha de dar aos Con.man-
dantes Subalternos das Províncias da Costa á'Afiica').

(A' Commissâo de Guerra), Outro pela Secretaria d'Es-

tado dos Negócios da Marinha , incluindo huma parte do
R.e£;ísto do porto tomado ás lO horas da manhã do dia

5 de Outubro de 1822,
" Galera Franceza £/jt<7 , Capitão João Henriques

de Agarrig , de Fcritiniilmco em jj dias, 32 passageiros:

traz ;;eneros do P.iíz pata França.

"bergantim Hortuguez Gloria, Commandante o 1."

Tenente Fortunato José Ferreira, do Faial em 10 dias,

4 passageiros , e 5 niallas.

^'ovidades,

" Esta Galera traz de passagem o Brigadeiro Gover-
nador das Armas da Província de Penianibuco , José Cor-
rêa de Mello, o qual disse que no dia 3 de Agosto hou-
ve huma sublevação geral no povo e tropa de Peviiain-

buco , em que procUmáráo obediência sem re.'itriccão a
y. A. c>''mo Príncipe Regente e Defensor Perpetuo do
lirasH

, e á Assemblca Geral Constituinte Legislativa tio

mo Reino. Que immediatan:ente forão prezos tcdos os
Europeos suspeitos de adhesão a Portugal , e raettidos

nas prizões das Fortalezas, e com o fim, diziáo, de es
salvar do turor da populaça- Que em consequência elle

Governador das Armas
,

julgou logo dever entregar i?

seu Commando , o qual depositou no Official de maior
Patente da Provjncia

, o Coronel Jcsé Camello Pessoa.

Que depois a Junta Provisória suspendeo o mencionado
Coronel , e reassumio o Poder do Governo das Armas.
Disje mais que no dia 29 do mesmo mez , achando-sc

já embarcado , chegou áquelie porto a expedição
, que

do Rio de Janeiro tinha sido raantlada contra a Bahia
composta da Fragata Valão , e Corvetas Naria da Glo-
ria

, Carolina, e ÍAbcral , Commandada pelo Chefe de
Divisão Lamarc. Que então se soube que este Chefe
tendo avistado no mar a expedição da Corveta CaUpso,
receou entrar hostilmente na Bahia , e passando imme-
diatamente ás Alagoas alli desembarcara com algumas
munições de guerra o Com.mandante dã tropa expedicio-
nária Labaton , c o seu Official immediato ; e que nada
mais sabia a este respeito, por quanto elle tinha sabido
de Pernambuco no dia jo. — Entregou dois sacos de of-

ficios , B alguns impressos que se remettem juntos. —
Os passageiros constão da relação inclusa.

"O Commandante do Bergantim Gloria disse que
na Ilha Terceira tíniia havido no principio do mez pró-

ximo passado hum motirn de duzentas pessoas proxima-
mente com o fim de se opporem á exportação do trigo

daquella Ilha; mas que em breve se restábcleceo o so-
cei;o pelas providencias do Governador das Armas, e do
Corregedor da Comarca. Entregou sete cartas de olficio,

que se remettem juntas, assim como 3 relação dos pas-
sageiros." (Segue a assignatura.')

Passou á Commissâo de Constituição hum officio da
Junta Provisória do Governo das Alagoas de 11 de Ju-
lho uiriíiid, incluindo copia das actas, que tiverâo lugar

no dia 28 de Junho, por onde se mostra que a accla-

mação do Príncipe , como Protector do V^rasil , se effe-

ctuou para evitar a guerra ci\il.— A" Commissâo com-
petente hiima representação da- Camará de Tavira, in-

cluindo a inscnpçáo das duas lapidas
,

que pertende le-

vantar em memoria dos benefícios que lhe resulta das

Leis de 3 e 4 de Junho de 1822.

A' Commissâo de Agricultura passou o Balanço da

CominissSo do Terreiro Publico, por onde consta o se-

guinte :
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No Cofre das pai-tes •

dito da teiidimentos I 52:69 5<i2)7 14

moios alq.

Trigo ncs alojamentos desta Cidade 10,759 ,, 28

dito eii! os oKmeros áo Terreiro 90 j „ 58

1'ariiiha nos alojamentos

Total

11,665 „ 26

,581 „ 50

12,244 „ 66_

O qtie faz certa a subsistência da Capital para alem de

dois mezes seguros.

Ouvio-se com aorado a felicitaçáo do Juiz de Fora

de dscaes. José de" Oliveira Lopes, e do Medico de

C(,jír<i, Manoel José Ribeiro, passando á Commissão

das Petições a representação que igualmente inckie.

O Sr. Beljord mandou para a meza luniia represen-

t.içáo do povo da Cidade de S. Luiz do Maraiiluio
,
pe-

dindo certas providencias; (á Commissão das Vetiçócs ).

O Sr. Secretario Soares de Ax-Cvcdo leo a acta da

jprecedente
,
que foi approvada ; e logo o mesmo lllus-

tre Secretario fez a clianiada , e disse se acliaváo pre-

sentes 125 Srs. Deputados, e que faitavão jj, dos

quaes 17 tinháo licença motivada.

Ordem do Dia :

Continuação do Projecto das Kelaçóes Vrovhiciees.

O Sr. Presidente abrio a discussão aoartigo ; 8 adiado

òz precedente Sessão , o qual depois de breves reflexões

foi approvada.
"

59. A distribuição se fará em tantas classes como

até agora se fazia." — Approvado.

"40. Os Escrivães serão revezadas ás semanas, pa-

ra escreverem ora na distiibuição eivei, ora na crime."

— Approvado.
''41. Os feitos que vierem á distribuição serão nu-

merados pelos Escrivães em hum pequeno bilhete desde

o numero hum até o ultimo ; e mettendo-se em iiuira

urna igual quantidade de papeis enrolados, em tudo si-

inilhantes, e que contenhão os mesmos números, o Pre-

sidente ,
depois de os misturar , irá tirando cada papel

,

« lendo em voz alta enumero que sahir : oEscriváo bus-

cará então o feito, que lhe corresponde; e o compa-

nheiro lendo do mesmo modo á casa a que cabe , faz

no livro o assento competente, e no tosto do tcito a

declaração da mesma casa." — Approvado, voltando á

Commissão para providenciar os casos em que haja hu-

ma só causa a distribuir.

"42. Ao mesmo tempo em que se fizer a distribui-

ção dos feitos pelos Desembargadores, se fará alternati-

vamente 'pelos dois Escrivães parj o que haverá huma

Rapartição separada no mesmo livro. Cada Escrivão de-

clarará em huin novo rosto, que porá no feito
,
que lhe

for distribuidj, a sua qualidade, avaliação, e casa a que

licou pertencendo." — Approvado.
"

4J. Ss o impedimento de qualquer Desembarga-

dor exceder a jO dias, serão novamente distribuídos (em

livro sep:r3do) os feitos de que elle Jie Juiz , e dos

quaes huma das partes requerer a continuação. Durando

mais de i; dias ate jO, poderáõ distribuir-se novamen-

te , convindo ambas as partes , á excepção de c&so de

siispenção ( art. jS ), Q"^"'" ° P'"pfi'^'3rio tornar a

servir ,' torna a receber os feitos
,
que se havião repsrti-

do pelos companheiros "— Approv.ido.

"44. Os feitos huma vez distiibuidos pertencem

sempre á mesma cas.i. As certezas nunca mais acompa-

nharão os Juizes. Voltando o feito , ou dependência de

elle , a Relação tocará sempre á mesma casa ;
e para a

todo o tempo se saber qual ella he , cada Desemb.iiga-

dor quan,do"assignar a tenção, e a Sentença ,
accrescen-

tara por baixo do seu nome o numero da casa , em que

então se achar servindo." — Approvado.

"45. Acabada a distribuição, assigna o Presidente

e Escrivão depois do encerramento
,

que se deve fazer

>no fim rio que se escreveo. O livro ficará em poder do
Guarda-mór , o qual dará certidão d elle

,
quando lha

pedirem, sem dependência de despacho. "Approvado.
" 46. Sahindo os Escrivães começa o despacho em

conferencia entre os Desembargadores , fechando-se a '

porta da Relação , e ficando a Sessão cm segredo."—
Approvado.

"47. Nesta Conferencia passão-se os feitos
,
que

serão todos tencionados por escnpto : as tenções vão
abertas , conservando-se porém em segredo até á publi-

cação do accordão. " — Approvado.
" 48. Os Escrivães entregarão aos Desembargadores

os feitos, que terão pago já as assignaturas. "— Appro-
vado para ser inserido depois do artigo 51.

" 49. Na mesma conferencia da Relação recebem-
se tair.bem , e julgão-se a final os artigos da habilitação,

huma vez que as partes confessem, e quando não, vol-

tarão ao Juiz da 1.' Instancia."— Approvado.
" 50. Da-se Curador aos menores. Concede-se hu-

ma única prorogação de termo ao Letrado para arrazoar

mostrando legitimo impedimento , o que não e.xcederà

a 15 dias."— Approvado.

"51. Resolvem-se quaesquer duvidas sobre ovenci-
mento dos feitos, ou sobre quaesquer objectos que occorrão,

que não sejão contenciosos, e puramente incidentes, de-

clarando-se todos os três juizes do feito, vencendo se

por dois votos, e assignando os que forem de opinião

contraria, mas declarando isso mesmo."— Approvado.

O Sr. Borges Carneiro leo as seguintes indicações :

I.' que não devendo estar amontoados os Officics , se

ordenasse ao Governo provesse a Reitoria da Universi-

dade visto estar já sagrado desde Ijde Setembro o Bis-

po , e por isso reassumidos os dois Empregos : 2.' que

se pedissem ao Governo informações sobre os seguintes

objectos; 1." conta da despeza do encanamento do rio

J\londego ; 2.° as causas da continuação das queixas da

administração da Fabrica Nacional das Sedas, a razão

porque se não tem aberto a Fabrica de pannos de Cas-
cões , e o numero dos Correios das difícrentes repartições

;

licárão para a segunda leitura,

O Sr. Abbade de Medrócs tez huma indicação em
que requeria, que se mandassem suspender os pleitos so-

bre denuncias de benefícios sine cura
^
quando não exis-

tão Partes ; ficou para segunda leitura,

O Sr. Rodrigo Ferreira , relator da Commissão dos

Poderes ieo o parecer sobre a indicação do Sr. Pernandct

Thomás acerca da continuada impossibilidade do Sr. Fa-
na , em que convém se dé ao mesmo Sr. Deputado li-

cença illimitada, suspendendo a diária : foi regeitado o

parecer ; e se ordenou se lhes desse a siia demissão.

O Sr. Soares de Azevedo leo O parecer da Commis-
são Ecclesi,;stica de Reforma para que se colassem os

Benefi-.ios cura d' almas, que estejão providos, ou que

os Oídinarios julgarem serem indispensáveis. Depois de

breves reflexões, por ser chegada a hora, ficou adiado

para amanhã.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação do Projecto das Relações Provinciaes , e o pare-

cer da Coniraissao Ecdesiastica. Levantou a Sessão ás 2

horas.

A N N U NC I O.
Sahio á luz: Hum Q^uarto de Palavra sebre tPadre^

ou o Vergotlio dos Mariolas. Vende-se por 80 rs. na

Loja de António Pedro, Rua do Ouro N. ij8, e nas

mais do costume.

íN a 1 íM P Ji íi N S A A A (-, 1 O :N V )..



[ 899
]

Numero 223. Anno de 1822.

^7:
"^"-

'^^^^.^^

G^ZET^ UJVIVERS^L
QUARTA FEIRA 9 DE OUTUBRO.

AUSTR IA.N Vitima lO de Setembro.

ada aqui ha de novo. Os movimentos diplomáticos

entre os vários Embaixadores são rápidos e frequentes. A
Cidade vai-se enchendo todos os dias de Enviados de

todas as partes. Rcceberáo-se hontem olticios do Rei de

Sardenha , e diz-se que os negócios deste Reino nío
ser;'io confiados só ao seu Embaixador squi. Quem vem
não se diz , nem se ss reunirá á partiu.i Real e Impe-
rial antes de esta saliir daqui para Verona.

Idem 1 1

.

O Duque de -^'ellui^toa tem o seu alojamento pre-

parado 110 Palácio da Sccrelatia de Guerra. Alguns siis-

tentão que elle não irá aVerona , e que voltará àsViea-
iia em direitura para Inglaterra.

O Imperador AUxuiidre foi hoje acompanhado por

toda a tamilia Imperial para o Palácio de L.xeinbcirgo.

Parte da comitiva dos dois Imperadores ha de partir em
breve para Verona.

FRANÇA.
Paris 2 1 de Setembro.

Hoje recebeo o Governo otíicios qus contradizem

de hum modo positivo todas as noticias que os periódi-

cos revolucionários tem publicadj a respeito da derrota

do General (hiesada. (^Masjoi batido.)

Hoje pelas 1 1 lioras teve o Duque de WeUin^ton
huma audiência particular do Rei , e subsequentemente
teve audiências dos Príncipes , Princezas , e de toda a

Real Família. —-De tarde houve hum jantar diplomático

em casa do Conde de Viliele , Presidente do Conselho
dos "ilinístros , ao qual assistio o Duque e todos os Em-
baixadores estrangeiros, A sna partida para Vieaua está

jdisposta para esta noite.

Idim 2J.
Sna Excellencia o Duque de 'K^elllngton partio hor»»

tem pela manhã para Vieinta.

As ultimas noticias de Viemta são datadas de 15

deste mez. S. Exc. o Ministro Francèz dus Negócios Es-

trangeiros ( Montinorency ) parece não partira de volta

para Paris senão no principio de Outubro.
Hontein pela manhã recebeo o Rei , em audiência

particular, o Barão Hi/de de IS!eiiville ^ Enviado Extraor-
tlinario de França aos Estados-Unidoj.

Chegou iiontemde Vienna á Secretaria dos Negó-
cios Estrangeiros lium correio, e pai te hoje outro para

aquella Capital.

Huma carta de Lyão diz: " N'o dia 15 deste mez
forío dois Commissarios da Policia dar busca á Loge
IVÍasscnica lyiemphiSf situada em titula, c aprcheniicrão
tod-s os papeis , iivros , listas , etc. pertencentes á ir-

mandad,:.
"

LISBOA i de Outubro.
Acima deixamos transcritas algumas das principaes

noticias das folhas de Londres até 26 de Setembro re-

cebidas peio Paquete chegado hontem.

Sobre a Patriarca!. (^Artigo coiiimuiiicadj.')

Valha a verdade."

.''."as porfiadas questóís perde- se a verdade ~ vcrí-

tai niniiiini aifrrcjuido omiuiltitur, ^: Q)'tiblio
.^ iii Fi'a^-

piciitii), A verdads desta sentença verihca-se na decre»

tada total extincçSo da Patriarcal : mas embora a verda-
de se perca, ou se deprima ella, porque tem as proprie-
dades da luz, lampeja apezar de tudo por mais espessa
e grossa que seja a nuvem

,
que se lhe 0pp6e. =: De mo-

ment en laomeat les oinbres ijtii la couvreiít zz cedeiit k
la clarté des feiíx

,
qui les eiitr'oiivrent,

"Comecemos pois por desprezar as frívolas razões
do populacho empregadas para levar o machado á raiz

daquella Igreja, e acabemos por debellar , e destruir
aquellas expendidas legitimamente no calor das questões,
e que p,-.recendo então de pezo , nenhum tem (valha a
verdade) aos olhos do homem reflectido , e pensador.

Primeira rati:o,

"A instituição da Patriarcal tem enfraquecido a agri-

cultura
, por isso que o lavrador muito a seu pezar vá

fugir daquelles pontos para Lisboa o fruto do seu suor.
= jMas pergunto eu, — e extincta que seja a Patriarcal

revertem esses bens á sua origem? Não senhor, e tanto
não revertem, que sobre o que já vinha ha devir mui-
to mais para o tuturo , isto he , ha de vir tudo; porque
os Párocos, e os Párocos dos Párocos vão a ser Con-
gruistas , e o Thesouro publico vai fazer a colheita ge-
ral para lazer depois as distribuições ; então , digo eu ,— ou aquella instituição não foi hum mal como se diz,
ou se o foi , como ha quem se lembre de promover ho-
je este mal en> todas as partes do Reino ? Se a institui-

ção da Patriarcal tem defecado a agricultura naquelles-
lugares d'onde percebe as suas rendas, segue-se neces-
sariamente que na presença desta medida geral vai a de-
tecar-se em todas as partes do Reino a agricultura , e
se aquella premissa mãi deste resultado deixa de ser ver-
dadeira

, igualmente deixará de ser verdadeiro o resulta-

do ; mas então por antecedentes e consequentes creia
eu

, que o respeitável Instituidor daquella Igreja foi
(akni de religioso) hum Politico por traçar huma Insti-
tuição religiosa de que tantos bens tem resultado 30 Es-
tado

, fazendo em n)ais pequeno ponto , e a titulo do
culto publico, e honra devida a Deos aquillo mesmo,
que se faz hoje em todo o Reino a titulo de divida pu-
blica

;
porque, Senhores, desenganemo-nos =: o dinheiro

da Patiurcal corria em Portugal; os Ministros da Pa-
triarcal nunca negociarão para o Oriente, nunca expor-
tarão a moeda

, não fizerão a divida publica , nem forão
elles quem deo o tombo i Monarquia.

Segunda razão.

"A Patriarcal está lora de Lisboa., e disto resultáo
grandes inconveniiintes. = Mui pouca força tem esta ra-

zão, e n,uí principalmente quando se não pronuncia hum
se') desses inconvenientes! Ora pois, quando os houves-
sem (iiria eu

,
que muitos , e maiores inconvenienteí

vsxão os habitantes de Portugal, por isso que a Capi-
tal esta em huma das su.ns extreir.idadcs , mas nem por
i':<i0 ella se transplantou ainda para Coimbra , Cidade
tentral , onde já foi Corte , do mesmo modo qu.e na Ba-

sílica de Santa Maria já foi Só ; e terá por Ventura
nuis direito ás commodidades festivaes da sua Sé huma
povojção apinhada ás Igrejas como Lisboa do que huin

Heino inteiro á commodiuade de seus recursos ? Certa-

mente não : mas quando mssmo desta distancia resultas-

sem aiçuns inconvenientes, serí.i isto huma ta?ão
, qus

legitimasse a extincção daq uella Igrt ia ^ I- .10 VCC\1 C:
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transplantar se para Líjíía? Náo forão ]i S. Bento e S.

Vice.lie os sagrados lugares onde se vio a dignidade do

culto externo prestado a Deas por aquella Igreja, fazen-

do-se dalli mesmo o serviço da Capeiia ?

Terceira e ultima razão.

"A economia do Estado. = Ora eis-aqui a única ra-

zão de pezo , mas o pezo mesmo desta razão iillio do

nosso apuro parece demandar, e exigir toda a grande

eoúiioniia possível, e ella só pôde resultar da união da

iic de Lisboa com a Capella d' EIRei ; extincta a Basiii-

ca de Sanita Maria , e supprimido o pomposo titulo

= Patriarcal rr (sem perder-se após o titulo a realidade)

estão cheios tórios os fins. Se a Sé de Lisboa., e a Ca-

pella d' ElRei forão hum só e mesmo corpo em tempos

de prosperidade, parece que não deviãb separar-se em
tempos de miséria publica ; ao contrario , devcriJo tra-

balhar debaixo do mesmo tecto, c fazer liu!n só e mes-

mo corpo em tempos de miséria publica no caso de tra-

balharem separadas em tempos de prosperidade : hum só

e mesmo corpo inclue ai^uellcs dois hns
,

pois eis-aqui

o único excellente modelio da economia de nossos dias;

a força numérica de que vai a ser composta a Sé de

Lisboa bastava por exemplo, e por agora dar-se mais

Jium só Winistro , isto lie , hum Capellão mór idóneo

para Pontificar, e ainda que a este se dessem dois con-

tos de reis , ainda resultava em beneficio do Estado bu-

iria economia de 14 contos daquelles 16, que se dão a

S. Magestade para a despeza da sua Capella , e se desta

medida resulta economia e esplendor , temos em fim o

ZHíOmite tiililt punctam~ de Horácio.

"Se Principaes , e Monsenhores são Ministros in-

compatíveis no estado Arquiepiscopal , e são necessaria-

mente supprimiJos com o pomposo titulo = Patriarcal —,

os Cónegos djq lella Igreja nTio estão na mesma razão ;

ou sejão três as ordens dos Cónegos daquella Igreja den-

tro da mesma Jerarquia , ou sejão trcs Jerarquias diíTe-

rentes o certo he, que por huma ordem natural de

successão, cahindo a jurisdicção das mãos da |." e da 2."

Jerarquia, siiccedia nella a j.' , e deste modo ficava o

direito mais da parte de quem o tinha
, removiáo-se al-

«nimas dificuldades , e apparecia na sua plenitude toda a

grande economia possível
,
que só pôde resultar da união

da Sé de Lisboa com a Capella d' EIRei.

«'Ora .Tgora para rematarmos nossas combinações,

rejáo-se os bens, que tem resultado ao Estado pela ins-

tituição daquella Igreja.

" Importa pouco fallar no seu Oriente de huma
Igreja, que no seu zenith teve a força de 24 Principaes,

c de 72 Monsenhores; tal foi o zenitli de sua grandeza,

porque então era o zenicli da prosperidade ; decorreo pa-

ra o seu occaso a prosperidade , e con» ella a força nu-

mérica daquelles Ministros, percebendo o Estado o resul-

tado d'esta difterença ( alias enorme ), e decahindo assim

a Igreja sempre em benefícios do Estado decadente , de

modo
,

que os primeiros estão reduzidos a 3.'' parte

exactamente , os segundos a menor da ;.' parte, e lo-

dos elles hoje consideravelmente cerceados nos seus ré-

ditos em beneficio do Thesouro publico. Ora , de simi-

Ihsntes pvincipios segue-se necessariamente, prin'.ciro,

tjue aquella Igtcjj não pode já dizer-se a grande Patriar-

cal nem seus grandes Beneficiados os gr.mdes lieneficia-

dos CO Reino ; — segundo, cue o E'tad» tem tirado

desta instituição o maior, e o mais incalculável partido;

e se defecado assim miesmo o tira, o que seria sem es-

ta fonte perenne , ou mina fecunda e rica cançada de

voniitar ouro no Thesouro publico i

Todas as sobras daí rendas da Patriarcal forão sem-

pre do Thesouro; todos os Beneficies ou suprimidos, ou

vagos forão sempre do Thesouro: todas os tícncnciados

Cíiinòq providos pasçíio a:inO de morto, isto he , ainda

servem hum anno de graç'. em beneficio do Thesouro :

todos os Eeneficios pagaváo Decima, e hoje além d'el-

J:; , a nova Ccliecta e"; beneficio do Thesouro : todos os

prédios urbanos , no Hinisterio de D. Rodrigo
,

perten-

centes áquelle forão vendidjs em beneficio do Thesou-

ro: huma quantidade de quarenta e cinco a cincoenta

milhões de cruzados provenientes d'esses não pagos Pa-

drões
,
que se deve áquella Igreja tem de cahir e de ce-

der em fim em beneficio do Tliesouro : A Patriarcal fei

a sustentação de quasi todo hum Bairro perdido (a não

ser ella) pela sabida de S. Magestade para o Brasil : e a

Patriarcal em fim faz a sustentação, a subsistência, e o
/^^. (3fi'ilia'; x"i."tirTi3S

das para serem lev?das como de rojo e em triunfo pela

Easilica de Santa Maria a quem nada deve o Estado de
passado , e n.uíto manos de futuro.

" í>e a Constituição pois baixou do Ceo para fazer

arder sobre o altar da Justiça incenso com mais profusão
que d'antes, e se o Cidadão em fim, que por cila se

diz hvre deve ter em seus discursos tanta authoridade

quanta lhe der o pezo de suas razões em não vedadas
matérias, quem ha que desde já se não atreva a susten-
tar a razão que milita, em favor d'aquella Igreja ? Quan-
do não bastasse da parte do Estado huma razão de equi-
dade, e outra de gratidão , e quando não bastasse em fim
hum prudcne receio de tocar no mesmo escolho

,
que

já descobrirão alheios , mas vizinhos naufrágios , bastava

encarar a questão pela seguinte maneira : :: Das duas
Igrejas em questão a Basílica de Saita Maria he super-
fltra em quanto a Patriarcal he a Sc de Lisboa e a Ca-
pella d'EIRei ; a primeira he nulla, e a segunda necessá-

ria
, ainda que monstruoza por suas superfluidades. Pois

bem, então nada ha mais natural do que extinguir aquil-

lo que he nullo , e dar-se huma forma áquillo qui a

não tem
, e mui principalmente quando se vé que da

união da Sé com a Capella d'EIRei he que só podia re-

sultar a grande possível economia ; a qual pela extinc-
ção da Basílica de Santa Maria já podia ter começado
em beneficio do Thesouro

,
pois que a extincção daquel-

la Igreja pela sua nuilidade não involve os estorvos, e

os en;baraços assim políticos como canónicos
,
que podem

ocorrer na total extincção da Patriarcal.

' Tudo isto me parece a obra da razão bem dirigi-

da
, mas apezar de razões de tanto pezo, o certo he ,

que todos os tiros á carga cerrada se desfecharão centra
a Patriarcal em quanto a Basílica de Santa Maria invul-

nerável esteve sempre a coberto para ser no fim de tu-

do o triste penedo em que naufrague a economia nacio.

nal.

"Ora, se o respeitável Instituidor da Patriarcal

foi taxado d extravagante por ter elevado deste modo o
Arcebispado de Lisboa a maior cathegoria , em tempos
de prosperidade

,
que lugar não fica para dizer-se agora

outro tanto quando se trata d'exaltar a Basilica de Sartta

Maria em tempos de miséria publica com desprezo da

economia do Thesouro! Pôde acazo escapar a mais es-

tragada óptica este desperdício > ou pôde huma família de-

fecada , e pobre postergar huma similhante economia
quando a Nação geme debaixo do pezo de tantos males '{

ZZ Dicaiit Padiiani. — Vir probas , (t sapiens et Icgibus

parens
, et civilis oficií noa ignaras utilitati omnitim

pUiSijuam uniiis alictijas , aat su^ servitr— Clc."

CORTES. -Sessão do dia 8 de Outubro. 485."

Aberta a Sessão ás horas do costume, leo O Sr. Se-

cretario liarroso Pereira 3 acta da precedente
,

que foi

appro^ada. — O Sr. Secretario Felí^aeiras deo conta do
expediente, em que se conipreheniiia a seguinte corres-

pondência : hum officio Ao Governo pela Secretaria de

Estado dos Negócios da Guerra , incluindo os Mappas cia

força dos Cor(:os do Exercito referidos ao i.° de Setem-
bro ultimo.

Mandou-se fazer menção honroia das felicitações

das Camarás Constitucionaes das Víllas de Campo-maior
^

de Proença a velha, e de Aliujtrel , Comarca de Cam-
po de Ourique, e ái de Alcoentre , arcrescentando va-

tias circunstancias Decorridas no acto da sua eleição.

Ouvirão-se com agrado as felicitações dos Juizes or-

dinários de Soure, e do Juiz de Fora de S. Vicente da

Beira : e ficarão íntei,radas da representação do Juiz de

Fora de Penamacor. Ouvio-se com agrado a do Profes-

sor de primeiras letras da Villa de Figueira , Ignaci,>

Gomes Cravo ; ficarão inteiradas da que envia o Profes-

sor das primeiras letras de Villa-Boim , Bernardo José da

Fonseca ; com agrado a do Pároco de S. Sebastião de

Guiitiiiráes , António José Antunes da Cunha.
Passou á Commissão das Petições huma representa-

ção da Assemblca Eleitoral da Cidade de Mi aada. A
mesma Comniissão huma representação da Camará da

Villa de Vimioso.

A' Commissão de Fazenda passou huma representa-

ção de Joaquim da Nóbrega Pão de Aboim , Monsenhor
da Santa Igreja Patrijtcal , em que cede s beneficio da

divida cnblica todos i gu»eSGu;r ordenados, q;:;
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estejao a .lever Jo seu Monsenliorado do tempo em que

foi obrigado a ir com Sua Magestade pafs o Rio de Ja-

neiro.

ConcedCráo-se as seguiiites licenças : ao Sr. Lh/s
Paulina (li Oliveira Pinto de França a prolongaçrio de

mais de 15 dias: ao Sr. Maurício José deCastello Bran-

co Manoel 1 j dias : ao Sr. Manoel 'Lejerino dos San-

tos S.

O Sr. Secretario Felgueiras disse que entre as car-

tas do Correio, que liontem recebira , achara lurma do

í>r. José Lino Coutinho contendo a declaração, que Jlie

pedia apresentasse ao Soberano Congresso , do thecr se-

guinte :

"Senhor: Eu obraria mal sem duvida se nas actu.ies

circunstancia'* , em que me acho , iiouvesie de guardar

hum inviolável silencio: como homem publico^ c como
Deputado do hraiil , devo dar conta dos iiiOtivos, que

me dirigitão nesta ultima cpoca da minha mal fadada

missão, a fim de que os meus Constituintes, e o .Mun-

do me julguem sobii elíes.

"Quando nas Sessões de n e 22 de Setembro se

tratou de assignar a Constituição
,

por luini melindroso
escrúpulo duvidei de assim o fajer ;

porém cojivcncido

ao depois de que com a minha assignatura nenhuma ou-
tra cousa indicava senão a coadjuvação que liavia pres-

tado na factura de .simillisntc obra, resolvi-me a assi-

gjlar ; e tanto mais quanto por este acto não obrigava

explicita, ou implicitamente a minha Província, a quem
por todos os princípios de Direito publico restava ainda

o iiiauferivel arbítrio de acceitar ou nío a Constituição

coniorn.e lhe conviesse; porque como fllandatario exce-

deria lie certo os limites dos Poderes que me lorão ou-
torgados , se por ella me obriçjasse ;

por ella , que me
havia mandado fa^er e não acceitar huma Constitui<,.'o

qualquer. He bem verdade que pequena parte tive eu
em similhante obra , e principalmente no que diz res-

peito ao BrasH
^

por ha\er sido feita ou contra o pare-

cer de seus Deputados , ou á sua revelia. ÍMas por isso

deixarei de confessar que fui hum de seus Artífices ? Não
tenho por ventura declarado nas actas quaes tenháo sido

os meus votos em taes e taes matérias?

Até aqui a minha condncta msrchou uníssona com
a razão , porém quando se trata de jurar luma Consti-

tuição de cuja bondade me não acho convencido
,

pois

que choca de face com a ^lOntade e interesses de meus
Constituintes, poderei eu em boa consciência assim fa-

zello ? Não de certo : porque jamais me obrigarei no
foro interno por huma cousa

,
que d'antemao \ ejo não

poder bem cumprir e desenipenliar, Ciccro diiia a seu
fiilio que todo o honiem de bem deve ter \eigonha de

violar a fc jurada, não pelo medo do castigo, mas para

que sua consciência não tenha todos os dias de lhe lan-

çar em rosto a infâmia commettida.
"Tal he , Senhor, a minha resolução; c se |-or

isto devo perder os foros de Cidad-o PuríH^fíí-i , eu r. lO

perderei de certo aquelles de Cidadão Brasileiro. O Bra-

sil he minha Pátria , e seguir a sua vontade he itJinha

obrigação. Lisboa 6 de Outubro de jSaa.rrJoié Lino

Coutinho. ~ '' (Passou á Commissão de Constituição.)

O. Sr. Secretario Soares de Azevedo tez a chamada ,

e disse se achavão presentes 119 Srs. Deputados, e que
iaitavão jó, dos quaes 15 tinhfio licença nioti\ada.

Ordem do Via :

Contiiiíiação do Projecto das ReiaÇÓes Provincioei,

Ciipitulo V,

Dos SiiSfieiçóes.

" Art. 52. Quando qualquer dos litigantes tiver sus-

peição ao Desembargador, ou Desembargadores qtie lo-

tem seus Jui/.es , apresentalla-ha em Relação deduzida
por artigos esctiptos em hum requerimento, e em ne-
cessidade de caucionar.

'

O Sx. Brito toniando a palavra diíse que este he
o lugar de se verificar o que elle tantas vezes tem pro-
pugnado

,
que he a saudável medida do pejamento dos

Desembargadores, privilegio de que gozarão os Pur:u-
gucr,cs ate o fim do secnlo]4.°: que a experiência que
tem tido nas Relações lhe tem mostrado esta precisão

,

e por isso offerecia a seguinte indicação :

"Proponho que seja permittido a qualquer litigante

recusar hum ou dois Desembargadores sem precisão de
provar as causas de siispeição, a exemplo do que se acha
estabelecido nos Conselhos de juizes de facto, e na Wa-
linha.

tida á discussão antes do artigo 52; e tJepois de breves
reflexões forão approvadas as seguintes proposições : 1.*

que os Litigantes possão recusar ate dois Desembargado-
res ;

2.' que esta recusação seja feita antes da distribui-

ção.

O Sr, Fernandes Thomás offereceo a seguinte indi-

cação : "No caso de se vencer a reciisação peremptória
sem causa, proponho se declare, quando ha dois, qua-
tro, ou mais authores; dois, quatro, ou mais réos

,

quem he que tem direito de recusar, se cada hum, se
todos ; se hum , e quem este lie.

*'

Depois de breves reflexões decidio-se a este respei-
to, que a Commissão ofFerecesse algum arbítrio para o
que se lhe unisse o IHustre Author da primeira indica-
ção.

Continuou a discussão ao artigo 52, e depois de
breves retlexões Ikou adiado.

O Sr. Presidente partecipou que á porta da sala

se achava o Tenente Ccionel do Regimento de Cavalla-
ria N.° 4.° , Bernardo Doutel de Almeida

,
que por oc-

casião de ter tomado o Conimando do mesmo Regimen-
to dirige a sua felicitação ãs Cortes, e vem renovar os
protestos da sua adhesão ao Systema Constitucional. Foi
recebida com a consideração do costume.

Entrou em discussão luim parecer da Commissão
Ecclesiastica de reforma sobre huma indicação do Sr. Ab*
bade de Mcdrves , adiado da Sessão antecedente, em
que se propõe que se commetta aos Ordinários licença

para poder collar aquelles benefícios Curas d'almas, que
segundo as informações rios mesmos Ordinários devem
subsistir com a relcrma , ficando suspensas aquellas que
devem ser unidas a outras , ou supprimidas.

Depois de breves reflexões foi approvado o parecer
da Coinmissao , accresccntando que este juízo dos Ordiná-
rios fique sujeito á approvação das Cortes, e ,que aquel-
les que assim torem providos fiquem sujeitos ás refor-
mas que se houverem de fazer, sem que por isso tenhão
direito .TÍgum a recompensa.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação do Projecto das Relações Provinciaes , e Parece-
ies de Commíssóes , e levantou a Sessão ás 2 horas.

» -.

Prcjccto de melhorament» da Província do Rio ^e^ro ^
do Brasil, que em Sessã» dt 26 de Agosto

de 1S22 se mandou imprimir,

A Commissão do Ultramar examinou a R.epresen-
tação de Francisco Ricardo Zani) acerca da Província do
K/u ^iegro ; esta he huma das mais vastas, e que pôde
vir a ser das mais ricas do Brasil, mas inteiramente
abandonada á natureza pelo antigo Governo , e pelas Au-
thoridades lio Para , 3 quem está sujeita, offerece apenas
hum vasto desert/), povoado de immensas mattas, e cor-

tado de caud.ilosos rios, qtie vem desaguar no alto Ama-
zonas. Hl alli poucos brancos , e apenas huns cem es-

cravos Africanos ; o numeto maior he dos índios e de
místicos de brancos, e índios , a que chamáo Mam eUicei.

Vivem porém nella vinte e seis Nações de índios selva-

gens , mansos, e paciiicos de cr.ndição
,

que pocião , e
d.evião civilizar-sc , e trazer-se á vida social , o que cau-
.saria grande augmento na população, na agricultura, e
nas riqiie/as daquella Província. Cada huma destas vinte
e seis Nações tem seu idioma, e são mais, ou menos
numerosas ; nenhuma está reunida , rras dividem-te em
bandos de trinta a tem indivíduos, a que chamão Mulo-
cas , espslhadoç pelas vizinhanças dos braços, e lagos do
Amaianai , em iniHiensas dist:incias humas das outras , e
jior isso coni iniiíta facilidade se podem fazer os desci-

i-iiéntos para as-Povoaçóes
, tanto pela cobardia dos Gen-

tios , cmo porque nenhuma Maloca toma partido pela

outra, ainda que seja áà sua Nação, tudo para elias he

iiiúníerente.

O .^uthnr da Representação prova com lactos his-

tóricos a grande utilidade rii^t descímentos ; porque acha-

va-se deserta ác índios a Província do Kí» Negro, quan-

do allí aportou o Governador Manoc' da Gama : conlie-

ceo a riqueza de suas producções , -e mandou pôr etn

pratica o descimento dos índios i custa da tVizenda Na-
cional , e os mandou repartir pelos habitantes

,
que ti-

nhão mais actívidaile , e industria : no fim de seis nie-

zes , que era o prazo estipulado para o serviço, eráo

depois de pagos do seu trabalho mandados distribuir pe-

las Aldeãs
,

juntos com Os domésticos
,

pedidos aos Pi-

riiííiíMdiílii'
"



[ ses ]

de algodão-, amarras de piassaba , edifferentes planta-

ções ; c vatÍJS Europeos , convidados por este risonho

cuadro, foráo alli estabelecer seu domicilio : porém tudo

se traiistornou com as Ordens, que mandou do Fará o

Governador e Capitão General D. frauctsco de Sousa

Coutinho , o qual determinou ao Governador , e a todos

os Empregados, mudassem a Capital para a Villa de

Btircellos , e abandonassem as Fabricas estabelecidas na

Barra do Rio Negro.

O Governador mci reo poucos dias depois ,
talvez

de desgosto ; siiccedec-lhe hum Official de tropa de li-

nha , velho, e inexperiente, o qual cumprindo á risca as

Ordens , rlespedio os Índios empregados nas fabricas ,

e bem assim os Directores ;
prohibio novos descniientos,

e fez soar a V07 de absoluta liberdade aos ouvidos dos

índios. Quasi todos abandonáiilo as Povoações ,
fugirão

para as niattas , e purdêrác-se para a Igreja, para o Es-

tado , e pa-a os particulares.

Succedeo depois o Governador Josc Joaijiiim Vi-

ctorio da Costa
.^ o qual tentou seguir outra vez o plano

As Manoel da Gama
-^
promoveo os descimcntos como pô-

de , e fez reviver a Agricultura , e a Industria ; mas de-

pendia das resoluções do Pr.i.í
,
porque estaváo inda em

pc as Ordens do Capitão General D. Francisco de Sousa

Coutinho, e nada se resolvia, tí nada se lhe respondia

d.'.quelia Cidade. Passados alguns annos , este bom Go-
vernador foi removido, e substituído pelo Major gradua-

do Manoel Joaquina de Passos
,

que tornou a pôr em
pratica as Ordens do Capitão General D. Franciuo de

Sousa Coutinho : estaváo as cousas neste estado
,
quan-

do chegou alli a noticia da feliz P^egeneraçáo de Portu-

jja' : o Governador foi los;o removido do seu lugar , e

oAuthor da Representação partio para Portugal a pedir

providencias a favor daquclles infelizes habitantes.

A Prçjvincia do Rio Negro tem grande numero de

géneros , liuns silvestres , ou que não precisão quasi tra-

l)alho algum , outros fillios da cultura. Entre os primei-

ros temos Salsaparrilha, Cacdo, Pucheri , Cravo, Bau-

nilha, Óleo de Copaiba
, semente preciosa. Azeite de

Tartaruga, Azeite de Anderoha, a tinta vermelha cha-

mada Carigioric ^ Azeite de Carrapato, Azeite de Peiiie

boi , Peixe salgado , de que se abastece o Pará , Ma-
deiras de construcção , e de muitas outras qualidades.

Entre os géneros cultivados , e pluitados , contamos Al-

godão , Café, Arroz, Anil, Tabaco, Ourucu, Mandio-

ca, INiilljo, Cana de Assucar , Canella, Feijão, Carra-

pato para Azeite. De muitos destes preciosos géneros se

exportão apenas amostras por falta de povoação.

A Commissão, considerando que para se gozarem

os commodos , e segurança da vida social , he preciso

renunciar a huma parte da liberdade da naturezii ; e (]ue

da mesma sorte os Povos do Mundo antigo
,

por ex. os

Credos, cuja Historia nos he mais conhecida, forão tra-

zidos da vida errante para a sociedade, e civilisacao, por

meio de instituições, que os reunirão em Poioações:

lie de parecer que se adoptem as medida; mais próprias,

e mais benéficas para trazer ã nossa sociedade civil estas

ííaSões índias, actualmente va;;abunrias pelas matfas : at-

teiidendo mais
,

que o Directório dado para os Indiot

pcl"; Senhor Rei U. José ,
por Alvará de dezessete de

Agosto de mil setecentos ciiicoenta e oiro , sendo mui-

TO s.-aidavel , se corrompeo com o tempo por lalta de

liiima Inspecção Geral
,

que todos os annos , ou de três

em três annos , conhecesse ocularraente do estado das

l'ovoaçóss , trabalho, distribuição, e conservaçáu dos Iíj-

dios , e reprimisse o dcspotis^no dos Directores tão facil

de estabelecer.se nas Authoridadel, que estão remotas

do centro do Poder, conveio em que se adoptassem in-

terinamente as seguintes medidas , recnmmcndando-se ao

Go\érno do Rio Negro ," quí proponha todas as altera-

ções e melhoramentos
,

que a experiência mostrar que

são mais oppcríunas.

Art, 1. Crear-se-ha hum Inspector Geral dtis ín-

dios da Província , devendo ser homem de bojs qualida-

des
,

probidade, abooadj em bens, e que além dos co'

iihccimentos
, aue deve ler de todas as Nações da nies-

tiia Província
,

goze também da opinião publica , Sendo

. a sua residência na Capita! da Província.

2. O Inspecfor Geral deverá nomear hum Delegado

em cada Villa, ou Lugar mais considerável, devendo
também ser dotado de boas qualidades , e teres , e resí-
''-•' rn mesma Villa, ou Lugar, a que pertencer a

•te ao Inspector Geral huma lista exacta de tr.das as fa-

mílias de Índios ,
que se acharem no Povo do seu Dis-

tricto, e os seus meios de subsistência, e nella inclui-

fáõ os índios, e Índias, que estiverem nas casas parti-

culares.

4. Os índios não poderão sahir dos Distríctos da sua

Povoação sem licença do Inspector, ou Delegado, que
devem licar sabendo onde vão, e por que ternpo : os

Delegados darão tados os três mezes estas informações

ao Inspector Geral, assim '-como informarão dos que de

novo tem vindo unir-se ás Povoações , e dos que regres-

sarem das digressões, ou commíssões, e diligencias a que

forão.

5. O Governo daquella Província não poderá dispor

de Índio aJgum
,
porque quando os precise para o servi-

ço publico, os deverá exigir do Inspector Geral, e es-

te pelas Ijstas que tem os nomeara por distribuição dos

voluntários , e dos que menos faltão facão ás suas tami-

lias : este serviço nunca deverá durar mais que três me-
zes ; mas se o serviço nacional exigir mais tempo , de-

verão ser substituídos por segunda distribuição , e assim

progredirá ; devendo todos ser pagos promptamente na

presença do Inspector Geral no fim dos três mezes, e-

assim Os fará regressar ao seio das suas famílias, envian-

do-os aos Delegados com todas estas partccipações.

6. As Authoridades Civis quando precisarem de al-

guns índios para diligencias publicas, farão iguaes requi-

sições ao Inspector Geral , ou aos seus Delegados ; es-

tes farão as suas distribuições , e nomeações immediata-

mente para que o serviço se não paralyse , dando depois

partes circunstanciadas ao Inspector Geral, declarando a

quantidade de índios , nomes , dia , e havendo da Aiitho-

ridade
,
que os exigio , o competente recibo, A Repar-

tição , que os pede, deverá pagar pontualmente, finda

a diligencia , a todos os que nella forão empregados ; e

o Delegado dará p;irte ao Inspector de assim se ter ve-

rificado. Taes pagamentos devem em toda a parte ser

feitos na presença da Authoridade Civil , a maior do-

Districto , do Delegado, e de dois moradores proprietá-

rios brancos ; deste processo se farão duas copias , fican-

do huma em poder do Delegado, e outra será enviada

ao Inspector Geral,

7. Os Commercianíes
,
que negoceiSo na Província

,

poderão ajustar os índios
, que lhes convenha para o seu

trafico, e navegações. Este ajuste deverá ser feito por

tempo determinado, ou por viagem. Destes ajustes, e
quantidades de indivíduos , dará o Delegado conta cir-

'

cunstanciada ao Inspector, bem como o nome do com-
inercíante . e de suas Embarcações, e o destino delias.

i. Os índios, que fugirem durante o tempo dos

ajustes referidos' no Artigo 7. , deverão ser procurados

[^lelos Delegados das Povoações a que pertencerem ,
que

os examinará sobre o motivo da sua fuga , assim como
se informará com os indivíduos das Tripulações ; e co-

nhecendo que he por falta , ou faltas dos ajustes da par-

te dos Emprehendedores , os fará cumprir, e poderá

multar a beneficio de Estabelecimentos pios ; e s«ndo a

falta da p.itte do Índio , o fará da mesma forma cum-
prir o ajuste , a que voluntariamente se comprnmetteo :

de tudo isto darão parte ao Inspector Geral. No local
,

em que se verificarem taes lugas, poderá o Emprehen-
dedor ajustar novos Índios para preencher o numero da-

quelles
,
que lhe faltáo , a!c chegar ao sitio, ou Villa,

onde a viagem deve acabar.

(^Concluir- SC- ha.")

Por Accordão da Relação Ecciesiastica de i j
de

Agosto de 1822 foi absolvido o P. João 'Bernardo Pt'

reira da Silvo Bravo da falsa e calumniosa accusação

que deile fez Francisco Joié Pedroso i\o Juizo da Inten-

dência , do qual passou ás Varas da Corte, e destas á

competente Relação.

A N N U NC I O.
Siiliio á luz :

" Proposta dirigida ao Reverendíssima
Padre Mestre Doutor Fr. /ou- de S. Narciso. Religios>

Eremita de S. Paulo da Conçregaçáo da Serra d'Ossa

,

Meio Cónego que havia de ser na Bahia , com dignidade

resetvaioría de borla, banda, e mca, tudo de côr atirante

a roxo , e actual Encommendado com auxilio do braço

secular na Igreja deS. Nicoláo de Lisboa , etc. etc. ect."

_í_ruj\\ lhe diii:;e — O Anão dos Assobios. — Vende-se
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ET^ UJVIVMMSAJL.
QUINTA FEIRA lo DE OUTUBR<3.

C R X-E R E T A N H A.

Londres }.% Ac Seiemhro.

Exíí/ífíTc r/o General Elio em Valencin d'Hespi>nlia.

(^Extracto de htima Carta de hum Libifrel").

" Vv infame Geiíersl Eita padeceo finalmente a pena

de morte de ^arrote. A itiia execução teve lusjar esta ma-
nhã ás )i horas ( d de Setembro); depois de ter sido

publicamente deisaiithnrado do posto e honras. O Gene-
ral não foi condemnadn em razão do seu comportamen-
to como Capitão General ; mas em consequência da re-

volta dos artilheiros que occupárão o Castello de Volen-

cln no dia (O de Ma'o. (*) Sendo processado perante hum
Conselho de Guerra ordinário, no dia 2 de Junho, em
que presidia o General VUlacampa , foi no dia 27 de

As^osto sentenciado amais isnorniniosa mnrte que as Leis

<1'Hespanha inflingem , oue he a do garrote. Esta senten-

ça submettida ao Auditor de Guerra para ser revista
,

|iaO só foi approvada ; mas o Auditor pedio sua imme-
tliata execução, na conformidade da Lei de 17 de Abril

àe 1821. A chegada do Pri^adeiro Eipi/iu
,

que foi in-

terinamente revestido do commando militar deste distric-

to , olhou-se como o si?nal da execução. Se se tivesse

retardado , teria-mos arrombado a cadeia , e teríamos

nós meímos conduzido a victima ao cadafalso. O povo
conservou o ar que convém a hunia nação heróica, e accom-

panhou o rco ao cadafalso com gritos de: Morro Ellol

O seu sangue lin de cimentnr o edlficio Conititucional !

"

Outra carta de Valencin , escrita em diverso espiri-

to, diz :

" O cadafilso em que E//o foi estrangulado em
Valência no dia 4 deste me? , eri?io-se em huma deli-

ciosa quinta aiie lhe pertencera quando elle estava no

!;alarim nesta Cidide. Parece oue este lutjar se eícolheo

para cue o seir trágico fim podesse 'er marcado por hu-

ma circunstancia que era proporcionada a fazer-lhe sentir

perder a vida. Hum dos nossos periódicos, cue em to-

do o tempo se hs distinr;uido nor sua violência ,
affirma

que o General Elio , antes de caminhar ao cadafalço,

ajoelhou e pedio perdão a's Authoridades ,
que se acha-

vío presentes . por todo o mal que havia causado : isto

he faíio. Mais de d.oze mil pessoas presenciarão a firme-

za que elle mostrou nesta triste occasião , e as ultimas

palavras que elle proferio. O General protestou 3 sua

innocencia á face de Deos e dos homens ; declarou que

só tinha executado as ordens que recebera do Gsverno

(') He notório que , lonoje de ter partecipado des-

ta revolta (diz o Courier nesta nota') invencivelmente
fecusou a liberdade que os artilheiros lhes ofFerecêrão

,

convidando-o a pôr-se á sua frente , o que elle formal-

mente confiava na justiça do Rei. (Mas como lhe po-
dia valer o Rei .'

)

durante o tempo do seu commando ; que não tinha a mí-
nima connexão com a revolta dos Artilheiros ; e final-

mente que pedia a Deos perdoasse aos seus assassínios

como elle lhes perdoava. "Desejo, accrescentou elle, que
o meu sansfue seja o ultimo que se derrarfie em Hespa-
Ilha. A Hespanha fará justiça algum dia á pureza das mi-

nhas intenções, e repetirá o clamor que he agora a rBiniii

ultima suppliea : Viva o "Rei e a Religião."

LISBOA 9 de Outubro.

'''Sr. Redíictor da Gaieta V/iiversal.

" Estão fervendo os miolos nesta abrazada cabeça

Tendo perdidas as minhas diligencias , e as mais sérias

combinações acerca da percepção de muitas sentenças

encontradas no Projecto do Sr. Soares Franco lido na
Sessão de 2< do mez passado. Eu não sou dos mais igno-

rantes na lingua materna , e além disso tenho alguns
bons Diccionarios para me auxiliarem nas duvidas ; e por
conseguinte não he de esperar que me esbsbaque na in-

telligencia grammatical. São cousas mais finas as que me
impedem ; porque também sou menino : também passei

pela Via Latina , e Geraes da Universidade : vi com suo-
res frios a melancólica sala dos Exames privados ; e tam-
bém me assentei no Doutoraes. Passo da leitura, vou
a diante ; e melhor seria que o não podesse fazer, e que
fosse hum rematado estúpido , a fim de não snffrer a
mágoa de ver tanto? escritos Ímpios , e desaforados de
hum montão de patifes, que por nossa desgraça estão

existindo para insultar a Deos, e insultar os homens; e
não ter a desconsolação de conhecer a brevidade do meu
talento em outros muitos de diversa estofa. Entre os
desta classe acha amplo lugar o sobredito Projecto ; por-
que são tantas as idéas oppostas às qualidades , de que
julgo deveria ser revestido, que me tem impacientado,
e produzido violentos espasmos. Se eu tivesse relações

com o seu author , ou se a minha moléstia podesse re-

mediar-se occultandolhe a causa, já o tinha procurado,

e constituido o desejado termo a estas fadigas receben-

do o medicamento, ou a competente illustração: mas
não estou por isso nos termos de o consultar como lit-

terato , nem como doente; porque devo temer algum
— recipe := cfue me conduza a ir fazer bolas <le sabão ao

Hospital de í. José segundo a feliz receita do Compadre
de Beléin. E deverei bater com a cabeça em alguma pa-

rede só porque considero o Projecto anti-pciitico , anti-

constitucional , temerário, e indecoroso contra a convic-

ção . que a respeito de seu author nos quiz encaixar a

sombria galaria das Cortes, aonde vejo com dolorosa ver-

gonha ultrajados na maior parte os Lentes da L^niversi-

dade, hum Eispo sábio, e exemplar, e outros muitos

illustres Deputados , recommendaveis a posteridade por

seu muito saber, « muitas virtudes? Isto seiá loucura.
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e tanto nini'! reprehensivel
,
quanto lie fácil encontrar na

vivacidade do seu engenhe, e nos seus avultados coniie-

cimentos o remédio para soldar as minhas idéas , ou pa-

ra as abandonar como erróneas. Ei-las aqui

:

" Encamiiiha-se o Projecto á creação c^huma nova

Ordem para recompensar os Beneméritos da Pátria na

presente legisbtiira. Não encontrando eu na historia do

nosso Rtino desde, o Senhor D. Ajfonso Ueinitjues até

ao Senhor D. Joiía V exemplo de serem as Ordens Mi-

Jitares instituidjs peljs Cortes , e vendo que na Consti-

tuição receií-jurada se faz privativo do Poder Executivo

o Direito de fj7er graças , e conceder honras não pôde

deixar de confundir-ine esta raridade ; e talvez que desta

confusão resulte a ímpftencia de comprehender a combi-

nação das prerogcitivas competentes a Sua IVlagestade com
as doutrinas estampadas no Projecto , as quaes até me
pa/ecem pouco decentes, e menos airosas naquella mes-

ina legislatura , em que existem illustres Varões
,

que

não só premeditarão, mas também desenvolverão, e

executarão a nossa Regeneração Politica ; porque de cer-

to oífenderáõ o seu bem conhecido melindre. Eu dese-

java
,

para me não esquentar
,

que o discurso prelimi-

nar , da que usU o author para entrar no Projecto, fosse

nienos facundo, e mais sublime, ou que se não lem-

brasse das palavras , com que remata o primeiro perío-

do ; bem como dacuellas , com que termina o principio

do Projecto
,

porque as considero muito arriscadas para

o Systema adoptado, e capazes de mover com firmeza

os espíritos inquietos por caracter aliuma sanguinária re-

volução ; visto que se trata de serviços desta natureza.

Com effeito : qual será o Portuguez amigo da paz, da

trancuillidade , e da boa ordem que se não espante á,

vista das palavras :: " hum poderoso exemplo para que

outros entrem sem medo na mesma carneira, e não des-

maiem na frente dos perigos sirva de recompensa

aos grandas serviços prestados á Pátria , e de incitamen-

to para outros novos! !

!

" =: Não entrarão já os Portu-

guezes na mesma carreira ? Não esta jurada a Constitui-

ção ? E não o estavão já as suas bases? Não se derra-

mou o prazer, alegria, e contentamento por toda a Ci-

dade de Lisboa no dia 25 do mez pjssado, e muiio mais

no tempestuoso, mas sobre todos o mais feliz dia i."

do corrente , segundo vejo da sua estimável folha , do

Diário do Governo, e doutros escritos ? Não vemos ein

íjaasi todas as paginas do tal Diário que todas as Provín-

cias , todas as Cidades , Villas , c Aldeias bemdizem com
o maior enthusiasm.o o actual Systema da S. berania Na-
cional ? Que perigos restarão pois que facão desmaiar ?

De que novos serviços carecerá a Pátria
,

que para os

incitar seja necessária a creação d'huma nova Ordem....
Necessária huriía nova Ordem para incitar os Portuguezes

á prestação dos serviços devidos á Pátria! 11 Eis-aqui

hum rasgo de eloquência
,

que parece rasgar d alto a

baixo os brilhantes pregões da gloria , da honra , e do

caracter Portuguez insertos em tantos volumes históri-

cos a^sim Nacionaes , como Estrangeiros. Os Portugue-

zes não fazião acções grandes e heróicas com ta-^s miras,

conhecião melhor o verdadeiro heroísmo.

"Chego ao artigo 5.° e seguintes, em que se de-

signa quem deve ser Grão-Mestre
,

quaes e quantos os

Grão-Cruzes , Commendadores , e Cavalleiros , e he com
elles que eu não posso combinar huma das prerogativas

inherenttíS a Sua Magestade ; porque não só vejo a Sua

jVlagestade condecorado com o titulo de GtSo-Hestre pe-

io Poder Legislativo , mas também o rejo precisamente

obrigado a designar os Grão-Cruzes , Comniendadores
,

e Cavalleiros propostos pele Concelho de Estado , e a

conferir-lhes a competente condecoração 11! Se os gran-

des serviços feitos i Pátria , e o incitamento para ou-

tros novos são o motivo da creação d.i nova Ordem de

Beneméritos, não poderá haver Estrangeiro, e Estran-

geiros, de cujos serviçws tenhamos necessidade, que pres-

tem á nossa Pátria grandes serviços ? E serem eicluidos

Jcsta honra , e dos interesses projectados ! ! ! Pois hs

necesiario incitaraenlQ para que os filhos glorofiquem

sua Mãi , e não o lie pari os estranhos? Ccrn que lhes

poderá Sua Magestade remunerar serviços não estando .

ao seu alcance as Commendas vagas .' Não merece mais

contemplação o homem que faz serviços á Pátria estra-

nha do que quem os presta á sua Pátria ? Esta cumpre
com o rigoroso dever, a que esta ligada , e aquelle faz

benefícios, que devem ser recompensados. Ordinariamen-
te costumão os Imperantes repartir , e condecorarem-se

entre si com as Insígnias das Ordens de maior estima
,

que cada hum tem nos seus Estados : e não será vergo-

nhoso para a iVação Portugueza
,

generosa por caracter
,

impedir ao seu Rei, ao Chefe da Nação o poder de
condecorar com a mais estimável Insígnia Portugueza aos

seus iguaes , a:s Soberanos scuI Aliiadosl!! Nem tTiCS-

mo lhe seria concedida esta taculdade se em casos críti-

cos , em lances apertados, ao justo receio de huma gu«rra,

hum Soberano Alliado por sua intervenção nos livrar dos

seus fl.igelloí ? Aonde se encontraráó maiores serviços

prestados a nossa Pátria ? Mesquinho Projecto ! . . . . En-
ganei- re : elle passa a ser liberal ; porque

,
prohibindo

no artigo 10.° os Grão-Cruzes, e Commendas honorá-
rias , alii mesmo concede a Sua Magestade poder confe-

rir ao Príncipe herdeiro da Coroa , e aos Infantes Grão-
Cruzes , e Coiiiiticndas honorárias!!! Ora para que vi-

va senhor D. Pedro \ Para que viva Senhor D. Miguel \

Seja-llies muito para bem. E aonde está a igualdade ?

Não sonros todos iguaes perante a Lei ? Já o premio
deixa de ser reservado unicameiite para a virtude , apti-

dão , talentos, e serviços feitos á Pátria?.?? Eu de botn
grado desculpo est.í liberalidade

; porque além das boas:

razões
,
que assistissem ao author do Projecto para a de-

cretar , pôde ser que a julgasse muito necessária a fira

de que lhe servisse como de degráo para delle saltar a
outro de muita m.aior liberalidade. E qual será esta ? Hí
a tença annnal de trez mil cruzados para os Gráo-Cru»
zes , de seis centos mil réis aos Commendadores

, e de
cíncoenta aos Cavalleiros. Que tal ! ! ! Não posso deci*

frar se esta lembrança he digna de riso , se merecedora
de lagrimas I A procuração do Sr. Deputado

, author do
Projecto será differente das dos outros Sts. Deputados?
Parecc-me que seus constituintes só lhes conferirão o*
poderes necessários para se remediarem es males da Pá-
tria , e não para se aggravarem. Sendo isto assim , não
seria estranhavel a proposição das tenças ? E se o não
he , não o seria então o esquecimento do lucrativo pa-
ra o Gráo-ftlcstre ? Tão rico he Elle?.,.. Tença ao»

Grão-Cruzes, Commendadores, e Cavalleiros , e o Grão-
ftlestre licar a olhar para o signal ! ! ! ! Não terá o Grão*
fllestre de fazer despezas extraordinárias com esta nova
condecor.ição ? Mo terá de fazer algum vestido novo

,

e de vestir de novo os Criados dos seUs Coches
,
quando

se dignar entregar Pessoalmente as Insígnias , e receber

em suas llv,-ii)l.!ze;as Mãos o juramento na conformidade
do artigo 17.°? E nem huma ajuda de custo!!!

Qual seja a Insígnia dos Cavalleiros, dot Grão-Cru-
zes, e Commendadores vejO eu nos artigos 12.°, e l J.",

e o como a poderáó trazer nos três seguintes , mas não
encontio no Projecto qual deva ser a do Gráo-^ftlestre.

Não devera usar de Insígnia por ser Grão-Mestre hono--
rario com exercício? Esta não iie a causal, porque ei."-

tão regularia o mesmo para com Suas Altezas, e ctmi
muita mais razão ,

visto que se lhes não im[>6e o exer-
cício do artigo 17." Não deverá usalla por não dever
usar da famoza inscripção r: A Pátria agradecida ,

~ secun-
do fica talhado para os Grão-Cruzes , Commendadores
e Cavalleiros? Mas a quem deve a Pátria estar mais
agradecida do que a Sna Magestade

,
que , se se julgasse

offendido nos seus Direitos ; e se não fosse mais Pai do
que Rei dos Portuguezes, podia fazer nadar a Pátria no
ianguc dos seus até então chamados Vassallos ? Sena cs-

quecimcííto do author ? Não entendo ; Sr. Redactor
não posso combinar as idéas produzidas com a doutrina
do Projecto, e nem mesmo passo enterhfer , e combijiiar

a simplicidade do juramento, constante do artigo 1 H.*

com as doutrinas estabelecidas a respeito do juramento,
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Nesta desgraçada confusão, em que me vejo, de novo

rogo a V. m. que a publique iia sua follia , e que preste

a sua c«tidade , o seu engenlio , e os seus conhecimen-

tos iitteiarios em auxilio das inttincadas idías
,
que des-

uiedosamente occupão a dorida cabeça d'iium dos seus

admiradores , c — Amigo da Verdade.

CORTES—

—

Síiiih do áia 9 de Outubro. 4S6.'

Abejta a iJessÃo ás Ijor^s do costume, leo o Sr. Se-

cretario EasiUo Alberto a acta da precedente
,

que loi

apprdvada. — O Sr. Secretario Vítgueiras deo conta do

expediente, em que se comprehendia a seguinte corres-

pondência : lium oflício do Governo pela Secretaria de

Estado dos Negócios do Reino , incluindo iiuma r»pre-

sentaçáo da Gamara da Villa de Lamtis. Outro pela Se-

cretaria d' Estado dos Negócios da Fazenda , acompanhan-

do a conta da receita e despeza da Weza da Consciência

e Ordens dos últimos seis annos.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada ,

e disse se acliaváo presentes 109 Srs. Deputados, e que

faltavSo j6, dos quaes 21 tinhão licença motivada.

Ordem do Dia :

Continuaçáa do Projecto das Rchçces Provinciais.

Entrou em discussão o artigo 52 adiído ài prece-

dente Sessão, o qual depois de breves reflexões foi ap-

provado.
"

5 j. O Desembargador ou Desembargadores dados

tte suspeitos retirão-se logo da meza. O Desembargador,

a quem o requerimento tor distribuído, com Os dois se-

guintes decidem por trçs votos, se esta suspeição, sen-

do provada, procede, e tTi^tece attenção. Julgando que

não, assim o declararáp em conferencia assignando os

vencidos.— Approvado.
''

54. Julgindo que- a suspeição procede, m.indáo
,

iiue os recusados respondáo em 24 botas, com pena de

se haverem por confusos, e remetie-se depois para o

Juiz letrado da primeira instancia do districto da Rela-

ção o processo da mesma suspeição, a fim de que as

partes alli se louvem em Juiz, que ss julgue, nomean-
do hum ou dois, e neste caso hum terceiro pata des-

empatar. — Approvado.
"

5
;. O processo da suspeição terminará em vinte

dias, contados do momento, em que se apresenta na

primeira instancia. Estes vinte dias não. se poderio pro-

rogar em todo, ou em parte , nem ainda por via de

restituição. —Todos os seus termos correm, publicando-

se os despachos no cartório do escrivão, a quem fòr di'^-

trihuido. As testemunhas serão perguntadas em casa do

arbitro , e publicamente ; para o que serão citadas as

partes , ou seus procuradores. Sendo dois os árbitros
,

na casa daqutlle que estes escolherem — Approvado.
" ;6. Nenhum Cidadão achandn-se em e.\ercicio de

seus direitos poderá escusar-se de ser Juiz arbitro neste

caso, não tendn impossibilidade fysica ou moral: escu-

$ando-se , será autuado, e castigado com as penas dos

que desobedecem ás ordens dos Magistrados. — Appro-
vado.

''ij7. Se a parte recusada nomear algum Cidadão,

que tenha qualquer daquelles impedimentos, não será

contado dentro dos vinte dias o tempo que ior preciso

para nomear outro, que esteia em circunstancias de ser-

vir.— Approvado,

"58. O Desembargador, ou Desembargadores da-

fjgy de suspRÍtos podem
,
quando respondem á suspeição,

conf*ssalla. Não a confessando, porá o feito ate. se apre-

çjntsr certidão do julgado, ou até passarem os, vinte

d-as
wOnfessadaou julgada a suspeiçãq o. Juiz spg.uinfe

imiTjeíii»
"^ ^^'^ "" lugar do recusado ,, cirregapdfivse o

feito ém ).'ova distribuição , no cjso qc; ser, julgado de

suspeito o primeiro Juiz, — Apprcv.ado.

O ajt. 50 ->'3cou adiado para quando se discutir o

att. -." que de'ern;in3. os districtos das; Relações.

'' Ga, Nas causas àt revista não se podem por sus-

3>ei5âes áo 'juizes. (Àppf(rfa<íõ^; A dè.Tufea7ao:oir;piára-

tem seu lugar nos embargos á execução : esta ultima par-

te passou á Commissão psra melhor redacção.

O Sr. Soares de Aícvcdo offereceo huma indicação

em que propunha, que ao art. 55 se providenciassem os

casos, em que as testemunhas não estivessem na tet*

ra , e que para esse fim passasse a Commissão.— Ap-
provado.

O Sr. Rodrigues de Macedo of?ereco lurr addita-

mento ao art. 60 em que propunha
,

que nas causas de
revista fosse peimittldo a cada litij^ante o recusar pe-
rt n-ptoriamente hum Juiz. — Depois c'e breves reflexõt;S

foi approvada a indicação = sendo peimitticío ás partes

recusar dois Juizes em lugar de hum, que propunha a
indicação.

Capitulo VI.
JJos embargos , appellações , t angravos

lias Causas Cíveis,

"Art. 61. Toda a sentença será publicada em au-

diência, e poderá sv embargada, ou appellada díntro
dos dias da Lei , contados do momento em cue for no-
tificada expressamente a parte , ou o scu procurador por
hum official publico. — Approvado.

O Sr. Fernandes Thomás fequereo que se declaras-

se se esta audiência ha de ser feita na Relação , ou no
Juízo da primeira instancia. Decidio-se que fosse na Re-
lação, e logo no fim da conferencia.

O Sr. Soares de Azevedo requereo que cm lugar
de =: hun> ofucia! publico — se diga expressamente =: hum
escrivão —

,
por evitar os inconvenientes que resuitão

das citações teitas pelos porteiros
,

que também são of-

tíciacs públicos , o que se pratica em algumas parte.s.

—

Foi approvado, e que o artigo voltasse á Commissão pa-
ra o redigir melhor.

"62. Não h.iverá mais embargos na Chancellaria,
nem Segundos embargos. — Approvado. — O artigo âj
voltou a Con.missão.

"64. A Relação não conhece no eivei e crime se-
não por appellaç.io, ou aggravo de instrumento, ou no
auto do processo , e somente nas causas que excederem
a alçada do juiz da primeira instancia. Não haverá pcis
mais aggravo ordinário , mas só appellaçáo. Não haveiá
aggravo de petição , nem de ordenação não guardada.
Coutinuará comtudo a haver aggravo ordinário do Con-
servador dos Inglezes em quanto durar o tratado de
1810 ; e dos conservadores das outras narões , em cujos
tratados isso for opressamenae estipulado — Apptovado.-

O Sr. Soares de Azevedo leo a seguinte indicação
do Sr. Borges Carneiro :

"O artigo ji do Decreto de 20 de Julho de 1823
relativo ás eleições dos Offíciaes das Camarás publicado
na Carta de Lei de 27 do d.° está no original manuscripto
concebido pelo theor seguinte: = Os actuaes Vereadores
de Lisboa continuarão a receber seus ordenados até se-
rem completamente empregados etr aposentados. = Po-
rém nos exemplares impressos corre do seguinte modo r
" Os actuaes Vereadores de Lisboa continuai-áó a receber
Seus ordenados até ctc. " Estas três variantes me cons-
ta haverem induzido o Senado a pensar que os actuaes
\'ere»dores devem continuar até serem empregados ou
.aposentados ; e por quanto todas três se achão commet*
tidas no mesmo sentido de altetar a verdadeiaa disposi-
ção da Lei.

''Proponho: i.° que se declare o verdadeiro texto
da Lei, como está no original: 2.° que o Governo exa-
mine onde se conimettcrâo aquellas alterações, e proce-
da como for justo.." — Passou á Secretaria para oue os
Senhores Secretários inforrnem com a maior urgência.

Leo-se a ultima redacção do Decreto do juramento

1, ,
^ip',';^'',-"'^^"), que foi approvado, e se mandou expedir.

O íf. ^Secretario .Bdj7'/'<> Alberto leo o parecer da
Comniis^ão cjos Pode.res acerca da admissão do Deputado
Substituto pelo Reino á\A!igo!a , que foi regeitado.

- O Sr., Presidente, deo para Ordem do Dia a conti-

nuação, àõ Projecto diis Relações, Provinciaes , e Parecer

ria Commissão de Agricultura ,' e levantou a Sesíáo ás
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Fvm do Projecto de mellioramtnto da Província do Rio
Negro , do Brasil

^
gae em Senão de 26 de

agosto de 1822 se mandou imfrlmir, '

9. Os Delegados de todas as Villas , e Lugares serão

obrigados a vigiar , e zelar todos os tributos dos índios,

assirr, como a obrigallos a pagar os Dizimes aos Juizes ;

e estes serão obrigados a entregar huma relação exacta

aos Delegados , em que se especifique o nome de cada

índio, e a quantidade do que pagcu , cujas relações se-

rão remettidas por copia ao Inspector Geral , não só pa-

ra conhecer o augmento da Lovoura , e Industria , como
também para serem conferidas com as que os Juizes de-

vem mandar á Autlioridade administrativa da Fazenda
Nacional da Capital da Provinda.

,10. O Inspector Geral terá todo o cuidado em se

jnfcrmar miudamente da conducta dos Delegados de toda

a Província
,

para assim cohibir toda a qualidade de ve-
.xação, e abusos, que se encontrem; quando forem de

natureza
,

que mereçáo castigo , dará parte ao Governo
da Província, para dar as providencias necessárias, e fa-

zelos julgar conlí)ime as Leis.

li. O Inspector Geral deverá Iiuma vez cada anuo
iiíspeccionar todos os Lugares, e Villas da sua Inspec-

ção; examinará os Estabelecimentos rústicos dos índios;

incitalos-ha ao seu augmento, e a que edifiqUím casas

regulares para a sua habitação ; medidas que muito se

uecessitão pôr em pratica, pelo deplorável est.ido , a

que taes estáb;lecimentos se achão reduzidos
,

pela falta

da Policia, tanto dos Índios, como dos Mamelucos, e

dos brancos, que nem as mesmas Igrejas tem procurado

reedificar , e por isso existe pela maior parte apenas a

íradicção de as ter alli havido.

12. Quando o Inspector Geral s« acha impossibilita-

do de fazer a Inspecção Geral , deverá fazela o Juiz su-

bstituto, porque de taes Inspecções dependerá muito o
angmento , e conservação das Povoações , e da Agricul-

tura.

I ;. O Inspector fará á sua custa os descimentes em
íjeneficio da Provincia , visto que a Fazenda Nacional

não tem meios presentemente de os fazer; e por isso o
Inspector , que fòr nomeado , deve ter meios para taes

ejTiprezas , e empates: para estes descimentes deverá

ajustar alguns Mameculos
,

práticos do Paiz , acompanha-
dos de huma escolta Militar de 4 até 6 Praças ; e se al-

guns índios , sejáo de que profissão forem , se quizerem
voluntariamente ajustar para taes expedições , Authorida-

de nenhuma os poderá embaraçar. A empreza deverá SíT

acompanhada por algum principal da Nação Moiuiurucú

com a sua gente, por ser esta Nação a que a experiên-

cia de vinte annos tem feito conhecer ser a mais aífei-

çoada aos brancos , e ao trabalho que se lhe determina
,

e ser a mais raspeitada entre as mais Nações. Desta ma-
neira os descimentes se farão sem a menor resistência,

pois o respeito da Nação Mondurucú fará sahir os índios

das mattas pacificamente. Para este fim o Inspector

apromptará as embarcações que forem necessárias , man-
' tinleníos ,

e resgastes próprios para offerecer aos princi-

paes dos índios fllondm-ucús , e repartir cOm a mais gen-
te

,
para de boa vontade acompanharem o encarregado

dos descimentes.

14. Os descimentes deverão ser feitos cem toda a

moderação , e nunca usar da força , senão em caso de

defeza
,

para cem as Nações onde não vão os Monduru-
cús : Os meios da persuação os devem attrahir. Ha Na-
ções

,
que Vendo que os brancos, acompanhados dos

Jílondurucús , andao em busca de suas Malocas, não es-

perão pela visita , e se vem voluntariamente apresentar

nas Povoações
,

pois conhecem que a Nação Mondurucú
lie guerreira , e perseguidora , e que á sua pesquiza se

não oppõem brenhas, nem distancias.

] 5. O encarregado dos descimentes tomará conta de

tudo
,

quanto lhe entregar o Inspector , e lhe passará

recibo relacionado
,
que a^signará , e os seus camaradas

cuja relação, e recibo entregará o Iríspector ao Gover-
no

,
para conhecer a despeza feita com o descimento.

16. Recolhido o descimento á Capital, o Inspector

o participará ao Governo , declarando o numero dos ín-

dios descidos
, de que Nações são , e de que paragens

,

para assim o Governo de acordo com o Inspector faze-

rem a distribuição pelos moradores mais industriosos , e

trabalhadores ; sendo estes obrigados a indemnizarem o
Inspector , cada hum peia conta que lhe pertencer , da

despeza que fez adiantar para o descimento
;
porém se o

Lavrador não tiver immediatamente meios de satisfazer

o que dever , o Inspector esperará seis mezes , ou doze,

para lhe dar tempo a pagar com o fructo dos seus tra-

balhes.

17. O Governo da Província divide-se em cito Dis-

trictos , ou Villas ; e para não parecer haver parcialidade

na distribuição dos índios descidos , serão repartidos por

escala , na proporção da grandeza das Povoações ;
para o

que o Governo com anticipação fará avisar a Povoação
,

ou Povoações, a quem por distribuição pertencer o des-

cimento
,

para que os seus habitantes concorráo a Capi-

tal para tomar conta dos indivíduos
,

que o Governo
de acordo com o Inspector lhe falicitarem , fazendo ao

recebelos o preciso Termo de recebimento, e obrigan-

do-se á instrucç'o, e educação Christã , e Civil , cujo

exame deverá fazer o Inspector Geral nas suas annuaes

visitas, per si, e indagando com todo o escrúpulo, se

estão baptizados, e doutrinados , e applicados a trabalhos

úteis , segundo as suas forqas. A concessão destes índios

aos Lavradores somente será pelo tempo de seis annos,

com tanto que nãn lhes faltem cem o necessário , e

cumprão as condições acima declaradas : devendo tam-

bém o Governo ordenar aos Juízes o vigiarem sebie es-

tas obrigações, que também s5o da competência dos De-
legados

, que darão todos os seis niezes contas ao Ins-

pector Geral do que se praticar , e de toda a contraven-

ção será sciente o Governo para dar as providencias.

No caso, em que o Lavrador não applique como deve

os braços, que lhe forão confiados, deverá o Governo
providencialo. O índio civilizado, e avizinhado, que se-

ja Lavrador , deverá também ser contemplado na distri-

buição dos descimentes.

18. Findos os seis annos, o Lavrador deverá apre-

sentar os seus índios ao Inspector Geral: este se infor-

mará dos mesmos, se querem costinuar voluntariamente

a servir aquelle Lavrador ; se quizerem, o Inspector

lhes fará arbitrar o d^*vido sallario , de que todos serão

scientes ; e quando não queirão , e sim trabalhar por sua

conta, o Inspector fará estabelecer aos que assim o exi-

girem no mesmo Districto , em que estaváo servindo

mandando-os entregar ao Delegado da Povoação
,

para

que os faça estabelecer nos terrenos que estiverem de

voluto, e. que os mesmos índios escolherem; e aquelieí

Lavradores
,

que taes índios por esta forma deixáo de

continuar a servir, serão obrigados a dar-lhes gratuita-

mejite hum machado, huma fouce, huma enxada, e

bum ferro de cova a cada hum.

19. Se durante o tempo, em que foi preciso fazer

os descimentes, houver algum morador, que tenha meio»

de os fazer á sua custa , ser-lhe-ha isto permittido pelo

Inspector Geral; e os Jndies por elle recolhidos não se-

rão sujeitos á distribuição : em quanto ao mais , ficáo

obiigados a todas as clausulas acima apontadas.

20. O Inspector Geral será subordinado ao Governo
da Provincia, e obrigado a apresentar-lhe todos os an-

nos hum mappa demonstrativo do estado de todas as Po-

voações dos índios, e das suas plantações, cujo mappa,

e todas as mais informações convenientes , o mesmo
Governo fará subir ao conhecimento de Sua Magestade.

Paço das Cortes 27 de Julho de 1822. — Francisco Soa-

res Franco.— Remualdo , Bispo do Pará. — Alexandre

Thomás de Moraes Sarmento. — José Lourenço da Sil-

va.— Manoel Fernandes Thomás.

NA I M í> íl Ji N S A N A C í O ÍS A í>.
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FRANÇA.NVarii 16 de Setemhr».

a sua ultima sessão, o Conselho gerà! do Departa-

mento de Calvados resolvco soliicitar ao Governo do Rei

a proposição de hunia Lei que proliiba as Sociedades se-

cretas debaixo das mais severas penas , e que pronuncie

também castigos infamantes pelo porte e conservação do

punhal , essa arma tão vil e tão anti-Franceza. Nisto o

Conselho geral se fez digno orgSo da voz publica: por

toda a parte tem hiima mesma idéa occorrido a todos oí

homens de probidade ; em toda a parte se tem levanta-

do hum grito geral ao ler os atrozes estatutos, e a amea-
çadora organisação dos Carbonários Ou Liberaes. Porque
jazão, tem dito os homens de sizo

,
porque razáo se hl

de tolerar hum género de instituições que não trazem

comsigo necessidade alguma
,

que não tem mesmo utili-

dade alguma real para a sociedade , e que tem vindo a

ser o pretexto, a occasiáo, e o instrumento de tantos

crimes? Porque não castigará a Lei o que todo O homem
considera como infame ?

A Dieta Germânica acaba de prorogar-se indefinita-

triente ; mas a sua Commissão Militar ficou permaneute,
e acaba de decidir a organisação definitiva do Exercito

federativo. A sua força será , em tempo de paz , de

50i:6j7 homens, 222:119 dos quaes sao de Infantetia

de linha; 11:694 de Caçadores; 41:090 de Cavalleria ;

21:717 d'Artilheria , e do trem; e 5:017 pioneiros e

pontoneiros. O numero das peças d'artilhetia dtf tcdo o

Exercito será de 61 2, 155 das quaes serão abuzes de se-

te libras, JÓ6 canhões de 6, e I52 de 12.

Idetn 25.

Recebemos a seguinte noticia de S. Sebastião^ da-

tada em 16 de Setembro, pOr via extraordinária: "O
Trapense e Qiiesadd , com obra de 6^ homens, tiverão

a 12 hum combate com os Constitucionaes nas vizinhan-

ças de Bnclosteó. Depois de treze horas de combate , fc-

rão batidos os últimos e postos em fugida. Huma colu-

rr.na do seu exercito, de huns 51;^ homens, conseguio
entrar em Benasque •, o Trapense os perseguio alli, e

intimou a guarnição a render-se em 24 horas, aliás pas-

saria todos á espada e queimaria a povoação. Esperava
que renderião nessa tarde. Ao passo que este Chefe es-

tava occupadc nisto, perseguia Q_t:e!úda os Constitucio-

naes, que se tinhão retirado pela estrada de Treinp."
(Os papeis de Madrid não confirmSo isto,^

GR A-liRETANHA.
Londres 25 de Setembro.

^ilictás d'Heipanlia recebidas a noite passada pelos

Periódicos (/ Paris.

O silencio do Eího dti Midi, e da Riiche d'A(jui-

taine parece confirmar a derrota de Quesada , e das for-

ças unidas debaixo do seu commando nos arredores d*

Jaca. Pcrém nós recebemos huma catta de Baiona , da«

tada de 1 5 de Setembro, na qual podeihos confiar, què
diz " que os próprios Liberaes negão agora as absurdas

relações qus elles tem espalhado a respeito da morte dé
Quesnáa," Por outra parte , noticias chegadas hoje 22 a
Paris, e cuja authenticidade afiançamos, annuncião que
em huma recente batalha as tropas Realistas obtiverão
decisiva victoria , e que o General do Exercito constitu-

cional foi aprisionado.

A seguinte passagem apparece no Echo

:

" O General Q^uesada , obediente como deve sep
todo o militar, está, em cumprimento da deci^ío d*
Junra Suprema, em vésperas de resignar o commando.
Nada certo se sabe por ora quanto a quem será o seu
Successor. Parece que Ião depressa chegue o novo Ge-
neral, assim como todos os corpos particulares que for-
mão o contingente Realista de cada Província , fará ó
Exercito hum movirriento sobre a Capital , aonde o con-
vidão os desejos de qliasi todos os habitantes, Aquella
Cidade está assaz tranquilla ; nota-se porém depois do
successo do Exercito da Fé huma surda fermíntaç-o , e
o jugo dos Revolucionários soffte-se com muito des-
gosto."

As ultimas noticias de Catalunha sSo as seguintes :

" Vários Corpos Realistas tem-se reunido em Se»
d'Urgel para fazerem debaixo do commando do Barão
d'Eroles em pessoa humi tentativa Sobre Vich,

"As Wiliciàs de Réus, em numero de 450, foráõ
completamente batidas.

" Segundo noticias de Nadrid parece que varies
Generaes e Coronéis recusarão acceitar o Governo de:

Valência, vago pela demissão do Haráo de Andilha , e
por conseguinte presidirem ao Conselho de Guerra que
devia sentenciar o General Elio. — A Municipalidade de
Valência pedio o castigo daqUelies Chefes.

" O Batalhão Provincial de Lu^o
,

que estava ent
marcha a 22 do mez passado em Vtlla-franca contra os
Realistas, recusou avançar, e se amotinou contra os seus:

Officiaes."

H E S P A N H A.
Madrid \.° de Outubro.

S. M. ElRei e SS. AA. continuáo sem novidade errí

sua importante saúde. A Rainha tem-se resentido algu-
ma cousa da estação, e está menos alliviada.

Hoje se reunirão no Palácio das Cortes os Srs. De-
putados que constituem o Congresso Nacional , sendo a
primeira junta preparatória das Cortes extraordinárias de
1822, e o Sr. D. Caetano Valdês, Presidente da Depu^
taçáo permanente, ahrio a sessão ás 10 horss e meia
e pronunciou o séguiiite discurso :

" Senhores : — A Deputação permanente de Cortes,
em união com todos os bons Hespanhoes , se comprar
de ver reunidos os Representantes da Nação no Santuá-
rio das Leis para affiançar as liberdades publicas, cuja

gloria immortal vos estava reservada. ElRei
,

que Decs
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giiatde , ordenou a convocação de Cortes extraordinárias-

para os objectos que sabeis , os quaes indicáo de hum
modo nada equivoco, que S. t\\. trata de assegunr nos-

sas liberdades, nossa Constituição, e nossa' absoluta in-

dependência em uso de seus sagrados direitos; razões to-

das que obrigão a grande Nação , de que somos Rspre-

sentantes, ao amor e respeito de S. IM. , e aos Deputa-

dos a nãi) omittirem esforço nem fadiga para preencher

tão sacrosantos deveres. Os inimigos da Mberdade
j

que

seiíipre a tem atacado por meios indirectos promovendo
entre nós discórdias e dissensões , nestes últimos rem-

pos o tem feito com maior despejo ; e sem que tenhão

conseguido C3u?ar-iios males e desgostos, de que a De-

mitacão dará tonta em seu devido tempo, tanbem nos

tem proporcionado que saibamos de bum modo positivo

e anthentico que a grande maioria dos Hesnanhoes antes

perecerá dn que perderá sua liberdade , em união com
o Ilci constitucional que nos cCnvocí para a assegurar.

" Vossos prsdecessores vos hão' dado vivOs exemplos

de sua laboriosiciade e sabedoria, e vós deveis continuar

séus trabalhos para affiançar de hum modo indestructi»

vel a liberdadí! politica da Naçãn
, e os direitos dos Ci-

tladãos. Baldados serão os esforços; de tjuantos affeiçpa-

dos ao De"ipotismo existirem onde quer, que se achem :

união I
íiriiieza , constância , e prudência tem sido sem-

pre o cjra>:íer constitutivo da Nação; por tanto toca-

vos arrostar impávidos as dificuldades que se apresenta-

rem , e sem poupar meios nem trabalho occupardes-vos

em vossos deveres para vos conservardes dignos da esti-

sna e do respeito de vossos concidadãos , re para que as

gerações futuras beir.digão vossas deliberações."

Passou-se depois a ler a acta da installação da De-

putação permanente, e ao mais do costume, ficando

por fim designada para a manhã a segunda sessão prcpa-

latoria.

No Diário Constitucional de Saragoça de 28 dè

Setembro se publica hum otijcio do General Xarco dei

Vtillc , datado de AmlUon a 25 , em que diz que os ini-

migos (facciosos), segundo as ultimas noticias, estavão

«m grande numero em Gruus e Puebla de Castro , en-

trando a cavalleria delles em Barbastro. — " Ignora-se

(diz a G. de Madrid') com que forças contão Os faccio-

sos para fazerem outra entrada em Aragão ; mas segun-

do as posições em que huns e outros se achaváo , he

Verosímil que haja em breve Inima acção."

REINO-UNJDO DE PORTUGAL, BRASIL,
E ALGARVES.

Rio de Janeiro 1." de Agosto.

A K T 1 G o d'0 f f I c 1 o.

J^illa de Pora/iagoa,

Senhor. — A Heróica Resolução dictada pela mais

illuminada politica
,

que V. A. R. Houve por bem to-

mar , annuindo ás supplicas de suspender o seu regresso

para 1'ortu^al , he não só o nraiç seguro garante da nos-

sa felicidade , e regeneração politica , como também o

mais authentico , e irretragavei testemunho da alta e su-

blime distincção com que V. A. R. Se Digna galardoar

a todcs os Brasileiros. Sim , Augusto e Wagnanimo Se-

nhor , se os dias vinte e quatro de Agosto , e qmnze

de Setembro de mil oitocentos e vinte ; e vinte e seis

de Fevereiro de mil oitocentos e vinte e hum rivaes

cm celebridade merecem occupar hum dos principies e

mais distinctos lugares nos fiitos da Luia Historia ; não

he pOr certo menos plausível o sempre memorável Dia

Nove de Janeiro deste anno , em qui V. A. R. Se Di-

gnou acoHier benigiiamente em Seu Paternal Coração as

supplicas de stispendsr a sua sabida para Portugal^ por

assim o exigir a salvação da Pátria, ameaça do eminente

jicrigo de naufragar nos abismos das discórdias , partidos,

K por ultimo nijseriís e desgraças. Como seria possível

cue esta grande maquina subsistisse sem hum centro de

unidade ,d.o qual dept-ndessem as differentes mollas
,

pa-

ia o seu regular movimento? O terrível monstro do

despotismo, com desgraça e flagello da humanidade,

agora quasi moribundo, recobraria novo alenfo , e sacri-

ficaria novas victiiras : huma insaciável cubica slíscitari.t.

huma luta constante e universal : repetidas revoluções

vinganças , ep.pressões , e malversações em todos os ra-

mos da publica administração , entregarião este requissi-

nio e bello Paiz ao choque tumultuoso de todas as pai-

xões , e trarião com sigo a divisão, a fraqueza, a rui-

na , e por fim a queda deste Reino, e com ella a de
todo o Luso Império: e de que valeria então neste mi-
sérrimo estado a sabia e liberal Constituição, que todos
juramos observar e manter ? Serão por ventura as Leis
feitas para felicitar os homens congregados em sociedade,

..ou dadas a seres frips, e inanimados, dos quaes grande
parte apenas oííeteceriio aos olhos do compadecido ob-
servador , o infausto e lanientoso quadro de ter em ou-
tro tcuipo sido este vastíssimo Solo o assento de hutn
florecente Império

,
que levado ao grão de perfeição de

x]ue lie capaz , -assombrará algum dia as mais altas Po-
tencias ; V. A. R. porém conhecendo profundamente o
sem numero de desgraças

,
que esperavão pelo terrível

momento para. rebentarem, e conduzirem-nos ás bordas àa.

extrema miséria, e abatimento, Resolve = Como he
para felicidade de todos , Fico : eis neste momento des-
concertados os planos errados dos systemas dos faccio-

sos
,

f)erturbariores da ordem , e inimigos da Pátria : eis

despedaçados os duros ferros com que se nos pertendia

maneatar : eis finalmente o Brasil conservando em seu
seio o Seo Idolatrado Príncipe o Excelso Regente , e a

mesma Cathegnria e pieeminencía a que Sua Wageslade
EIRei o Senhor \>. João VI (cuja memoria nos será

sempre saudosa") o elevou pelo liberalissimo Diploma e

Carta de Lei de dezeseis de Dezembro de mil oitocentos

e quinze, e que tão justamente lhe he devida pela sua
vastidão, fertilidade e riqueza, e da qual jamais poderá

ser esbulhado. Esta sabia deliberação somente pof si bas-

taria para grangear a V. A. R. a mais completa, e im-
ir.ortal gloria , e lançar sobre os nossos corações e de
nossos filhos , o mais firme e eterno alicerce ao nossO'

reconhecimento, amor, e gratidão.

Digne-se V. A. R. receber os sinceros sentimen-
tos da mais firme obediência , adhesão , e agradecimen-

to que esta Camará , unindo a sua voz aos votos de to-

dos os Povos por ella representados
,

protesta á Augus-
ta Pessoa di5 V. A. R.

Deos Guarde a V. A. R. como havemos mister.

Paranagoú em Camará de 26 de Warço de 1822. — An-
tónio de Azevedo Mello e Carvalho , Pedro Rodrigues
Nunes , Joaquim António Guimarães , Bento António
da Costa , iVlanoel Francisco de Mendonça

, José Leite

Pereira.

LISBOA 10 de Outubro.

Carta de Lei-
" Dom Jo,ío por Graça de Deos , e pela Constitui-

ção da Monarquia , Rei do Reino-Unido de Portuga! f

Brasil e Algarves, d'aquem e d'além Mar em Africa, etc.

Faço saber a todos os meus Súbditos que as Cortes De-
cretár.ío o seguinte :

As Cores Geraes Extraordinárias e Constituintes da

Nação Portugueza , tomando em consideração o actual

estado da Fazenda, e Divida Publica, Decretão o se-

guinte ;

i." Todos aqiielles aquém a Nação he devedora des-

de o dia vinte e quatro de Agosto dé mi! oitocentos e

vinte, em quanto não forem embolçad.os de seus respe--

ctivos capitães , vencerão bum juro de cinco por cento

ao anno , a contar desde o primeiro de Outubro de mil

oitocentos e vinte dois.

2.° Os Credores por Ordinárias , Tenças , e Pensões,

não Vencerão juro algum , e poderáõ liquidar seus crédi-

tos na Gommissão de liquidação da Divida Publica, on-

de receberão os competentes Títulos , ficando em seu

pleno vigor a disposição da Ordem das Cortes de vinte

seis de Junho de mil oitocentos e vinte hum acerca de

Reformados, e Montes Pios.

5.° Todos os ordenados dos Empregados Publicas, a

cargo do Thesouro , serão pagos em dia, a contar desde

O primeiro d< Outubro do corrente anno. Estes pagamen-
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tos serão feitos mensalmente, e o Governo pdderd pro-

ceder ás retormas, e ás alterações de esfcripturação
,
que

para esse lim julgar coiivcnientes.

4." Serão plenamente satisfeita? , í- continuaráó a

ser pa^as ern dia as ferias j e os soldos' drf ExerCitd , e

da Armada Nacional. ""'4 = • ^''^'i "
'•'»''•

- J.1 As dividam, provenientes de fr^sàVçÕés autliorii

zadas pslas Cortes , e dos últimos armamentos , e ex-

pedições do Ultramar , serão pajas na tórma dos res-

pectivos contratos j e o mesTio se observará com todas

aquellas
,

que para o fiitiiro lígitimjmente' se contralir-

reni. Não se entendem alreradas pelo presente Decreto

3S Resoluções
,

que se tem tomado em Cortes acerca

das Letras , e Créditos proc&didos de fornecimentos fei-

tos ao Exercito Regenerador., ' -n -.1.

6° O Governo liça aiitlioriãâdo- para" dbrir liiim em-
presti.Tio até á sonmia da dez milhões de cruzados, á

proporção das necessidades qne forem 'cccorrendo , dtí

maneira que nunca tenha capitães acumulados, e procu-

rará realizalio com a maior economia possível, assim

acerca dos juros , como da annuidade para a amortiza-

ção:, ficando 3 seu arbítrio graduar, e estipular a gran-

dez3i e numero d*s Apólices, bem como a sua forma,

e senhas. - *

7.° Poderá o referido empréstimo sér tofnad'»" a Na-
eionaes , ou Estrangeirou

,
preferindo os primores em

igualdade de condições.

8." Fica livre ao Governo destinar para hypotlieca

quaesquer rendimentos públicos , os quaes poderá igual-

mente receber adiantados por meio de d-scnnto , se O

premio deste for inferior aos juros do empréstimo, qi;e

lhe propozerem.

9.° O Pagamento dos juros da divida contrahida des-

de vinte quatro de Agosto de mil oitocentos e vinte

até trinta de Junho de mil oitocentos e vinte hum , que

se consolidar em vittude do artigo primeiro deste De-
creto , ficará a cargo da quinta Caixa da Junta dos Ju-

ros dos Novos Empréstimos , creada e dotada pelos De-;

cretos du vinte cinco de Abril
, e vinte oito de Junho

de mil oitocentos e vinre hum, para amortisaçío da di-

vida anterior ao dia trinta de Junho- do mesmo anno.

io.° Devendo porém a divida , contrahida depois de

trinta de Junho de mil oitocentos e vinte hum, tícnr a

cargo do Thesouro , ao qual he responsavtsl a quinta Cai-

xa pela somma paga depois de 24 d'Agosto de 1S20,
pertencente i divida que anteriormente existia ; e sendo

esta somma senão superior, ao menos igual á divida con-

trahida desde trinta de Junho de mil oitocentos e vinte

e hum , até trinta de Setembro de mil oitocentos e

-ííate e dous , ficará igualmente a cargo da quinta Caixa

o pagamento dos juros resultantes da consolidaç.ío desta

segunda diiida.

ii." O Governo mandará liquidar os Titulos da di-

vida, que vai ser consolidada, em virtude <io presente

Decreto
,
pela forma que mais conveniente for ao servi-

ço publico, e determinará a grandeza das Apólices com
Aencimento pe juros a que devem ser reduzidos os rete-

ridos Titulos.

12.° Pelas disposições do presente Decreto não se

entendem legitimadas as Ordinárias , Tenças, e Pensões,

cu quaesquer outros vencimentos
,
que forem irregulares,

o viciosos na sua origem.

ij." Kicáo revogadas quaesquer disposições oppostas

ás do presente Decreto. Paço das Cortes cm lõ de Se-

tembro de 1 822.

Portanto Mando a todas as Authoridades , a quem o"
conhecimento , e execução do referido Decreto perten-

cer, que o cumpráo , e executem tão inteiramente co-

mo nelle se contém. Dada no Palácio de Qtidtir, aOs 18

de Setembro de 1822.

" ^r. Redactor.
" Desejo insira no seu judicioso Jornal com a maitír

brevidade possivel o premente annuncio
;

porque desejo

previnir com elle aqiiellis , d'entre os Portuguezes
, á

quem huma doutrina venenosa coberta com o vco da in-

differença , inculcada como innocente , e recommendada
como vantajosa

,
pode conduzir ao precipício , engrossan-

do assim essa iiuiltidão de lobos famintos, e devorado-
res , que vivem entre nós disfarçados com trajes de fi-

lantrópicos
, e embuçados em pelles de mansos cordei-

ros.

''Fallo dessa Aiahfse de todos as Cutlteclsmos Ma-
jónicos

^
impressa ha poucos dias na Officina de Viuva

2\'eut''í , e Filhos. Ha muito tempo ,. que não vio 3 luz

do dia escrípto tão peçonhento, não' porque deixem de
ter apparecido entre nós impiedades , e escriptos irreli-

giosos de toda a qualidade; mas porque seu author tra-

tou de dourar iiielhor a pílula
,
procurando quazi no nas-'

cimento dos séculos a sua origem, estendendo a todos os

cantos do globo a sliá pratica, e fazendo seus associados

os homens sábios ,, "prudentes , e niedozos de todas as

Nações.
" ííe falso em. toda a sua extensío quanto alli se

diz
, m^nos a e.\i'stencia de huma asscciação secreta

,

cujos verdadeiros fins piincipiárão a apparecer tm França
no fim do século passado e principio do presente , e
sendo abafados subtilmente pelo heroe do egoísmo

,
que

soube firma r-se ne lies
,

parj trepar ao Império, princi-

pião a reajir de novo , promettendo-se a dominação Po-
litica , e talvez Religiosa de toda a Europa.

" Nos limites d'hum Apfiuncio iião cabe huma im-
pugnação demonstrativa do conteúdo naquelle escripto j
porém em quanto pennas melhor aparadas , e talentos
de mais alta esfera nãò emprehendem símilhante assimi-'

pto obsequeie-me em dizer ao Publico, que eu lhe pre-
paro hum J 11! ío Critico sobre o mencionado escrípto,
e que deile virá no conhecimento da falsidade , da im-

I
cstura

, e dl inefficacía de huma associação que nãó
comprehende iio seio senão génios delirantes, cabeças
esquentadas, homens em íiiTi de theorias

,
que não acer-

tarão ainda na pratica hum só passo.

Sou, stc. — A/itonio de Castro Moraes Sarmento.

CORTi-^S. Sl-ssÕo Jo dhi IO de Ciituhro, 487.^

O Pr. Presidente abrio a Sessão á- lioras do costu-
me , e lida pelo Sr. Secretario Scarcs de Azevedo a acta
da precedente, que foi approvada , deo conta o Sr. Se-
cretario Felgueiras do expediente , em que se conipre-
liendía a seguinte correspondência : — Hum officio do
Governo pela Secretaria d" Estado dos Necocios do Rei-
no, incluindo Outro da Junta Provisória da Ptovincia do
Maraiih'':o a respeito do estabelecimento de escolas de
primeiras lettras , e seus ordenados. Outro pela Secreta-
ria d' Estado dos Negócios das Justiças, fazendo presen-
tes algumas duvidas na e;;ecução da Lei da nova orfani-
saçáo das Camarás. Outro pedindo resolução sobre a fal-

ta de concorrentes para os lugares das Relações de Per-
namhiico e Maranhão, Outro pela Secretaria d' Estado
dos Negócios da Fazenda , incluindo huma Consulta dó
Conselho da Fazenda remettcrido as informações a el/a
juntas sobre Portagens. Outro pela Secretaria d' Estado
dos Negócios da Guerra, incluindo o officio incluso do
Tenente Coronel Commandante do batalhão de Caçado-
res n." 2

,
que acompanha a representação do Capitão

do mesmo liatalhão Ricardo António Paulo Soares.

Wandou-se fazer menção honrosa das felicitações

que ao Soberano Congresso fjzem as Camarás Constilu-
cionaes das Villas de Cía e de Soure. A' Commissáí) das
Petições huma representaç.ío da Camará e Cidadãos da
Villa da Vidigueira ^ Comarca de Bja.

Foi ouvida com agrado a felicitação do Corregedor
de Elvas , Francisco d'Assis Salgueiro. Passou á Com-
missão do Commercio o resultado dos trabalhos da Com-
niissão do Commercio de Tavira. Passou á Secretaria

para ser apresentada na Junta Preparatória a copia da
Acta da Junta da cabeça de Comarca da CiJ.ide de Coimí
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Ira enviada pelo Presidente da Asjemblca Eleitoral

Manoel de Jesus Rodrigues Manique.

Concedtrão-se i; dias de licença ao Sr. Deputado

'Bento Pereira do Carmo.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo apresentou Ires

representações do Cidadão João António Paes do Ama-

ral : 1.* sobre a reforma da Fabrica Nacional das Sedas

:

2." sobre a reforma da Fabrica das Cartas de jogar : j.*

sobre consultas e informes ; e pede se resolváo as pro-

postas offerecidas sobre estes objectos que forão para a

Cominissão djs Artes em 17 de Janeii-o , 4, é iS de

Julho do corrente anno.

O mesmo lllustre Secretario entregou a felicitação

do Juiz ordinário substituto, e Camará do Conselho de

Vieira ,
Comarca de Guimarães ; de que se fez menção

honrosa: outra do juiz de Fora de Espasende, João Ber-

nardino Cardoso de Almeida , em que offerece os emo-

lumentos que lhe pertencem pela promptilicaçáo de

transportes. — Foi recebida com agrado, e temettida ao

Governo.
Ó Sr. Kodrigo Ferreira Uo O parecer da Commis-

Súo dos Poderes , em que convém que tendo-se ajjre-

sentado o Sr. Deputado proprietário pela Comarca do

Ri» Ne^ru José de Albu.juerque Cavalcante, deve ser

admittido, 'e saliir o Sr. Deputado substituto pela mes-

ma ProvHicia João topes da Silva : depois de huma re-

nhida di^icussão foi approvado o parecer da Commissáo.

O Sr. Presidente deo parte que na sala próxima se

achava o Juiz do Povo com o seu Escrivão que pelo ju-

ramento da Constituição vem felicitar o Soberano Con-

gresso ; foi reíeliido cOm a devida consideração, o que

The foi commiiriicado pelds Srs. Secretários Basílio Alber-

ta e Barroso Pereira.

O Sr. Ferreira Borges mandou p^ra a meza o Pro-

jecto de Decreto redigido pela Commissáo do Commer-

cio sobre os direitos ijue ficáo pagando as fabricas dè

cortumes.

O Sr. Secretario Soares de Ãíeveda fez a chamada

,

« disse se achaváo presentes 119 Srs. Deputados, e que

faltavão }6, dos quaes 17 tinhão licença motivada.

Ordem do Dia :

Continuação tio Projecto das Relações Provlnciacs.

" Att. 65. Fica prohibido dispensar o lapso do tem-

po para appellar."— Approvado, conservando-se comtu-

do o recurso .is Partes, com tanto que não seja dispensa,

'

pára o que se determinou que o artigo voltasse á Com-

rnissáo.
" Art. 66. Appellada a Sentença dentro dos dez

e recebida a appellação, serão logo trasladados os

Ftito o traslado o Juiz assignará o termo até

quinze dias, excepto as Ilhas adj.icentes para o que sé

conservará a Legislação actual
,

parado appellante os

aprescíitar na Rebcão, citada Ja Parte para o seguimento

da appelbção. O Escrivão he responsável por toda a de-

tnora desnecessária, que houver no traslado. Se o appel-

lante não compaiecer para tomar conta dos autos, nem

por isso deixarão de assignar os quinze dias ; e o F,s-

crivão f>oderá receber as custas do traslado com as mais

dò feito. Foi approvado menos a parte= do traslado dos

Jiitos-, que voltou a Commissáo para o acciarar melhor.

Entrou em discussão a segunda parte da Ordem do

Dia sobre a admissão dos cereaes para abastecimento

da Capital: i.' Parecer da Commissáo de Agricultura

em qúé se propõe estabelecimento de lunn deposito de

cereaes estrangeiros para serem admitt idos ao mercado de-

baixo de certas condições : z.° Parecer da mesma

missão , em que propõe para supprir o deficit de _

«eiáo adinittidos doze mi! moios pelos por-

dias
,

autos.

Com-
gene-

ros cereaes

tús molhados :

Havendo 3 t;ommis5ão de Agricultura examinado

attentamente .1 re^iposla, que a Commissáo do Terreiro

de'o aos quesitos sobre a existência dos géneros cereaes

no Terreiro ,
sobre o tempo p"r que julgava segura a

subsistência da Capital, e sobre a quantidade quesobre

preciso importar para supprir a falta até á

será

futura colhei-

ta ; tem a Commissão de Agricultura a honra de infor-

mar o Congresso, que existindo em o dia 21 do corren-

te l):5S4 moios de trigo e farinha, está certa para mais

de dois mezes a subsistência da Capital , cujo consumo
anda por 5:251 moios por mez ; sendo aquelle prazo suf-

íiciente para se poder occorrer ao futuro abastecimen-

to com a importação do trigo estrangeiro, que se jul-

gar indispensável.

" Mas relativamente á necessidade , ou não neces-

sidade desta importação , não estava a Commissão do
Terreiro assas habilitada para informar ; porque segundo
sua expressa queixa ainda lhe faltavão os esclarecimen-

tos, que em tempo competente se tinhão pedido aos
Corregedores das Comarcas , sobre as existências dos tri-

gos que podião acudir á Capital, incúria notável, cujos,

motivos he forçoso saber do Governo, c bem assim a
razão por que, intervindo culpa, não tem exigido a res-

ponsabilidade áquelles Magistrados.
" Entretanto , como a differença da existência no

Terreiro no presente Setembro he para o Setembro do
anno passado de 16:988 moios para menos em trigo e
farinha , a Commissáo do Terreiro opina

, que para se
obter toda a certeza da subsistência da Capital , deve o
Governo mandar comprar nos t)epositos de Hollanda

,

Inglaterra, ou Irlanda, de 10 a 12:000 moios de tri-

go molle a hum de dois arbítrios , ou para que imme»
diatamente dè entrada na Meza da Administração , e se-

arremate em hasta publica aos Negeciantes deste género

para O beneficiar, entrando com elle no mercado quan-

do lhe couber por distribuição , ou beneficiar-se pot-

conta da Fazenda , tendo igual distribuição ; e que em
qualquer dos casos as partes quantitativas á venda deve-

rão ser reguladas pela existência mensal.

"Representa outro sim a Commissão do Terreiro,

que não deve franquear-se a importação dos cereaes es-

trangeiros sem limitação positiva de numero de moios ;

porque , ainda quando a abertura do porto seja por certo-

prazo de tempo
,
poderá acontecer , ou que não concor-

ra nesse prazo pão sufticiente para o abastecimento da-

Capital , ou que os géneros cereaes concorráo em tanta,

copia que sufFoquem a lavoura, attrahindo sobre a Na--

ção os males , de que cila foi já victima , e a que oc-

correo « providente lei de 18 de Abril do anno próxi-

mo pretérito.

"A' vista pois do exposto não pôde a Commissáo-

de Agricultura deixar de conformar-se com o voto da

(iommissáo do Terreiro
,
que acha muito acertado : sen-

do de parecer
,
que adoptando-se em tudo o arbítrio pro-

posto por aquella Commissão, relativo á importação de

12:000 moios de trigo estrangeiro , e á sua venda no
Terreiro, fique á discrição do Governo, ou mandar vir

todo esse trigo junto, ou por porções ; ou aliás ajustar

a importação com os Negociantes quequizerem concorrer.

<' E opina também a Commissáe
,
que similhante pro-

videncia não deve espaçar-se por mais tempo , visto ter-

se o preço do trigo nacional no Terreiro apprcximado

muito ao regulador para a admissão do trigo estrangeiro,

porque o mcdio daquelle a 20 do corrente andava por

770 réis por alqueire; devendo por ora sobr'estar-se na.

discussão do Projecto sobre o Deposito dos cereaes es-

trangeiros offerecido pela mesma Commissão. "

j.° Parecer do Sr. Deputado Bettencourt sobre o

mesmo objecto , em que convém na introducção de doze

mil móis de trigo estrangeiro , sendo porém pelas barra*

secas do Alemtcjo , e Algarve , dividido cm duas épo-

cas ;
1.° já, e a segunda para AbriK

Fizeráo-se diversas reflexões , depois do que ficotr

adiado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

miaçâo das matérias destinadas para hoje , e levantou »

Sessão ás 2 horas.

( N. P. A'n /oHia seguinte sahirá hum artigo de

muita pond-ern^ão para toda a Nação , por lhe patentear

algumas cousas serias que cila ««•«•ra. ^

.\ A 1 fti P it E N y A IN A C J O íN a L.
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PRÚSSIA.

Berilo 4 de Setembro.

X^áo he certo se o Rei irá prirneiro a Vienntt , OU

cm direitura de Berliii i ItoUa. (^Parece, por noticias

posteriores
,

qae f»i a Vie/iin. ) He por tanto incerto

quanto tempo estará ausente
,

psis isto dependera da

direcção que as discussões tomarem no Congresso no de-

curso dos succsssos , e nas relações externas. Durante

algum tempo passado houve mui frequente passagem de

correios entre 5. Píteriburgo , Londres , e Farís
,

por

via de Bcrlir). O Príncipe Hardenierg ainda está ausen»

te desta Capitai. Está em caminho, como costuma por

este tempo, para Ps/nnont , e se aproveita d' isso para

visitar os seus oarentes no Reino de Hanover, Diz-se

que este Príncipe não irá ao Congresso, em razão da

sua muita idade, e débil saiide.

Relativa:iiente ao assumpto que se lia de discutir

no Congresso, a regulação dos negocias da Itolln ha

matéria que mais toca á Áustria só, e menos que nin-

guém á Prússia , e he por t:into provável que a Prusiia

niío intervenha nisso. Relativamente também aos negó-
cios da Turquia e da Peninsiila Hespanliola , o nosso

Gabinete observa quanto pódc hum systema de neutra-

lidade ; mas em razão da sua intima connexáo com os

Gabinetes das outras grandes Potencias , não poderá

evitar o acceder ás medidas que elUs liaj"io de determi-

nar em commuiii. O ponto de vista do negocio pelas

Cortes de Vuuiia e Loadrcs , dizem ser que, excepto

em caso de necessidade , as grandes Potenci.is Europcas

não devem intervir activamente nos negócios da Penín-

sula , mas pelo contrario devem t:azer quanto pjrierem

para o evitar. Suppõe-se que a nossa Corte coinciiie

nestas vistas ; poréai afíirm,i-se que outra Corte tem
manilestado opinião contraria, na qual píarece ser susten-

tada por liuma grande Potencia do .\orte.—-A outra opi-

nião h« em summa que a Europa de modo nenhum pô-
de ver com indifTereuça a situação politica actual da Pe-

iiin-iula , e que se não deve perder tempo algum em por
termo ao estado de anarquia em que se aclia , consoli-

dando o Systema rtlnuarquico. — Relativamente á Tm—
t/HÍti as díligencijs do Congresso ficarão provavelmeoie
cindidas a contribuir por nit-diação paia o restabelecimen-

to da paz naquelle Império.

ÁUSTRIA.

leriáorf para receber o seu augusto Hospnde o Impera-

dor da Rusiia. Pelo meio dia entrarão arrbos os Impe-

radores nesta Cidade. O Inrferador Alexandre pedio que

não o recebessem com ceremonia ; vinha de uniforme

Austríaco. Sendo a sua comitiva mais numerosa que de

costume , da motivo a crer que estará longo tempo su-

sente do seu Império.

Presume-se que no próximo Congresso lia de o Prín-

cipe de Metternich faier em certo modo, como no Con-

gresso de Aijítisgran , as fimcçóes de Presidente. — En-
viárão-se ordens is Authoridades Austríacas na Ita/ia pa-

ra prepararem quanto antes casas emVerona para os Prín-

cipes e iHliiiisttcs que hão de ir ao Congresso. Tem-sé
enviado também paia Trieste para se remetter para Ve^
roua por via de Vsueza , grande quantidade de esplen»,

didjs alfaias.

LISBOA II de Oiituliro.

DECRETO.

''Havendo as Cortes Geraes e Extraordinárias da

Nação Portugueza tomado em consideração , o que lhes

foi representado pelo Dom Abbade Geral Esmoler Mór

,

acerca da repugnância em que se achão os foreitos da

Congregação de São Bernardo, de pagar a rretade das

quotas incertas , em quanto não forem reduzidas a pen-

sões certas na forma do Decreto de j de Junho do pre-

sente aiino ; attendendo a que apezar de ser evidente da

letra daqucUe Decreto, que os foreiros devem pagar a me-
tade das quotas incertas em quanto estas não forem con-

vertidas em prestações certa^ , con?ta todavia que a mes-
ma duvida se ha suscitado em outras partes do Reino,'

já por omissão dos lavradores, já por culpa dos rendei-

ros; e Mandado dechr-r que todas as quotas, e pensões

que forão reduzidas a metade pela artigo primeiro do ci-

tado Decreto, devem ser pagas nessa ircírria fóima , em
quanto se não converterem em prestações certas, dei-

xando somente de se pagar aquellas penções que forão

extinctas pelos subsecuentes artigos do meçn o Decreto:

Mando que todas as Authoridades , e n^ais pessras aquém
competir o conhecimento da dita Dctctn, mação que as-

sim o fiquem entendendo, e o executem. V:ilscio de Çne-

liiT, em 5 de Outubro de i?22. =:Com aRcibrica de 5ua
ílagestade, = F///;'/)í Ferreiía de Aievjo e Caitro."

Victina 7 de Setenióro,

O Imperador P'irj:Jo es.ta inanhá as 8 hor»3 de V<j-

Entre varies impressos víp.dos de Pernamhueo S9

acha o stguinte;
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A Saa Alteza] o Trinclpc T^fgente e Defenser Perpetua

do Braiil.

O Briítl não torno a ser hama Ctloniay nem eteravei

Soneto.

" Náo inai» escravidão, oh Pátria, exulta!

Príncipe egrégio baseou teus muros

,

Nova gloria nos dá , novos futuros

,

Refrca o crime , os Déspotas insulta.

Prospera, oh Liberdade! Cresce, avulta:

Longe , longe de nós , fados escuros :

Já és livre , oh Brasil ! . . . Tremei , Perjuros ! . ,

.

NSo mais escravidão, oh Pátria, exultai

Oh Joven immortal de gloria iafinda !

£ustos Te preste o mármore espartano
,

Cultos , e incensos Te prepare Olinda,

Se não E's Gallilet , serás Trajano :

E's génio do bem, E'5 mais ainda,

E's o Deos do Brasil \ Eu não me engano"
Por Francisco Ferreira Barreto»

*'Sr. ReJuctor da Gazeta Vniversal.
" He tempo de rasgar o véo e fazer vér á Nação

le o meu oppressw era , ou não o seu ; e a razão por-

que tão obstinadamente o tem sido desde que entrou no

Gabinete d'ElRei, sendo o maior e principal motivo de

indisposição e inimizade querer eu livrar Portugal de

caliir nas mios da Hespanha ! o ElRei de perder o Sce-

ptto e eile o contrario.

"Em 1820 fiz que meu Ifmio emprehende«e a

viagem a Paris , e de li ao Rio de Janeiro para levar

ÍDespachos d'alta monta a ElRei : entre elles lium dos

mais interessantes era hnma Proclamação, que pude obter,

e obstar a que se imprimisse , e publicasse. Esta Procla-

mação era dirigida em Hespanhol aos Portugueses con-

vidando-os a unirem-se a Hespanha , e abandonarem síu

Rei etc. O que com o resto dos Despachos não só rece-

beo ElRei , mas sei o tem no seu Gabinete até marca-

do com o dia, mez , e anno em que foi entregue,
" Isto e o mais que me custou a obter , e porque

paguei o que ainda se me deve , mandou S. M. em Agos-

to de 1821 ao Conde de B<irbacena , então Secretario

dEstado dos Negócios Estrangeiros , se me pagasse , e

para isto se lavrou o Decreto
; pedindo porém o dito

Conde neste tempo a sua demissão, ficou o Decreto pas-

sado, sem se ter assignado ; mas assim que Silvestre Pi-

nheiro tornou a tomar conta do Expediente dos Negó-

cios Estrangeiros, e que veio a conhecer, que os meus

íjastos e Serviços versavão sobre objectos oppostos e

contrários aos seus planos ; isto he
,
para evitar se unis-

se Portugal í Hespanha , e que ElRei perdesse o Tliro-

no , e os Portugiiezei o Nome , tez todo o possível em
me contrariar tudo , e de tudo despojar-me , e rou-

bar»me !

'* Se eu tivesse dito nos Escritos, que tenho publi-

cado ;
" que todas estas perseguições e violências erão o

resultado de serem 0$ n;eus serviços feitos para evitar a

aniiiquilacão do Nome Portuguez , talvez parecesse pai-

xão , talvez parecesse eitremo e vaidade , c se não acre-

ditasse ; porém hoje já a Nação não poderá com os da-

dos que tem , e que se lhe porão mais claros , duvidar

d'ésta verdade terrível. Nos meus escritos acerca de Sil-

vestre Pinheiro bem vezes tenho repetido , e clamado

que hão queria ser Heip,inhol l e (jue prejeriria ser Por-

iugueí do Brasil a sellu ría Hesp m/ia, E que depois do

Ministro nos comprometter u seu bello prazer se acolhe-

ria á Hespanha , deixando-nol envoltos em desgraças l

Isto era dito com bastantes dados : porém hoje há provas.

" Dizia noutro tempo esta boa rcz para pretextar at

suas vistas, e o scu despotismo, que as sommas
,

que

eu dizia deveiem-se-me erão sommas tl'espiona2efn etc!

De certo que faltava com propriedade e coherencia, pnis

que no seu modo de ver era espionagem dizer a ElRei
o querião privar do Throno , e aos Portuguezes riscallos

da lista das Niçóes , unindo Portugal i Hespanha ! Ti-
nha razão o filho do Catalão Fabricante.,.. Tinha razão

de cuidar em fazer huma roda d'agcntes Diplomáticos
da laia , de que os teceo , e que lhe fossem aptos para
desorganizarem e desacreditarem as nossas instituições

t»ahirem a nossa Pátria , despojarem a Augusta Dynis-
tia da Casa de Bragança do Throno Lusitano , e aca-

barem huma vez com o nome Portuguez !

" Quando obtive a Proclamação e consegui se não
publicasse dei a minha palavra de não me servir d'ella

senão para a destruir, e nunca para a mencionar, nem
quem ma deo. Não obstant» isto fui obrigado a mandar
huma copia a ElRei : i.° porque era preciso fazer-lhe co-

nhecer a existência do facto : 2." para se me abonarem
as despezas com isto contrabidas ; o mais ficou sepulta-

do em hum profundo segredo, como se tem visto, pois

que no meio de todas as minhas vexações tenho respei-

tado o que prometti. Hoje porém
,

que ficâo a perder

de vista os planos e desejos de alguns Hespanhoes ,

quando em Portugal hum Ministro d' Estado ainda vai

mais a diante, ainda ousa não só dispor a seu modo da
monarquia e Nação Portugueza , mas até da Monarquia e
Nação Hespanhola I ! ! Então acabirão-se as palavras da-

das e as delicadezas. Basta que não declare quem man-
dou de Madrid a Proclamação , e quem erão os Portu-
guetes complicados nisto.

"Eu dirijo-me á Nação, visto que o não posso fa-

zer ao Chefe do Governo, que tanto tem estado, e es-

tá trahido 1 Dirijo-me á Nação, pois que a causa he sua,
e toda sua ! Dirijo-me em fim á Nação para que vigie

na infernal trama, que se lhe tem querido urdir, e est»

urdindo, e extermine de seu seio todas estas infernaes

hydras !

" Eis-aqui verão os Portuguezes explicado o moti-
vo porque se não queria nos lugares senão gente passi-

va , e instrumentos cegos da sua estulta e pueril imagi-

nação ! Eis-aqui porque se não pertendia , nem perten-

deo jamais consultar a opinião publica, empregando com
preferencia os que tinhão a execração dos seus compa-
triotas ! os instrumentos dos Junot e Massenas na inva-

são d'estes Reinos! — Eis-aqui explicado o motivo de

escandalisar todos os Ministros Estrangeiros, á excepção

do da Hespanha ! e de requerer ampliação ao artigo 12

da Lei da Liberdade da Imprensa para se reputar por

crime d' Estado qualquer assersão que se avançasse con-

tra os visinhos alliados I ! ! Isto he para recebermos o
jugo á boca calada ! —Eis-aqui explicada t razão porque

no Universal de Madrid de 6 de Setembro passado já

se diz que " a natureza e a conformidade das instituições

dos dois Povos da Península são taes
,

que os convidão

a não formar mais que huma e mesma Família." E
porque em Portugal mesmo já houve quem designasse

os Pyreneos como a verdadeira fronteira de Portugal^
devendo-se demolir Elvas e Almeida\ — Eis-aqui expli-

cado o motivo porque o Ministro da Justiça fez hum of-

ficio secreto a Mr. Cândido para tirar a meu Irmão o

Commaiido
,

que tem e exerce com utilidade da Nação
desde 1S09 ^ e mandallo para o Regimento de Setúbal'.

Hum Official dos que maiores serviços tem feito á Pá-

tria ! Hum Otficial que teve a coragem de pedir a sua

baixa aO J anot para não servir contra Portagall Kum
Ofhcial em fim que atravessou duas vezes o Atlântico

para levar a EIRci Despachos e Documentos para o pôr

á Icrta das perttnções dos inimigos da Nação e do Thro-

no ! Denunciando-o o tal fllinistro no officio secreto a

M r. Cândido por não afecto á Causa ! (') Isto he , i

(*) Expressão com que hoje se estigmatiza tudo
quanto he homem honrado e de merecimento : só os

grutescos , e os servilissimos bajuladores dos Ministros

e de certos Deputados, ou as crias do G. O. são affe-

Ctos á Ciusa. £ que quererá dizer = a Cauta ?
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Cousa d'ct!e Ministro e Companhia'. Em fim, eis-aqui

a razáo das suas inexhauriveis Portarias para se ameaçar

todo e qualquer Cidadão que votava em mim e não no

Irmão, e na quadrilha! —Yeja-sc pois como a nossa Di-

plomacia Pinheira nos ajuda a perder no conceito das

Nações

:

Extracto essencial das Instrucçóes do primeiro de Ve-

íCiubro paiii'do, diuias por Silvestre Pinliciro ti Joiít

Francisco d'Otivelr,i como Encarregado de Negócios

na Corte de Londres.

"Que se o Governo Ingiez annuir

''ás pertenções dos Alliados do Norte, e se não oppozer

"a ellas formal, positiva, c muito piiblicameote lho

"fará sentir, não omittindo o fazer entrar nisto nies-

" J110 amassa da Nação ;
que a consequência d'este aban-

" dono da nossa antiga aUi.ida será tormar entre os dois

"Povos da Península hunia união, que não podendo ter

" firmeza senão pela fuzáo de ambos tm luima só Na-

'' f íía , debaixo de humn sò Conititiilç^io , e hum só íro-

" verno , resultará infallivelmente mallograrem-se todos

''os esforços dos séculos passados leitos com o fim de

"se evitar aquella união; ao que accrescc que não po-

*'dendo-se verificar este fenómeno politico sem prece-

•'dera abolição de numa djs Dtjnastlas Reinantes , e

'' talvez d'ambas para ceder o lugar a hum novo Gover-
" no por ventura, conduziria este fatal desfecho a to-

" marem os dois Congressos o partido de que a historia

'• nos oíferece mais do que hum exemplo de se ir cha-

" mar para Chefe do Poder Executivo Personagem d'al-

" guma das Dynastias da Europa
,

que despozando d'es-

•'te modo os interesses da Península trouxesse em seu

" appoio huma focçi effectiva com que provavelmente
" (\ío letião contado os Soberanos , etc. !!!......

'' Ota eis-aqui para que estaváo reservados os Por-

tngíiezes , e para que estava guardada a Europa ! de vec

no século das chamadas luzes hum Manifesto resultado

do delírio , da estupidez , e do charlatanismo revolucio-

nário de hum Ministro d'Estado Qdlto Portugiiet^ feito

pelos Moleques do Rio de Janeiro , e apoiado pela roda

revolucionaria que contamina a Nação Portugueza ! O Lei-

tor poderá por si ajuizar de tudo isto , certo que em ou-

tro Pai2 , aonde se tivesse mais ciúme da Dignidade Na-

cional e dos seus direitos , ja os agentes directos e in-

directos (fossem Deputados, ou não Deputados) de hum
tal papel , terião dado contas deste attentado á Nação.

" O que he a notar neste desgraçado e demente
,

lie, que intijnando nas Instrucçóes ao Encarregado de Ne'-

gocios J. F. d'Oliveira haja de esforçar-se para com o

Governo Inglez a fim de que não abandone o seu anti-

go alliado , « não annuão ás vistas e projectos dos Al-

liados, por outra fazer-l!ie ver a nossa insuficiência de

podermos ser independentes sem hum Mediador e Pro-

tector ; e porque o Governo Inglez em huma conferen-

cia com o dito J. F. d'Oilvelra disse que a continuarem

os Portugueses a respeitar os seus Reis como até ao prc
sente tinlião feito

,
que não duvidava prestar todos os

ojicios etc. , fez responder o nosso Heroe no seu officio

lie 4 de Fevereiro passado
,

que " dissesse ao Governo
~ ' quem dera à Grã-Bretanha o direito de prescrever

aos Portuguezes o respeito, que devem observar para com
seu Rei!''— Isto he só próprio de D. Silvestre Plaliel-

ro
^ e seus sócios. Quer que a Grã-tretanha nos prote-

ja, e se ponha a campo para isso ; porem não quer,
que lhe seja licito conhecer a quem lia de proteger

,

netn cue ponha condição alguma na sua protecção ! E
ou a Inglaterra ha de proteger á força e ás cegas as vis-

tas de meia dúzia de estouvados facciosos , e que Portu-

gal esteja sendo dilacerado por estas harpias ! ou então
lie outro modo venderem Poçtugall riscar-se do nume-
ro das Nações ! Depor o seu Rei , e a sua Dynastia , e

fazer o mesmo á Hespunha l pelo que os HespanhoCs
,

lhe devem estar muito obrigados ! Porém assim são to?
das as producções deste talenláo , ainda com cabeça!

Nó tempo da efémera Republica Franceza intimaví

o Ministro dos Negócios Estrangeiros as Cortes Estran-^

geiras da parte do Directório esta ou aquella ouzadia con-

tra os Bourbon! ; mas hum Ministro da Casa de Bragan-

ça, humCreado dElRei intimar em seu Nome a amea-
ça de sua própria anniquilação ! Isto nunca se vio em
Diplomacia a mais requintada em traição! e estava re-

servado para o Directório de Portugal regenerado!
" He natural que as instrucçóes aos mais Encarre-

gados de Negócios tenhão o mesmo cunho e cathegoria ,

e por isso he também natural facão a devida idéa là

por fora do estado em que nos achamos ; e por isso os

vão recambiando. A Inglaterra tem tratado isto com O
desprezo devido , e só se lhe tem feito conhecer com
taes transacções o estado violento , em que se acha o
Governo e a Nação,

"Saião a campo os Campeões e sustentáculos d»
nosso ex-Frade , e vejamos o que elles dizem, e em
que livro de Diplomacia e Direito Publico vão encon-
trar hum tal estilo, e huma similhante fraseo.igia ! Em
outro paiz já ha muito se trabalhava no cadafalso para

chamar á barra os culpados !

"Queira, Senhor Redactor, dar lugar no seu im-
parcial e excellente Jornal a estes extractos e reflexões

para bem dos nossos Concidadãos , e da nossa Pátria ^
assegutando-o da authenticidade das ditas Instrucçóes e
Despachos acima citados r: este seu etc. Hellodoro Jacin-

to d'Arauj^i Carneira. — JO de Outubro de 1832.'*

Relação dos votos que tiverão as diflferentes pessoas pa-

ra Deputados e Substitutos na Divisão Eleitoral em
Portalegre depois de reunidos dis Eleições Eleito^

raes em 6 de Outubro de iSaa.

'Deputados. Votot^
1° José Victoiino Barreto Feio ,,'..'» 1^755
2.° João Pedro Ribeiro Tavares . t . • • 1:66$
3.° J«rge d'Avillez i:57^

Substitutos,

l.° José Agostinho de Macedo ...... 1:515
:.° O Excellentissimo Êispo de Portalegre . . 1:410

3.° Ant,°José da Costa Velez, Prior no^Redondo 1:337

CORTES. SessSo do dia II de Oiitulrc. 487.'

O Sr. Presidente abrio a Sessão á» horas do costu-

me , e lida pelo Sr. Secretario Barroso Pereira a acta da
precedente, que foi approvada , deo conta o Sr. Secreta-

rio Fí/^rifiruj do expediente, em que se comprehendia a
seguinte correspondência : —Hum ofíicio do Governo pe-

la Secretaria d' Estado dos Negócios do Reino , em que
partecipa que não havendo ainda Lei

,
que designe os

Ordenados que hão de vencer os Membros e Secretários

da Regência do Brasil
,

que o Governo vai nomear na
conformidade do capitulo 3.° titulo 4.° da Constituição

Politica da Monarquia, nem o tratamento, que elles

hão de ter
,
pede se levc ao conhecimento do Soberano

Congresso para resolver como for justo. Outro pela Se»
Gretaria d'Estado dos Negócios das Justiças incluindo in-

formações do Chanceller , e do Desembargador Procu-

rador da Coroa a respeito do processo de Revisão de
Sentença proferida pelo crime commettido contra a pes«

soa d'EIRei D. José ; por onde consta que tem sido in-

fructuosas tod.is as diligencias para descobrir este proces-

so
,
quo talvez já não exista, ou que ettá occulto onde

he impossível saber-se
;
(passou á Commissão de Justi-

ça Criminal ).

Ouvio-se com agrado a felicitação do Professor Pu-

blico de Lingua Grega das Aulas Nacionaes do Bairro

do Rocio, António Maria do Couto, e k Commissío dai

Petições a representação que juntamente contém.

Mandou-sí dar a consideração do costume á repre-

síntasSo de Domingos Joss ds Silva j em cue apiesen^
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la hum Quadro allegorico do heróico e gloiioso Feito da

Regeneração Portuguezai propoiído-se ao trabalho da sua

gravura.

O Sr. Secretario Felgueiras leo a ultima redacção

do Deereto para a segurança da casa do Cidadão ; dita

da ordem para a collação das Paroquias ; forão approva-

dos.

O Sr. Bramciimp mandou para a meza a seguinte

declaração
,
que foi assignada também pelos Srs. CaUlel-

ra , e Boneio Feio: "Declaro qi;e na Sessão de hon-

teni fui devoto contrario á resolução das C ortes sobre a

admissão do Deputado pela Província do Ri» Negro pa-

ra o lugar que já se achava occupado pelo Substituto res-

pectivo." Mandou-se escreveír.

Forão admittiJos a prestar o juramento á Constrtui-

ção
,

pelo não terem feito em tempo competente por

falta de saúde o Sr. Deputado Baeta
,

pela Província da

estremadura , e o Sr. Ferreira da Silva
,

por i^eniain-

huco,

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,

e disse se achaváo presentes 126 Srs. Deputados, e que

faltavão 29, dos quaes 1 ; tinhão licença motivada.

Ordem do Dia :

Contintiaçlo do Projecto das Relnções ProviDclaís.

O Sr. Presidente abrio a discussão ao artigo 67 ti

"Acabados os 1 5 dias sem se apresentar a causa e dis-

tribuição , ou na mão de quaetqu^r dos Escrivães para a

levarem á meza no primeiro dia de Relação, a Sentença

píssará em julgado , sem mais se poder conhecer d'el-

la , e o Juiz da primeira instancia a niandurá dar á Parte

extraindo-se do traslado para se exe.ntar, coostandc-lhe

por huma simples Certidão do Gua:di-mór que a causi

não entrou na distribuição na primeira Relação depois

de passados os 1 $ dias.

O Sr. Fernandes Tliomás disse que para previnir a

discussão lembrava ,
que a respeito da entrega cos autos

na mio dqs Elsciiyães , em consequência da duvida, que

em outta q^casiãp expozera o Sr. CameUo Feries, elle

tinha feito. h'jm artigo em separado sobre este cKiecto,

e que por isso diíto se não tratasse.

Fizerãp-se varias observações , e julgando-se suffí-

cientemente discutido foi approvado desta maneira:

"Acabado o termo designado pelo Juiz sem se apre-

sentar a causa , a Sentença passará em julgado, e ò

Juiz da primeira instancia a mandará dar á Parte, cxtra-

hindo se dos autos ou do' traslado para se e.secutar
,

consf-ando-lhe por huma simples certidão do Guarda-mór

• que a causa n:'a entrou na distribuição na primeira Re-

lação depois de passadas 1 5 dias.

" 68. Hjvendo legitimo impedimento para apresen-

tai os nutos nos quinze dias, os De«;'iibjrgadnre5 , a

quem forem distribuídos ^ conhecer.-íõ d' elle summaria-

mcnte , ouvindo o appellado ; e decidindo por assento

tomado em conferencia por três votos
,

que o appel-

lante deve ser restituído ,
pass;iri5 logo ordem ao Juiz

da e.\ecução para sobre-estar nella , e conhecerão depois

<ÍA appellaçáo. " Approvado.

, 69. Todas as Sentenç.is da primeira instancia
,

de que se conhecer por appeliação , devem ser confir-

. ni.idas , ou revogadas por três votos, que concordem

sobre o petitório principal. As custas, o direito Silvo, e

ouae.squer outros accessorios desta natureza , vcncera-se

por dois votos , ou sejío confirmaiida
,
ou revogando. "

Approvado.

"70. Quando o feito chtgar ao ultimo Desembarga-

dor, que houver r>a Relação, e eíce r.áo concordar com

os antecedentes, a pontp de se vencer, n.io o tenciona-

ra ; njas propollo-hi e:n conferercia , aoiule se ajuntarão

as duvidis, de sorte que l:a;a nece:sarianiente concor-

dância di totós. -

'' Achando-se empatados , desempatáo-se por aquel-

Je litigante, que teve Sentença a lavor na primeira ins-

tancia. Qujíquer q:;e seja neste caso a decisão , toma-se

por assento, em que se declíre o motivo delis, e g.í

seus fundamentos : assignão todos os Juizes; mas os

de opinião contraria declarão o voto, e não são mais

Juizes no ponto em que lorão vencidos. '' Approvado.
"71. A tenção de qualquer Desembargador, huma

vez escripta por elle nos autos, assignada , e entregue

ao immediato , he válida , ou o tencionante morra ,
ou

deixe de servir na casa por qualquer motivo. '' Appro-
vado.

''72. Vencido o feito sobre o pedido , ainda que

vá a quarto, sexto, ou oitavo Dcsen)bargador sobre

custas, direito salvo, fructos accrescidos, ou outro inciden-

te , ou accessorio similhante , tirará sempre o accordáf>

c primeiro Juiz , e não o ultimo que disse , mas assi-

gnaráõ todos na forma do costume. " Approvado com
iiunia pequena emenda.

"
7 j. Embargando-se o accordão , em que houve

mais de três Juizes, porque disserão alguns sobre inci-

dentes , ou accessorios na forma do artigo antecedente ,

não poderáõ ser Juizes dos embargos no pedido ou obje-

cto principal , senão os que votarão nclle , e fizerão

vencimento ; os mais se tencionarão sobre o accessorio

em que votarão , se algum artigo dos embargos tiver

esse objecto. " Approvado.

"74. Quando nas Relações se embargarem os accor-

díos , ou voltarem a ellas quaesqucr embargos offereci-

dos na execução , e sendo recebidos for necessário dispu-

tallos , serão remettidos ao Juizo da primeira instancia

para ahi se processarem até ÍTiial , e então voltarão 3

Relação ,para serem sentenciados pelos Desembargadores,

que occuparem as casas dos que no feito forão Juizes.

"75. Nos aggravos de instrumento o Escrivão lan-

çará nos autos o ternio de aggravo por siiiiples pedido

da Parte , sem dependência de despacho, ou de ser em
acto de audiência , e ttashdando-o depois em processo

separado , se indicará o que deve ir copiado no instru-

mento , coiifiando-se para esse fim os autos a cada hum
dos procuiadores das partes por seis horas somente.—
Approvado.

O Sr. Presidente partecipou que á porta da sal.i se

achava o Ouvidor interino do Recife, João Wanoel Tei-

xeira, que vem comprimentar o Soberano Congresso.

—

Foi recebido com a consideração do costume.

Entrou em discussão a matéria adiada da preceden-

te Sessão sobre a admissão ou introducção dos géneros

cereaes : e tendo o Sr. Vanieller orado a favor de hum
deposito de todos os cereaes em Lisboa sem restricção

de tempo e de quantidade, bem como se pratica em
Vige, Gibraltar, e em os portos de França e Inglater-

ra , de que rcsultão os interesses das comniissões , ar-

mazéns , trabalhos braçaes , além dos direitos de navios
,

etc. ; otfcrecio bum projecto para essa fim , sem que
por este motivo se alterasse a Lei, porque subsiste o
preço regulador que nella se acha. — Foi apoiado pelo

Sr. Girão-

O Sr. Freire oppoz-se dizendo que não era neces-

sário por ora abrir os portos
,

que o dcjicit vem a ser

necessário para daqui a seis m.ezes , e depois de ter dej-

corrido sobre este objecto, offereceo hurna indicação

em que propunha : i." que se respondesse ao Governo
fizesse cumprir a Lei dos cereaes: 2.° que se authorise

a Commissão do 1'eireiro para no prazo de 2 mezes fa-

jzcr as compras de todos os eereacs , e que consulte so-

bre qualquer outra providencia.

Discorrerão sobre este objecto os Srs. Brito, Barreto

Feio, Pessanha , e Travassos, c julgai>do-Se sufíicienttí-

inente discutido , decidic-se que por ora se suspendesse

.qualquer decisão fixa, e que entretanto se pozessc em
pratica o que propunha o Sr. Freire.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação das Kel.ições Provinciais , e parecer a respeito

da Sentença de Francisco fllaximiliano , e levantou a

Sessão ás j horas.

iN A 1 Al P K i; i\ S A i\ A C 1 U M A l..



[915 ]

Numero 227. Anno de 1822,

'^^!4J

G^iZETJl UJVIVERS^L
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REINO-UNIDO DE PORTUGAL, BRASIL,
E ALGARVES.

Ria deJtiHtiro i." de Agosto.

Villa da Q_ueliir..SA R T 1 G O d'0 F F I C I o.

eiihor,—— A' vista de tão justa, e prepnr.derante

Reprdfntacáo , cuja nos lie presente, feita a V. A. R.

pelo SeMúdo da Camará desia Corte , conhecendo nós

quanto lie iitil , e intere<!S3Rte á Causa commiun do

Reino do Brmil a instilação de Camará de Cortes do

'Brasil, coiiditij, sinc ífiía nan pois COÍTIO , e de que

modo poderá prosperar o nosso vasto, e riquissimo Bm-
iil estando sujeito a procurar recursos tão longiquos , e

a tantas mil legoas de distancia ? Como , e de que mo-
do poderá prosperar o Brasil estando ligado ao ónus de

mandar todos os annos os seus Representantes a Portu-

gal em que de certo liirao gastar muitos centos de con-

tos de reis ? Como poderá prosperai o Brasil estando

obrigado a receber as Legislações dictadas pelos Deputa*
dos de Portugal

,
que não podem deixar de ser senão

a seu grado
,

pois estes nern tem coiihecimeiíto do cli-

ma , nem dos elementos deste Paiz, quando tndas as

Legislações pvecisáo de admii-.i>:tração própria ? Ora sen-

do, como lie bem certo que os nossos Irmãos de Por-
tugal sempre nos proclamarão

, e tem sempre assoalha-

do união, felicidade, c igualdade de direitos, parece que
tendo elies sua Camará de Cortes de Portugal a mesma
rd?.ãL) está dict.uido para haver igualdade que também nós

devemos ter nossa Camará de Cortes do Brasil para se po-

der legislar com acerto, segimdo os elementos próprios

Ao Paiz , e de outra forma
, he ouererem dar-nos a co-

ohccer rcverii que só querem ter sobre nós superioridade ;

porem enganão-se em tal pensar porque nisso nem con»

sentimos, nem jamais consentiremos, pois estamos coin

«s olhos muito vivos, e muito ctrtos do seu niaciíiave-

lismo : portanto, Alto Senhor, nóí a Camará , igualmen-
te • Clero, e todos os Cidadãos deste Termo de Qj.telux.

vamos á Presença de V. A. R. Nosso Idolatrado Prínci-

pe Regente, e Defensor Perpetuo do Brasil requerer,

c rogar com a maior instancia que para bem da prospe-

ridade do Brasil, integridade, c grandeza da Monarquia
Luso-Brasílcua , e m.iiormente da de V. A. R. mande
instalar a Camará de Cortes do Brasil ticando-lhe com-
petindo as Attribuicõís mencionadas, e declaradas na di-

ta Representação feita pelo Senado da Camará dessa

Corte. Assas tens conhecido o airor, vassalagem, respei-

to, fidelidade, con) que te idolatião os tsu'. Brasileiros :

nelles conlia : pois el!es prízão, ctem por brazáo serem
de V. A. R. súbditos , vassalos submissos , e reveren-
tes.

Em Camará de 25 de Julho de 1822 em Queluz, fir-

mada com o Sello da mesma. — Januário Marcial de AI-

nuida, Juiz Pfesid^iue ; Sivecuio José Vaz , Veiiíiior

;

Francisco António da Costa , Vereador ; Manoel da Cos-

ta Pereira, Vereador; Joaquim Ferreira da Silva, Pro-

curador da Camará; Manoel Albino de Almeida, Escri-

vão , o Coronel Cândido Thadeo Pereira Brandão ; José

Coelho de Oliveira Duarte , Capitão fllór ; José IgnaciO

Gomes Barbosa, Capitão Wór ; Theodoso Alves Serino ,

Juiz de Órfãos ; Agostinho de Fatia Azevedo ; Luiz dtr

Sousa Mello , Capitão Commandante ; João da fllatt»

Farnandes , Capitão Commandante ; José Ferreira de Sou-
sa, Capitão Commandante; Joaquim de Sousa Pinto,

Capitão Commandante ; Manoel José da Silveira Vaz ; Eu-
génio Pereira da Silva , Alferes ; Thomás José da Cu-
nha , Alferes ; Domingos Duarte Coelho , Alferes de flli-

licMS.

—

•(_ Síguião-íe mais j2 aslignaturaí,^

LIS£0 A I j de Outubro.

Estando-se fazendo as Eleições das novas Gamaras,
lie conveniente divulgar mais a seguinte

Lfí da Joi malhão das Camarás.

Dom João por Graça de Deos , e pela Constitui-

ção da Monarquia, Rei do Remo-Unido de Portugal

^

Brasil e Algarves, d'aquem ed'além Mar em Africa, «te.

Faço saber a todos os meus Súbditos que as Cortes De-
cretarão o seguinte :

As Cortes Geraes, Extraordinárias, e Constituintes da
Nação Portuguez»

,
querendo restituir as Camarás d sua

antiga dignidade, e considerando quanto interessa á pros-

peridade publica que os Otliciaes delia*, e os Juizes Or-
dinários sejão de livre eleição dos Povos, Decretão pro-
visoriamente o seguinte : 1

Artigo 1, Continuarão as Gamaras nos Concelhos,

em que presentemente existem , a ser compostas , como
até agora, de Vereadores, Procurador, e Escrivão: e
terão três Vereadores onde houver até mil fogos : cinco

nos Concelhos de mil até dois mil fogos : sete nos de
dois mil ate quatro mil : e nove nos que excederem a

quatro mil logos. Haverá dois Substitutos dos Vereado-
res onde estes lotem trcs, ou cinco ; e ttes onde forem
sete , ou nove.

2. O Juiz ou Juizes Ordinários, os Vereadores,

e Procurador das Camarás, serão eleitos directamente

pelos moradores do Concelhos por pluralidade relativa ,

e escrutínio secreto
,
pela forma, que abaixo se prescre-

ve no Art^ío sexto, e seguintes.

Os Juizes Ordinários, e de Fora terão hum Subs-

tituto , o qual será eleito na mesma occasião , e pela

inesma tórma.

3. Somente podem ser eleitos para Juizes, Verea-

dores, e Procurador, os Cidadãos, que estiverem iio

exercicio de seus direitos, e vão declarados 110 Decreto

de onze de Julho do presente anno, sobre a eleição dos

Depi!;a.íor de. Co:t«s , cue fotem jr.âiotss de vinte •
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cinca annos ;
que houverem resiJído no Concelho 3ois

annos pelo menos ;
que tiverem meios de honesta sub-

sistencia, e não estiverem occupados em algum empre-

go incompativei com o? ditos cargos.

4. Sáo excluídos dos referidos cargos os Clérigos,

os Militares não reformados da primeira linha do Exetci-

e os da Armada; e quanto ao cargo de Juizes, e

Substitutos, aquelles
,
que nío souberem ler, e es-

hum anno, não poderio

to,

seus

crever. 0$ que serxirem em
ser reeleitos para o seguints.

ç. Não podem votar nas mencionadas eleições

aquelles, que não tem voto nas dos Deputados de Cor-

tes. Ficão exceptuados desta prohibiçáo os filhos famí-

lias maiores de vinte e cinco annos ; e para o futuro

oualquer Cidadão, que tendo agora de7esete annos, não

souber ler , e escrever
,

quando chegar aos vinte e cin-

co de idade.

6. Os Cidadãos ,
que tem voto nas eleições ,

se

reunirão todos os annos na casa dí Camará, a portas

abertas, e hora determinada, no primeiro Domingo do

mez de' Dezembro, para que os Juizes , Vereadores, c

Procuradores, que salárem eleitos, comecem a servir no

primeiro de Janeiro do anno seguinte,

7. Cada Cidadão levará tantas listas, quantos fo-

rem os cargos de que se tratar, e em cada lista tantos

nomes escritos, quantas as pessoas, que para cada hum

desses cargos se houverem de eleger ,
comprehendidos

os Substitutos. Terão as lista escrito por fóia o caigo

de que tratão. A (amara fará de tudo os necessários an-

nuncios por editaes atlixados com a conveniente antici-

pação.

g. Reunida a Assemblca, o Presidente da Gamara,

que também o será da elei(;áo, lhe proporá duas pessoas

de confiança publica para Escrutinadores, duas para Se-

cretários, é duas para substituir a qualquer dos Mezarics.

A Assembléa as approvará , ou desapprnvará por algum

si^nal , como o de levantar as mãos direitas. Se algu-

m°a pessoa não for approvjda, o Presidente renovará a

proposta quantas vezes for necessário. Os Escrutinado-

res, e Secretários eleitos, tomarió logo assento aos la-

dos do Presidente , e hum dos Secretários escieverá es-

ta eleição em hum livro
,

que para esse effeito haverá

na Camará, rubricado pelo Presidente.

9, Estarão na Meza tantas urnas, quantos os cargos

para que se houver de votar, e cada huma terá escrito

por fora o cargo respecti\o nesta forma: Juiz (ou jui-

zes), Vereadorei, Procurndor. O Presidente , Escruti-

nadorei , e Secretários, lançarão logo as suas listas nas

urnas correspondentes: seguir-seháo os Cidadãos presen-

tes aproxiniando-se á Meza , hum por- hum : devendo o

Presidente fazer oom que neste acto, e em todos os

roais, se guarde a boa ordem.

jo. Finda a votação , mandará o Presidente con.-

tar as listas de huma das urnas , e publicar , e escrever

na Acta o seu numero. Hum dos Escrutinadores as irá

então lendo em voz alta ,
e cada hum dos Secretários

escreverá em sua relação os nomes dos votados , e o

numero de votos que forem obtendo ; o que farão por

algarismos, de maneira que o ultimo numero de cada

nome mostre a totalidade dos votos, que clle houver

«btido ; c como forem escrevendo estes números, 03

irão publicando em voz alta.

11. Acabada a leitura das listas, e verificada a con-

formidade das duas relações pelos Escrutinadores, e Se-

cretsrios hum destes publicará os nomes de todos 0$

:votados , e o numero dos votos
,

que teve cada hum ;

e sjhiráó eleitos para o cargo , de que se tratar , os que

tiver.ão maior numero de votoí ; e para seus Substitutos

os que immediatan-.ente se lhes seguirem.

12. Lozo se queimar;ió publicamente as listas, e

-se lavrará a Acta, escrevendo-se nelU os votados pela

ordem da pluralidade de votos, e por extenso o nume-

ro dos que teve cada hum , declarando-se quae» ncão

eleitos. Os Vereadores preceder-ió entre si conforme a

íiica otdím d» pluralidade dos votos; e o qyç tiyet múof

numero , sefá o 'Presidente da Caitwra. iDecidirá a sorte

os casos de empate.

ij. Com as outras urnas se praticará o mesmo,
que com a primeira. A Acta será assignarfa por todos

os Mezarics, e então se haverá por dissolvida a Assem-

blca. O LivTO das eleições, com as ditas relações, se

guardará no arquivo da Camará.

14, Se o Presidente, depois de recolhidas toda»

as listas nas urnas, previr que a eleição não poderá con-

cluir-se naquelledia, proporá á Assembléa hum Presiden-

te , EstrutinadoreS , c Secretários para outra Weza. Para

esta paisará huma das urnas , com a qual se praticará si-

multane.unente a mesma operação ; e as duas relações ^
que desta resultarem , depois de verificadas , se apresen-

tarão na Meza principal , onde o seu resultado será pu-
blicado , e incluído na mesma Acta , a qual será assig-

nada por huns e outros ftlezarioí. Isto mesmo se poderá

fazer em terceira Meza.

j 5, Se ajsim mesmo não estiver acabada a elciçáf>

ao Sol posto, o Presidente, tTiettidas as listas, e relações

nas urnas correspondentes , e selladas estas , as mandar;»

recolher em huma arca de ttes chaves
,

que Seráo dis-

tribuídas por sorte a três Mezaríos , os quaes a guarda-

rão debaixo de chave na casa da Camará , c no dia se-
guinte a farão conduzir á Meza da eleição , onde será

aberta perante a Asstímblca.

16 Nos Concelhos, em que pela sua grande distan-

cia, e população, for inconveniente fazer se a eleição eni

liuma só Assemblca eleitoral , a Camará designará quan-
tas tnrem necessárias , com tanto que a nenhuma delias

correspondão menos de cem fogos , nem mais de qui-

nhentos. Taaihem designará Igrejas , em que se dera»
rreunir estas Asemblcas , e quaes as irreguezias, ruas ^

ou lugares
,

que : cada huma pertênçáo. Estas designa-

ções serão iançadas pelo Escrivão da Camará no Livro

das eleições, e annunciadas nos editaes, de que trata o
Artigo seguinte.

17. O Presidente da Camará presidirá á Assem-
bléa, que se reunir na cabeça do Concelho, ou, sendo-

inuitas as que nellas se reunão , áquella que a Camará
«designar. As outras serão presididas pelos outros Verea--

dores ; c não bastando estes
,

pelos dos annos antece-

dentes, os quaes a Camará distribuirá por sorte. Emr
Liilioa , em quanto não houver suffíciente numero de
Vereadores etTectivos , e dos annos antecedentes , sup-
priráó esta falta os Ministros dos Bairros, e os Desem-
bargadores da Casa da Supplicação , que a Camará de-
signar ; porém estes Magistrados logo no principio d»
Sessão proporão á Asseinbléa pessoa idónea para Presi-

dente , como no Artigo oitavo, e sahiràõ ria Meza.

iS. Em cada huma destas Assembléas parciaes sv

procederá pela mesma forma acima determinada nos Ar-
tigos oitavo ale decimo quinto, com a diíTerença de qi;e

as Actas se escreverão em cadernos rubricados pelo Presi-

dente da Assembléa principal , aos quaes se dará toda a

publicidade possível, e que o apuramento definitivo dos

votos se rp.servará para huma Junta geral , que no do-
mingo seguinte se ha de congregar na casa da Camará ^
na qual Junta os Secretários apresentarão os cadernos , e-^

lelações das respectivas Assembléas parciaes.

19. Congregados na dita Junta os Secretario" conr
o Presidente da eleiç.ío, a portas abertas, e tendo prece-

dido annuncío pelo toque de sinos, elegerão de entre

si dois Escrutinadores, dois Secretários, c de entre os

Cidadãos presentes duas pessoas para revesarem a qual-

quer delles. Então estando juntos todos os cadernos, hum
dos Escrutinadores os lerá em alta voz na parte , em
que se referirem a hum mesmo cargo ; os Secretários

irão escrevendo os nomes , e o numero dos votos em
duas relações ; e se praticará o mais que fica disposro

nos Artigos decimo, e decimo primeiro. Isto mesmo se

fará a respeito dos outroí cargos; e então se haverá por

dissolvida a Junta. A Acta será escripta ro Livro das

eleições, e assignada pelo Presidente, e por todos os

Seçreta;jos, que vjejtáo d4s Assembléas parciaes. Os ca-
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dírnos , e relações se oiiardaráu no arquivo da Camará.

20. Nas Cidades áe Llíkoa, e Porto, e outras mui

populosas, liJvcrá em cada Freguezi.i hum livro de matri-

cula , rubricado pelo Presidente da Camará , no qual li-

vro estejáo escriptos por ordem alfabética os nomes,

moradas, e occupacúes de todas as pessoas
,
que tiverem

voto lias eleições. Estas matriculas , depois de verifica-

das pelas Caniar:;s, se publicarão tio principio de Novsm-
IirO

,
para se poderem notar, c emendar quaesqusr ille-

gallidades.

21. Em c.ida lumia das Assembiéas
,

que se fot-

marem nas ditas Cidades , estará sobre a meza o livro
,

ou livros de matricula. Quando huma Fregue7ia formar

muitas Açse;r,blcas , hsverá cm cada huma dfllas Inima

relação autheniica dos moradores, das ruas, 011 kip^ares
,

i^ne a ella estão assiç;iudos , a qual se copiará do livro

ia matricula [;íral. Ao pjsso que os Cidadãos se aproxi-

marem i meza C artigo g. ) sc verá, se os nomes delles

estão escriptos no livro éà matricula; e estando, lança-

rão suas listas nas urnas, e hum dos Secretários irá des-

carregando no livro os que as lançarem. Em tudo o maii

se procedirá nestas Cidades píla 'maneira acima deter-

minada.

22. Nas Villas annexas a htmia Villa principal,

que tem Camarás separadas , se fará em ca.ía huma a

eleição da sua Camará , sem dependência da Villa prin-

cipal , devendo presidir ás eleições os Vereadores mais

velhos.

2;. Se alguém sahir eleito para muitos cargos,

.servirá o mais importante ; e para o outro será chama-

do quem se seguir na ordem dos votos. A importância

dos cargos se regulará por esta ordem : Jviiz , Vereador,

Procurador, Substituto de Juiz, de Vereador , de Pro-

curador.

24. Se para o lugar dos dois Juizes Ordinários ,

ou para o de Vereadores , sahirem eleitos dois , ou mais

parentes em qualquer grão da linha recta , ou irmãos

,

tio, e sobrinho filho de irmão, primos com-irm.íos , so-

gro , e genro , ou cunliado , durante o matrimonio de

(]ue resulta a affinijade , será preferido aquelle
,
que ti'

ver mais votos ; e para o úutro cargo entrara quem im-

iiiediatamente se seguir. Em caso de empate decidirá a

sorte.

que lem actualmente a mercê vitalicia deste cargo , conS

tinuaráó a vencer metade de seu ordenado, em quanto

não forem providos em outro officio de igual , ou maior

rendimento , ficando salvas as pensões
,

que no mesmo
cargo se acharem estabelecidas por Decreto.

52. Os Escrivães, que actualmente estão servindo,

serão conservados aic á dilinitiva formação das Camarás ;

e SC entretanto vagar este cargo , será por ellas provido

como mera serventia. As Camarás nomearáó também os

Tliesoureiros do Concelho , ficando responsáveis por esta

nomeação.

j j. Nã eleição do presente anno se observarão as

disposições deste Decreto com as modificações seguintes.

I. As Camarás dfSignaráõ o Domingo , em que se

devão reunir a Assemblcas eleitoraes ,
que será o mais

próximo possível depois da publicação do presente De-
creto.

II. Os Vereadores mais velhos serão os Presidentes

das Assembléas eleitoraes. Em Lisbaa os Vereadores do
Senado, e na falta delles os Ministros dos Bairros, e
os Desembarnadores òi Supplicação, farão a abertura das

Assembléas eleitoraes nos termos do Artigo decimo sé-

timo,

III. Os livros da matricula, de que trata o Artigo

vigessimo, serão rubricados pelo V'ereador mais velho , e
em Lisboa pelo mais antigo. Estas matriculas se publi-

caráó com a anticipação
,

que a Camará julgar absoluta-

mente necessária , não devendo passar de quinze dias.

IV. Os Juizes, eOfficiacs, que sahirem eleitos,-

tomarão logo posse de seus cargos , e os servirão ate ao

fim do anno de mil oitocentos e vinte e três.

J4. Os Regimentos das Cainaras se continuarão a ob-

servar inteiramente ein tudo o qu* não for contrario ao

presente Decreto.

Paço das Cartes em 20 de Julho de 1822.

Portanto Wando 3 todas as Authoridades , a quem O
conhecimento , e execução do referido Decreto perten-

cer , que o cumpráo , e executem tão inteiramente co-

mo nelle se contém. Dada no Palácio de Queluz aos 27,

de Julho de 1 822.

ELREI Com Guarda.

Filippe Ferreira de Araújo e Castro. \

Se os ditos parentes sahirem eleitos para car~ ~XrflCíSOC;íí!OC;ílC2líC;ají^^
gos dé importância diversa , como para Juiz , e seu Sub-
stituto, ou parj Vereador, e Procurador, será preferido

aquelle
, que for eleito para lugar mais importante ; e

para o outro entrará quem se seguir na ordem dos vo-

tos.

26. Se em alguma lista apparecereni mais nomes
do que devia ser, se riscarão os que estiverem escriptos

em ultimo lugar. Se apparecerem menos , se attendcráó

Os que estiverem escriptos , como se não houvesse falta

alguma. Se se der voto em pessoa ptohibida , se haverá

por nlo escripto.

27. Nenhum dos eleitos poderá ser escuso senão

por impossibilidade absoluta
,

justificada perante a Cama-
rá

,
que estiver em exercido.

ii. Nas Assembléas eleitoraes não se tratara' de

outro objecto, que não sejáo as eleições ; e lazendo-se

o contrario , será nullo quanto se obrar.

29. As duvidas que houver nas Assemblcas , e não
tiverem sido previstas no presente Decreto , serão de-
cididas ssm recurso pela Meza eleitoral.

jo. As Camarás continuarão a ter as mesmas attri-

buiçóes
,
que até agora tinhão, à excepção de não exer-

citarem jurisdiccão contenciosa , a qual passará para os

Juizes , a quem em caso necessário dirigirão as requisi-

ções convenientes Os Juizes reciprocamente se não in-

trometteraõ na authoridade económica , e administrativa

das Camarás.

?t. Os actuaes Vereadores da Camará de Lisboa

continuarão, e receberão seus ordenados até serem com-
petentemente empregados, ou aposentados : o que o Go-
verno taiã com a possível brevidade^ Os Ptoiutadores ,

CORTES. Sessjo do dia 12 de Outubro. ^%%.*

Aberta a Sessão ás horas do costume , leo o Sr,'

Secretario Basilio Alberto a acta da precedente, que foi

approvada.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expedien-

te , em que se comprehendia 3 seguinte correspondên-

cia : — Hum officio do Governo pela Secretaria d' Esta-

do dos Negócios das Justiças , em que partecipa que
tendo chegado ã noticia do Intendente da Policia que 7
Deputados pelo Brasil se liaviáo evadido no Paquete In-

glez Mnlborvugli , Capitão Buli , mandata proceder ás

informações que remette juntas.

Parte a que se rejere o officio supra.
" niustrissimo e Fxcellentissimo Senhor : —Ten-

do-se espalliado huma voz geral de que alguns Deputados

do Brasil pelas Provindas de S. Paulo se tinhão reti-

rado desta Capital sem licença do Soberano Congresso^'

evadindo-se no Paquete Britannico
,
que ultimamente deo

á vela desta Capital para Falmouth , mandei averiguar

este facto pelo Ministro do Bairro do Mocev)bo
,
que sa»

tisfcz com a copia inclusa , em a qual expõe ser voz

publica e constante, que António Cai los Ribeiro de An-
drade

; José Ricardo da Cosia Aguiar ; Francisco Antó-
nio Bueiio ; e o Padre Feijó , Dcputadus ás Cortes pela

Província de S. Pnulo ; e Joié Lino Coutinho ; Cyprian»

Júié Barata de Almeida ; e o Padre Francisco Agostinh»

Gomes, pela Bahia, embarcarão em a roíte de 5 decor-

rente em o Paquete Inglez Malborough , Capitão Buli,

que sahio em a manhã de 6 , sendo certo que nenhum

doj sobreditos apparçce nas essas de sus hsbitação, e af
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íirmão os criados qiií nellas deixarão
,

que seus amos

sahírão sem que saibáo o seu destino.

" Compareceo depois na minha presença Francisco

da Cruz , Piloto da barra
,

que costuma conduzir 03 Pa-

quetes Inglezes ; e declara no termo incluso, que no dia

6 de madrugada entrando no Paquete ,
que devia condu-

zir fora da barra , náo vio passageiro algum Portiiguez ;

e já fora da mesma appareccrão ao todo sete, entre os

quaes conlieceo o Deputado António Cariai , e outro a

quem hum Inglez chamava = o Sr. Barnío = ; e que ten-

do concluído o seu officio , e estando a retirar-se , hum
dos sobreditos se chegou ao portaló , e lhe disse as se-

guintes palavras : — Diga lá ijiií nos venlino agora cá

pegar =.; conhecendo pela voz que era Brasileiro, o que

assim fallava.

" Apresso-me em levar o sobredito ao conhecimfn»

to de V. Excellencia , assegurando-lhe que nenhum dos

sobreditos ex-Deputados procurou nesta Intendência a

necessária attestaqão, para obter em a respectiva Secre-

taria d' Estado o seu passaporte ; e que se não podia evi-

tar a sua sahida no Paquete, por isso que náo he sujei-

to á vizita da Policia, nem esta píde a seu respeito fa-

zer mais do que lhe he perniittido no Regulamento de

6 de Março de 1810, §§ 7 e 8.

" Deos guarde a V. Excellencia, em 10 de Outu-

bro de 1822. — Illustrissimo e Excellentissimo Senhor

José da Silva Carvalho. = O Intendente Geral da Poli-

cia Manoel Marine Falcão da Costa."

(Segue-se o termo e partecipaçáo do Ministro do

Bairro do Mocambo , referidos acima
,
que não transcre-

vemos por se reduzirem ao mesmo dito.) Passou á Com-
missáo de Constituição. Outro officio pela Secretaria de

Estado dos Negócios da Fazenda , incluindo huma Con-

sulta do Conselho da Fazenda informando sobre a nova

arrematação do Contrato do Tabaco. Outto incluindo

huma Consulta da Junta dos Juros dos Novos Emprésti-

mos sobre os quesitos que lhe torão mandados. Outro

incluindo huma conta do Corregedor Provedor da Fazen-

da da Ilha de S. Miguel a respeito do valor ponuie nas

Ilhas deve actualmente correr a moeda de ouro de 6400
réis,

Mandou-se fa7er menção honrosa das felicitações que

dirigem as Camarás Constitucionaes das Villas da Lonri-

uhã , de Mafra ; e do Marechal de Campo Thomás Gui-

lherme Sttub-, Guarnição da praça d'E/víjj, e mais Tro-
pa da Província Ao Alcmtejo pelo juramento de Sua Ala-

gestade ; da Camará de Aljenir; e da Villa de Idanha a.

nova. — Ouvio-se com agrado a do Adx^ogado do Carta-

Ko
, José de Freitas de Amorim Baibosa ; e do Juiz de

Fora servindo de Corregedor de Faro,

Passarão á Secretaria para serem presentes na Jun-
ta Preparatória as copias das Actas das Juntas Elcitoraes

de Évora j Porto, Guimarães , Arganil , Farof e Bar'

cellús.

O Sr. Presidente partecipon que á porta se achava

o Sr. Deputado pela Província âeS.Joié do Ri» Negro,

Jesi de Athtiijiiírijtie Cavalcante , o qual sendo admitti»

do prestou o juramento do costume, e seguidamente ju-

rou e assignou a Constituição na forma do costume; de-

pois do que tomou assento na Assemblua.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada
,

e disse se achavão prementes 117 Srs. Deputados, e que

faltavão 39, dos qtiaes 17 tinhão licença motivada.

Ordem d» Dia :

Continuação do Projecto das Reiaçóes Provinciaer.

O Sr. Secretario Soares de A-.evedo leo o artigo

" 76. Trasladado a instrumento tudo o que os Pro-

curadores apontarem, e ( na falta de aggravsdo ) aquillo

que o Juiz determiiiar, o aggravante minutará cm vinte

e quatro horas ; o aggravado responderá nO mesmo prazo,

1; o Juiz em outro igual. E n quinto se prepara , e ex-

pede o aggravo a causa principal vai progredindo, logo

qug d" ella se hajão tirado os traslados necessários. —
ApprOvado.

'<
77. O instrumento d'aggravo depois de entregue

ao aggravante (de que se dará té por escripto aO aggra-

vado , ou ao seu procurador) pelo modo do prescripto

para as appelaçóes , e sem se dar vista ás Partes será

julgado por tenções , vencendo-se a confirmação ou re-

vogação por dois votos conformes. — Approvado.

"78. Fica prohibido interpor aggravo de instrumen-

X9 em qualquer processo judicial fora dos dois casos do

§ 46 tit. 20 do liv. 5 da Ord. ; e estes casos são: i."

Quando a Lei expressamente diz que se pôde aggravar :

2.° Quando se offendeo , ou deixou de guardar alguma
l.ei acerca da ordem do processo. Não se dando alguma
destes hypotheses, o aggravo só pôde ter lugar no au»

to do processo."

O Sr. Fernandes Thomás offereceo o artigo novo
que lhe fora incumbido , e toi approvado desta tórma.

Additamento ao artigo 66.= "A appellação ser.í,

apresentada dentro do termo assignado pelo Juiz , pagan-

do-se logo a assignatura. Oappellante mesmo ou o seu

procurador levará os autos á distribuição na primeira

Relação, que houver depois dos dias que lhe forem as-

signados.
"

(Cfncluir-ie-ha.')

'' Sr. Redactor da Gazeta Universal

,

" Posto que náo tenho a honra
,
que me conste , do

seu pessoal conhecimento, espero da sua rectidão, que,
tendo dado lugar no seu Periódico a hum Artigo qus
me diz respeito, no N. 226 delle , se dignará de inserir

no de amanhã a Carta da Copia inclusa ; principio da sj-

tisfaçáo que devo ao Publico, depois de tão tementidi

accusação.
'• Tenho a honra de ser leu muito attento venera-

àot — Silvestre Pinheira Ferrfira, = Rua Augusta ij de
Outubio de 1822."

Copta--

'• Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. S.

no incluso exemplar do N. 226 da G.izeta Universní.

hum Artigo assignado por Heliodoro Jacinto d'Arjii)<'>

Carneiro, que não se limitando já como por muitas ou-
tras vezes o tem feito em vários Papeis Públicos , a in-

dícentes mas vagas invectivas , leva no presente Artigo

a sua audaciosa animosidade a citar em prova das mons-
truosas calumnias que nelle contra mim vomita hum de-

nominado— Extracto essencial das In^trucçóes que elle

diz ter eu dado ao Encarregado dos Negócios de S. ftl.

na Corte de Londres.
" As Instrucçóes fofão , como coslumáo ser todos os

Officios de importância , approvadas por S. M. , e pelo

Conselho dos IMinistros : entretanto que o presente E.-c-

tracto essencial contem abomináveis asserções que eu
,

nunca disse , nunca escrevi , nem pensei.
" Sou pois obrigado a denunciar a V. S. aquelle

Artigo, e determinadamente O apontado E.r<ríiirí<> essJa-

cial , como contendo as mais atrozes calumnias. E por-

tanto requeiro 3 V. S. se sirva de o fazer processar na.

forma da Lei contra os abusos de Liberdade da Impren-
sa , no competente Juízo , aonde lhe serei parte.— Deos
guarde a V. S.— Kua Augusta 12 de Outubro de 1822.

Silvcilrt Pinheiro Ferreira, —Ao Illustrissimo Sr. Luir.

Manoti de Sousa Cabral."

(^Como c Písd, da Gaz. he exactamente t mais im-
parcial de todos os homens , ou ao indiOs he este o sen

desejo e espirito , com muita gosto se apressa em publi-

car a Carta y e Copia acima, pois deve niiste ponto ap-
parecer a verdade sobre este assumpto em toda a iu(t

luz , esteja de ijuc parte estiver,^

íN a 1 m i' k t; n ti a m a c 1 o n a l.
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Numero 228, Anno de 182S,

G^irZKT.á UjYIVERS^L.
TFRÇA FEIRA )ú DE OUTUBRO.

FRANÇA.
OPíirís 2 1 de Setembro,

Môtiitor df lioiuein contém o seguinte paragrafo :

"Neste instante acabr.mos áe saber que na Cadeia de

Bicetre se aca^a de mallograr luima tentativa para effei-

tuar a fuga de c;uatro indniduns sentenciados á morte

pela crmspirnçao áiRoclielU ; os que eniprrhendcião pei-

tar o Carcereiro estão em prizao , ,e aprehendeo-se huma
considerável somma de dinheiro. Todos os agentes da

authondade cumprirão seu dever."

A Q^tialidipim de hoje Sabbado àn : Poderr.os affian-

çar a authenticidade da seguinte relação :

" Desde 14 deste mez hum Estudajite de Medicina

por nome Marque^ que acompanhava os Médicos em
S'ias visitas .no Hospital de Bicetre, tinha procurado ga»

nhar o Guarda. Depois de ai<;umas entrevistas, rolou a

convers.ição snbre o estado dns léos condemnados. Dili-

genciou-se excitar sua sensibilidade na sorte delles , e a

tinal fi2eráo-se mui amplos otferecimentos. Houve con-

ferencias para concertar a tu^a ; as impoitunidades de

yiiirt/ue foií" Sendo cada vez mais urgentes ; chegou a

offerecer jC^ francos , e deo esperança de multo mais.

Uispoierão-sc varias entrevistas ; mas sempre intervierão

algumas difliculdades que as desarranjarão. A final o Es-

tudante Marque se dirigio a saber que condições o Guar-

da acceitaria , as quaes elie se tinha declarado ptompio
a aftiançar. (^fFereceo dar m.iis iC^ francos , e toda a

sonirna (então elevada a ó^ij) francos) devia ser paga no
momento em que os pre70s estivessem livres. Marque
tudo prcn:etteo ; assegurou ao Guarda que nada tinha 3

temer, porque, segundo elle dizia, a policia desses Se-

nhores (assim designava elle certas personagens) era mui-
to mais poderosa que a do G<"'veriio. — Disse-lhe tam-
bém que elle Guarda devia ir a Puris para concluir o
tratado com 05 ditos SeiíliOres Voltou depois pelas

5

horas , e disse que dois dns taes Senhores estavão ausen-

tes da Capital , e que devia por conseguinte dei.\ar as

cousas para e dia semiinte. A finai , depois destas suc-

cessivas demoras entrou o Estudante no quarto do Guar-
da, tirou da algibeira ji;^ francos em ouro, e t,^ em
bilhetes, e mostrou estar seguro do êxito. Neste mo-
mento apresentou-se hum Ofíicial de Justiça , e annun-
ciou a Marque que elle o prendia da parte d'EIRei.
jVItirqtie estava disposto a resistir; o Official foi-o en-
tretendo , e lium Krigadeiro da Gendarrneria

,
que tinha

estado em observação, entrou, e segurou este mancebo.
Kste negocio acha-se actualmente affecto ao Procurador

do Rei ; e os jo,;^ francos foráo depositados na Casa

dos Assentos.
" Damos estai particularidades sem commento. Só

repetiremos o que tantas vezes temos perguntado : Co-
iro succede que os principaes desta c.ifila de conspira-

dores ainda ach.ín pataos eutre a mocidade Fraiiccza ?

Elles offerecem ouro, elles empregáo Seydes , e cònti-

puão occultos. Esperemos porem que não estarão pop

longo tempo na sombra que os esconde. O joven , e

o corajoso i\la:;istrado , a quem se ha confiado o cargo

de vigiar pela segurança da Monarquia , talvez virá a con-

seguir penetrar na escura morada em que se cccultão.

Esperemos fervorosamente que hão de ser arrastados c4

para fora , e animemos 30 mesmo terrpo Mr. de Lavau

para cont:r:uar a merecer a confiança publica por sua vi-

gilância e actividade.

" Dois Officiaes da Policia forão dar husca á casa

de Mr. 'Benjamin Constant ; hião fornecidos de hum man-

dado
,

que os authotisava para examinarem os seus pa-

peis , e para apre henderem quaesquer copias que pcdes-

sem achar da sua Carta ao Procurador Geral , Alangin.

*' Mr. Beiíjnitún Constant foi citado para apparecep

Jioje perante o Juiz do Processo. Este rrindado não lhe

dá o titulo de Deputado, ainda que não tem decorrido

ainda seis semjn:;s depois qUe se fedeu a sessão.

*' Hontem á tarde se reftrio que os quatro Officiaes

inferiores que estão íerfenctados á n orte pela crnspira-

cão da Rncliellíi , se havião de transferir tsta noite dfr

Bicetre para a Conciergcrie. A Eilrelln assevera cut t>

Prefeito da Policia já examinou varias pessoas accusadas

de coroplices no projecto de lhes dar escapula."

G R Ã-i; R E T A N H A.

Londres 2J de Setembro.

Pelo ultimo mappa de população da GrS-Bfet«nha

se vc o seguinte curioso facto: Existem vi>os homens
de cem annos e dihi para cinia

, 57 em Inglaterra
, J

em Gallcs, 40 em Escócia : ao todo ico : e nulheres,

l]l em Inglaterra , iS em Gaites, e 62 naEjiflíi<j; ao

todo 191 ; por onde se ^ê serem quasi em dobro as mu-
lheres daquella avançada idade em comparíção com os

homens.

Proclamação di'igida pela Jíegencia de Vrgel

aos ]S avarros.

" Navarros : — A situação do vosso território vos

tem feito o baluarte da liberdade A"Hesfanha ; em focos

os tempos rendes sido diktinctos por vossos habites ; vos-

so reconhecido valor, e fidelidade tem agora sido os

principaes esteios do Throno Hespanho] ; e mesmo ago-

ra , não nos demorando em traçar' a vereda que vossos

pais tão nobremente trilharão, basta lembrar-vos , que

no n^omento actual viveis subjugados a hiun pequena

numero de homens faccioscs , os quaes , depois de have-

rem primeiro violado o vosso repouso, e apropriado

vossa fj?enda , objecto di ambiçã vos tem sub-

mergido no mais horrivel estado de anarquia. S^urgi pois

de vosso lelhargo ; lembrai"VOs do cue erci,s anterior-'

mente ; imitai a resolução desta Regência que se esta-

beleceo a solicitação 'do Po\ o , e segui sua direcção co-'

iiio » verdadeira voi èo Reino. Ajudai a ícrlservar a
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vossa Religião, a quebrar as cadeias lançadas ao vosso

Rei, e assegurai assim O restabelecimento da paz.

—

Dala no Quartel Geiíiral d'Urgçl a 17 de Setembro

da 1822. = (Assignados) Marquez ds MiUnflorlJa ::: Creux,

Arcebispo de Torrugana = Barão d'£ro/c-j, rr Por ordem

da Regência do Remo, o Secretario interino, — Du-
mliigoi Maria BaratonS

LISBOA 14 </< Outubro.

Recebemos folhas de Madrid até 8 do corrente.

No dia abrio o Rei a Sessão das Cortes Extraordinárias

com hum discurso (^que daremos na seguinte folha , com
a resposta do Presidente), no qual se lê o seguinte:

"A Nação pede braços numerosos para refrear de

huma vez a audácia de seus rebeldes filhos , e os valen-

tes e jeaes que a servem no campo da honra , reclamão

recursos poderosos e abundantes
,

que segurem o êxito

feliz das emprezas a que são chamados. As nações se res-

peitáo mutuamente por seu poder, e pela energia que sa-

bem despregar em certas circunstancias. Hapanha por

sua posição, por suas costas, por suas produci;óes , e

pelas virtudes dos seus habitantes , merece hum lugar

Jistincto no mappa politico da Europa- Tudo a convid»

a tomar a attitude respeitável e vigorosa que lhe atraia

das outras a consideraç.ío de que he tão digna. Tudo
apresenta a necessidade deentabolar novas relações com
Os Estados que conhecem o que valem as nossas verda-

deiras riquezas."— As noticias da Catalunha^ sendo as de

JBarceloiia até jO de Setembro , não mostráo por ora

grandes vantagens em nenhum dos dois partidos que se

estão combatendo.— O General ilíiíj<! estava com o Quar-

tel General em Cjlnf a 5 léguas de Cervera ; mas por

ora não consta pelos periódicos de Madrid de empieza

alguma notável.

CORTES. — Fim da ScisdO de l],

'
Capitulo í'ír.

Diij 'Revistas em Causas Civels,

" 7g. Concedida a revista pulo Supremo Tribunal

de Justiça, vão os Autos para ella se julgar a differciite

Relação por huni.i distribuição regular
,

que haverá no

Tribunal. — Approvado.
" 80. Nas revistas se daráó quatro ou mais Juizes até

haver quatro votos conformes , sendo para revogai a

Sentença da Relação , e três sendo para confirmar. —
Approvado.

"81. Quando o Feito chegar ao ultimo Desembar*

gador
,
que houver na Relação, por não se ter podido

combinar os votos ,
proceder-se-ha como nas appella-

<;Ses , é na forma áo artigo 70, E quando empatarem

julgar-se-ha vencido o Feito pe a Parte
,
que houver tido

Sentença a seu favor na Relação , de que se intetpoz

a Revista. — Approvado.
"82. Na execução da Sentença de Revista não se

poderão ofFerecer embargos quaesquer (nem ainda de

nullidade ) huma vez qiie tendão a revogar o julgado , á

excepção de serem de suborno , ou peita por qualquef

dos Juizes da mesma Revista, — Approvado.

Capitula VIU.

Das Causas Crimes.

''8j. Todas as Causas crimes teráo processo sum-

niario com libe lio, contestação, testemunhas, contradi-

tas no acto em que são perguntadas , ou dentro da dila-

ção, acareações, e quaesquer exames que forem necessá-

rios para conhecimento da verdade
,
porém tudo a re-

querimento das Partes. — Approvado , salva a melhor

clareza.

" 84. ,0 Juiz do território em que tiver sido com-

mettido o delicto , fará o processo , e per.inte elle ie

tratará a causa até final, e elle a sentenciara se o lu-

gar que occupar for de Juiz letrado.'' — Approvado.

Passnu-se á segunda parte da Ordem do Dia o Pa-

recer da Commissão de Justiça Criminal ; voto em se-

parado do Sr. Eoiges Carneiro sobre os .autos das i^en-

tenças do Concelho de Guerra feito ao Chefe de Divi-

são Francisco Maximiliano de Sousa ; cm que parecem :

1.° que os autos sejão restituídos por não encontrarem

justiça "notória, ou nullidade : 2.° que se lorme causa aos

Juizes que o absolverão por julgarem contra Lei.

Depois de huma discussão larga , em que os Srs.

Sarreto Feio ^ Girão, e Moura mostrarão a parcialidade

com que os Juiies decidirão em ultima instancia sobre

a conducta do mencionado Chefe, combinando-a não só

com o espirito litteral dasíinstrucçóes, mas com o dever

de todo o Commandante na variedade da situação em
que se possão collocar , concluindo que taes Ministro?

devem ^er julgados , ficou adiado por ser chegada a hora.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia— a con-

tinuação destas mesmas matérias , e levantou a Sessão

ás 2 horas.

CORTES. •SessTio do dia 14 de Outubro. 429.

Aberta a Sessio ás horas do costume , e lida pelo

Sr. Secretario Soares de Azevedo a acta da precedente

que foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgeirai

do expediente, em que comprehendia a seguinte corres-

poiídencia : — Hum oiricio do Governo pela Secretaria

d'Estado dos Negócios da Matinha incluindo a Parte do
Registo do porto tomado ás j

' horas da tarde do dia i
j

de Outubro de 1822. Jíergantim Portuguez Tr/u/z/o da

Inveja , Capitão 01.° Tenente graduado António Joa-

quim de Santos ein 66 dias , e 1 nialla.

" Sumaca Portuguesa S. Joiío Baptista , Capitão Jo-

sé da Costa, de Pernambuco em 57 dias, seis passagei-

ros , e I malla.
" Bergantim Portuguez Nova Sociedade , Capitão

Jo o António Ribeiío , do Faj/al em 11 dias, e 4 pas-

sageiros.

Novidades.
'' O Commandante do Bergantim Triunjo da Inve-

ja disse; que a Província de S. Paulo estava riividid*

em opiniões politicas , sendo a maior e melher parte de

seus habitantes affectos ao Systema Constitucional , ás

Cortes Geraes da Nação, e a EiRci o Sr. D. João Vi,
desejando ao mesmo tempo conservar obediência a Sua

Alteza Real o Príncipe, como Regente do Brasil y com
tanto que esta obediência possa estar em hatiiifima com
os referidos princípios , e que Sua Alteza separe de si o
actual Ministério do Rio , a quem aborrecem como sus-

peito de promover a desunião. Que o Governo Proviso-.

rio tem mandado Emissários ao R/o de Janeiro a signifi-

car a Sua Alteza Real. os sentimentos d'aquelles povos.

Que em consequência chegara » Santos no mez de Junho

(^ ig/iora se a data ; mas temos noticias ojficiaes de 5 de

Agosto nue mostrão estar S. Paulo Já de acordo com o

Kio ) hum Bergantim com Ordens ,
para que reunidas al-

lí as forças disponíveis, marchassem contra S. Paulo pa-

ra obrigarem o Governo a executar as Ordens e Decre-

tos de S. A. R, Que immediataniente partirão liuns 200

homens de tropa de Linha, a cujo encontro satííráo de

S. Paulo mais de 800 entre Milícias e paizanos
,

que se

lhe reunirão, e que este movimento basteu para se re-

tirarem Os primeiros sem que houvesse choque. Que el-

le Commandante esteve depois em S. Paulu
,
aonde ge-

ralmente ouvio lamentar a falta de algum soccorro do

tropas Portuguezas para os apoiar contra os inimigos d*

união de Portugal com o Brasil. Concluio finalmente

dizendo qtie em S. Faulo não tem snffrido incommodt»

alium os Europeos , e que mesmo cm Santos não tinliai

havido contra elles cousa de consequência. Não traz pas-

saseitos , nem officios.
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"A Siitr.nca H. JoUo Utrptlst/i saliio de Vcrnr.mhiicó

14 dias antes da Galera Franceza E-lha
,

portanto nao

dá novidade alE;iima: os sl-ws paç<;3geiros são; os Nego-

ciantes Francisco Josc Nogueira iMourão , e Francisco Xa-

vier Lopes ; Os Caixeiros António Joaquim de Sonsa

Pites, e António Joaquim de Sousa Porto, e iium me-

nor.
" O Capitão do riergantim Vova SoclcJnàe não deo

novidade ali^uma : os seus passageiros são; José Ignacio

sem emprego ; D. Clara I.uciana Cordeiro , e duas fi-

lhas menores, (Segue a assiiinatura. ) Outro officio pela

Secretaria d"Fstado rfos Negócios das Justiças , incluindo

resposta aos cuesitcs que torão enviados ao Reverendo

Bispo de Líimego. Outro incluindo a relação de todcs

os empregados da íieza do Desembargo do Paço.

OuMiáo-se com agrado as felicitações; do Cidadão

Manoel Joaqu-m lirandío de Sousa, TeiieiUe Cor.in;l

do Corpo de Ençeidieiros , e do Kacliarel Aht\ IMatia

Jordão, actual Juiz de Fora da Villa de Peniclie.

O Cidadão Joaquim Manoel Coutinho cffereceo pa-

ra as lirgencias da Nação 26O3ÍOOO rs. cm dois títulos

de renda vitalicia assentados em seu favor com os juros

vencidos desde 1811 : recebido com agrado, c remetti»

do ao Governo para o xeriticar.

Deo-se a consideração do costume á felicitação que

por mão lio Sr. K-di i^ucs •'ustes ^ envia o Preposito da

Congregação do Oratório da Cidade do l'urto. A' Com-
nússão das Petições liuma llepresenração dos Lentes e

Oppositores da Faculcadade de Medicina.

Ficarão intr-iradas da partecipaçãõ da instai lação da

Commissão do Tbesouro , com a nomeação do Presiden-

te
,
que recahio em José Accurcio d.is Ncvés , e Secre-

tario José Nicolão de Wassuellos Pinto.

O Sr. Secretario Soarei de fíj,<:vedo fez a chamada
,

e disse se achaváo presentes i2l Srs. Deputados, e que

ialtavâo 14.

Ortííni da Dln à
CoDiínur.ção i!o Trajecto das Kelaçí^es Provlncliei.

O Sr. Presidente abrio a discussão ao artigo S5
,

)Íio pelo Sr. Secretario Soares de Azevedo.

"S5. Senrir» o lugar de jtiiz Ordinário, procederá

do mesmo modo, i excepção do caso , em que o crime

tenha pela Lei pena maior r^ue a de cinco annos de de-

gredo paia a Afiicn, porque nestes termos leito o pio-

cesso por elie , e dando lugar á accusaçjo , e á defeza
,

não julgara ; ínas quando a causa estiver a ponto de ser

decidida a final , a mandara trasladar , enviando-a à cus-

ta das Partes 30 Juiz letrado da primeira instancia mais

vizinho , sendo do districto da Relação, para ellc a sen-

tenciar. Lançada a Sentença este a rornarã a remetter
tcchada com a causa 30 Juiz Ordinário

,
para publicar o

julgado na audiência."— Approvado.
" 80. Quando O Juiz letrado a quem o feito for

remettido para julgar a final , ou os Juizes da appeila-

ção acharem
,

que houve algunia falta de exame , ou
de formalidade , de que possa resultar nullidade , de-
vem mandar ( iio caso do crime se achar privado) sup-

prir de facto essa falta
,
podendo ainda ter lugar , como

quando se ommittio ou querélla , nu devassa, ou algu-

mas testemunhas do numero , ou das referidas, ou quan-

do a devassa se tenha tirado fora de tempo, ou por Juiz

incompetente, ou outras similhantes. " — Approvado.
*'j87. Mas se não for já possível reparar a falta

,
que

tiver havido , como quando se preterio o corpo de de-
licio nos crimes , em que elle he a base do processo

,

deve-se Sentenciar pelo merecimento dos autos , sem
supprir as nuilidades , como até agora se fazia , mandan-
do- se em qualquer dos casos deste artigo, e do antece-
d;mte , fazer effectiva pelos Juizes da appellação

, a res-

ponsabilidade do juizo da primeira inuancia
,

que deo
causa á irregiilaridadi dos Autos."— Approvado.

'' 88. A Sentença da primeira instancia poderá ser

embargada huma só vez , e dentro de cinco djas da sua

publicação
, contados do momento em que for intimada

» Parte , ou a ssu Procurador por bum Offici^l Publico.

Decididos 6s embargos será a c:usa appellada cx effcio,

ainda que as partes nãoappellem. Trasladados os autos,

são remettidos ao Presidente da Relação do distiicto pa-

ra os mandar entrar en distribuição , como se pratica nas

causas eiveis. Foi approvado com algumas emendas de

tedaccão para maior clareza.

Os artigos 80 e 90 ,
que forlo lidos sirrjulianeamen-

te , ficarão adiados por ser chegada a hora.

O Sr. Vronzini apresentou os JWappas Estadísticos

da nova divisão do território , cffer«cidos por diversos

EDHenheiros encarregados deste in poitante objecto, qu9
passou á Comniissío de Estadística.

O Sr. Ptnío de Míigítlhães cffereceo huma indica-

ção em que propunha se nrneasse a Deputação perma-
nente para examinar as Actas daS Juntas Eleitoraes a
fim de convocar os Substitutos que devem ser chan ados

para as próximas Cortes Extraordinárias. Teve segunda
leitura , e sua discussão terá lugar cem urgência.

O Sr. Borges Carneiro leo 1 uma in<'ic;'«;ão cuei-

xandcse do Afu irantario, por se não terem vendido os

productoS da Corveta Hercinti , exigindo a responsabili-

dade aos culpados pelos prejuízos causados aos interes-

sados , e ao Thesonro. Teve segunda leitora , e deci-

dic-se que antes de se discutir, se pedisstm informa-

ções , assim como sobre a conclusão daquelle processo.

Entiou em discussão a matéria .idiada da preceden-

te Sessão ãct-rca das srnienças do Conselho de Cuer-
ra feito ao Chefe de Divisão Francisco Maxiiriliano de
Sousa.

O Sr. Peixoto tom.cu a palavra , e discorrendo so-

bre a matéria, mostrou que o Congresso não he Tribu-

nal , e que nada mais npposto ao Systema Constitucio-

nal do que intrometterem-se as Cortes a julgar hum pro-

cesso; que o Congresso nada pôde fazer que rão seja

pelo Juizo da Commissão, pr rque não vio os autos í

que esta he a pratica observada com os muitos autos,

que tem sido aA'ocados ás Cortes ; e depois de ter dis-

corrido sobre o objecto , concluio a favor do parecer da
Commissão.

O Sr. Forg-fj Carneiro mostrou a injustiça da Sen-
tença con.binando.a com as instruccócs ; e que tantas

prevaricações de fliinistros não devião ficar impunes;

Qiie se admirava que houvesse no Congresso quem ad-

vogasse a causa dos Ministros ; e depois de ter discorri-

do largamente concluio a tavor do voto em separado^

que tinha dado.

Discorrerão sobre este objecto os Srs. Miranda
,

Castello Branco, Cametlo Feries, e outros, e discutido,

decidio-se que se faça novo Conselho ao dito Maximi-
liano

,
que sejão julgados os Juizes segundo a Coi stitui-

ção
,
que se proceda contra os que assign.írão a Portari.i

para o passado Conselho.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação das Relações ; e levantou a Sessão.

Sr. Redactor da Gateta ViilverSaU

Queira fazer-me o destincto obsequio de lançar s

hum canto do seu honrado Periódico as poucas expres-

sões que vou lançar neste papel. Hcje 12 de Outubro
ao ler o seu N.° 226 , fiquei como attoniro , e fulmi-

nado , vendo o meu nome na Lista dos Elciros pOr El-

vas , e Portalegre para Deputado substituto em primei-

ro lugar Com 15 IJ votos. Eu nunca fui a Elvas, nem
3 Portalegre , nem hum <ô individuo conheço em ambas
estas Cidades. Siiu de £éja ; e segundo huma carta de

F. Penedo , que de lá conservo , OS meus Patrícios tam-
bém me querião para Deputado com unanimidade de vo-

tos ; mas huTia ordem imperiosa, creio que emanada do

G. O. e assignada por hum que depois do seu nome ja-

grado pôz este signal — R. )5( , transtornou tudo, e

fui riscado , com escândalo , vozeria , e quasi tumulto

do po\o — riíí^^t — Certificão-me innumeraveis caiUí
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íjiie receLo
,

que não houve Aldea a mais incógnita de

toda a ExiremnJura, em que não fosse votado. Eu , tão

pequeno, sou nos sentimentos igual a Catão
,
quí disse,

que antes queria que a Posteridade dissesse: — Porque

não levantarão huma Estatua a Catão? do que dissesse:

— Porque levantarão liuma Estatua a Catão? —He me»
llior que digáo : Porque não foi Deputado ? do que di-

gão : — Porque foi este homeiíi Deputado?

Eia pois! Em Elvas , e Portolegre gritou-se muito,

mas náo se gritou tanto, quanto os Folicularios querião

que se gritasse. Deráo-nie pois por Collegas na substitui-

ção o Excellentissimo liispc , e liuni sábio Pairoco na

Villa do KetUacio. O sentimento , e sentimento sincero

da minha alma foi Innna piolunda tristeza , e tcndo-se

descarregado sobre mim tantos, e tão injustos golpes,

a nenhum succumbi senão a este ; persuado-me que em
V. in. serja precipitação, e engano, e llie peço que ha-

ja dj haver mais exactas informações, e sabendo o con-

trario o publique desde logo. Legitimo , e legal Deputa-

do fui eu na livre vontade , e escolha de honrados Cida-

dãos , e aqui conservo huma carta de hum homem mo-
rador na Carvoeira , Termo áetorres

,
que me annun-

cia milhares de votos naquelle Circulo, todos garrotados,

c innutilisados pela facção volante, chegando /oje JJn-

mazo e Carvalhosa do Lugar da Ribeira de Maria A^oif

30, Coronel de Milícias ác Torres Vedras a mandar cha-

mar todos os officiaes subalternos ,
e todos os cabos do

Regimento , todos os soldados que havia a quem rcp.ir-

tio listas feitas por elle sobre exeirrplar
,

para cobrirem

tudo, e riscar-se o meu nome, e niilhares de votos es-

pontâneos iicartm sem eífeito. Se he verdade o que

annuncla no sen N." 22a , não succedeo assim nas duas

mencionaHas Cidades , ainda que em Elvas hum Preben-

dado do Cabido levou muita pacanda por amor de mjin

como membro da facção volante , eu lhe desejo hum
completo restabelecimento, e segura rcoganisação de cos-

tellas ! Praza ao CcO que o enganassem a V. m. no rol

que lhe derãoll! A minha gratidão para com aquellas

duas Cidades será nublica, e niimortal.

Vejo-me obrigado a uliiisar me do favor que a sua

invariável amizade me fazia de inserir in sua Gazeta al-

guns dos meus borrões ou escritos inspirados por hum
verdjdciío zelo da nossa Constituição , e do mais desin-

teressado amor da Pátria, digão os gritadores Grutescos

o que quizerem ;
porque me vejo obrigado a qusbrar o

Protesto e porque a justa detensa he de Direito Natural,

e até me justirica a morte do meu innnigo — Cummo-
dcramiiie inciilpalte tiitell^. Nem disse , nem publiquei

ainda huma só palavra contra o Reverendo Encominen-

dado dí S. Nlcoláo , nem o conheço, porque só de mui

longe mo mostrarão , e não ihe vi bem a cara : Este

respeitável Eccíesiastico não cessa de me affrontar de vi-

va voz no Púlpito, e por escripto em passeios públicos.

Ponha se o homem mais paciente, mais Estóico no meu
lugar

,
que lafia ? O que eu vou a fazer

, servir-me ain-

da desta penna, e deste tinteiro que ja tem tinta, e de-

clarar-lhe huma aberta , e sempiterna guerra. Hum de

nós ha de hcar estirado.

Tenho recebido grandes favores de sugeitos que se

tem empenhado em me defenderem, e hoje mesmo me
Temette hum livreiro o impresso intitulado— Mais duas

palavras ao ouvido. -r-E'^lJ. bem lançado, está honrado;

eii Ihó agradeço; rrias agora eu , e o Encommendado ;

éjse \. m. convier ,, terá na sua Ga/eta de dias a dias

•^•Os boas dias. ISO 'Encommendado de S. Niccláo,—
A reac<^ão deve ser igual á compressão, a minha

slnia he excessivamente elástica , e Deos nos ajudará.

Em rebentando o fel ao cadáver, vem acima d'agua.

Não me posso ainda aquietar com a accusaçâo ao Jiiry ;

— 0} Liíeraes são Pedreiros — Mentecaptos accusadores !

não se lembrarão, que condenando o nome como inju-

rioso, condenão a Ordem pela maldade da essência
,

pois

de cousa boa, não procede hum nome mio I I No artigo

de Tarli de 1 6 d« Setembro vejo sjrnonimo; estes no-

mes — Carbancirios , e Liberacs ; e não foi condenado
em França o author do artigo, que vejo judiciosamepte

inserido no seu N." 225 : e eu não fallo nem em Car-

bonários , nem em seita de Pedreiros-Livres ; he luim

descarnado substantivo — Pedreiros a que antecedeo o
o nome — ofici»— Muito melindrosa he esta chaga, que
o mais leve toque lhe dóe ! Só eu hei de soffrcr tantos

nomes affrontosos , e hei de calar-me ! Ameaçado de Pu-

nhais , e hei de emmudecer ! Hei de amar a i'atria, fallar

dignamente da Constituição, defender a Religião <jue

he a sua baze, e hei de ser insultado por humâ tropa de

toleirões esquentados !

Qiiod genus hoc hominiimj qti^ve tamb arbara morem
fennittit Patna ! ! !

Oh ! Oue barbara terra , e casta d'liomens !

Prcmitte taes acções, taes desaforos! !

VirgiU».

Deos o guarde Sr. P<.edactor , e a seu

Jnvariavel amigo

José Agostinho de Macedo.
Forno do Tijolo N.° 45 ,

2." andar, 12 de Outu-
bro de 1S22.

ANNUNCIQS.
Sahio á K.z : Recreio útil do Espirito pio, dedic?-

do a S. A. R. a Serenissiuia Princeza da Beira a Se-
nhoia Dona Maria Thcreia. Contém o Espirito do Papa
Oanganelli extrahido das suas Cartas. O Espirito de 6'.

Francisco de Sales extrahido da sua obra Intioducção á

^ ida devota. O Espirito do Apostolo S. Paulo extrahido

fias suas Epistolas. O Espirito do Author desta obra ex-

traindo das suas idcas. Esta Edição fni dada ás filhas d»

Caridade, quasi toda, para cujo produclo servir de ajuda

á subsistência das mesmas, Na loja de Carvalho ao Chia-

do, e na de João Henriques na rua Augusta N.° 1.

Hum illustre , e insigne Patriota, amante, e dese-

joso do maior bem dos Scus Concidadãos , e de todo o
povo Portucuez , tendo pedido por meios licitns veiUer

a grande difticuldade de ter em suas mãos , e lir as ver-

dadeiras , e authenticas Regias (traduzidas fielmente eoj

Portuguez djs Hespanholas authenticas) das Filhas da
Caridade, ou Servas dos pobres, Instituto fundado por

S Vicente de Paulo, .ts mandou impiimir, e manda
pòr a venda na loja de Francisco Carvalho , ao Chiado

;

e de João Henriques , na Rua Augusta ; isto faz por di-

versos , e santos motivos : i.° para que o Publico que
se admirar de vér hum noro Instituto de mulheres 110

Seu paiz possa ter coniiecimento de quaes s o as Leis
,

ou Regras todas cheias de Prudência, ( hristandade , e

Caridade, que seguem ou guardão as pessoas, que pro-

fessáo tal Instituto , e por conseguinte
,
quaes sejão os

bens
,

que a Nação toda pôde esperar das pessoas
,
que

fiel , e exactamente observarem as ditas Leis , ou Regras
dad^iS peio sobredito Santo fundador. 2.° Para por este

eiticaz modo se cppòr , e desmentir a qualquer espirito

Ímpio, e perverso que possa em algum tempo apparc-

cer suspeitando mal do Instituto , ou Congregação d.is

Servas dos Pobres , ou Filhas da Caridade. Em j.° lugar

para de dois modos ajudar , e concorrer para o bem
, c,

aiigmento das mesmas filhas da Caridade ; i." Estinni-

Jando as mesmas a observarem cada vez melhor as suas

santas Pvegras pela certeza de que suas virtudts, oji de-
feitos de observância serão mais conhecidos de muitos :

2." Para pelo total producto da venda ajudar á subsis-

tência , e manutenção d.is ditas Filhas da Caridade , e.

Servas dos Pobres.

Sahio á luz : Segunda Gaitada do Anão dos Ano-
iioj , dirigida ao P. Fr. Jcsé de S. Ninciso^ P. E. <í,i ?-

de S. Nuoláo. Vende-se por 40 rs. nas Lojas de 'A. P.

Lopes , e nas inais do costums. -,.; , >

ís A í M JP K li N S A N A C 1 q N ^'- '^
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Discurso promnictiido por S. M. na Sessão dns Cartes

extrai/rdíiiari»s de hojí.

Q
*' t._Jrnlinres Deputados:— Circunstancias verdadeiranien-

te graves unvcráo o meu animo a rodear- me dos Re-
preíentante'! da Nação

,
que por tantos titulo? r^erecem

a sua couTunca. Renasce a riiinlia ao vellos reunidos

neste Saniusrio c;is leis
,

porque vão a ser remediadjs

proniptan.ente a^ urgentes necessidades da Pátria.

'' Os inimigos da Constituição , não perdoando meio
algum de i:uaiuos lhes sut;geje liuma paixão tão barbar»

como insensata tem cnnseu;uido arrastar á estrada do crime

hum nninero considerável de Hespriihoes. P«zão sobre o

meu coração , e pezão sobre o vosso as desgraças que

estes extravios produzem na Catalintlia , Arogiio , e ou-

tras Provinci.iS fronteiras. A vós compete empregar hum
retnedio efficacissinio contra desordens tão lenientavtis.

A Nação pede braços numerosos para refrear de huma
vez a audaci.i de seus rebeldes filhos, e os valentes Icaes

que a servem no campo da honra , reclamáo recursos

poderosos e abundantes, que assegurem o êxito íeliz nas

emprezas a que são chamados,
" As K.içóes respeitão-se mutuamente por seu po-

<íer , e pela ener£:Í3 que sabem despregar em certas cit-

tuilstancias. Heipaiiba
,
por sua posição, por iuas costas,

por suas pioducçóes , e pelas virtudes de seus habitantes,

merece hum Ui^ar distincto no niappa politico da Euro-

pa. Tudo a convida a tomar a attitude respeitável e

"vigorosa que lhe atraia das outras a consideração de que
lie tão digna. Tudo apresenta a necessidade de entabolar

novas relações com os Estados ^ue conhecem o que va-

lem as nossas verdadeiras riqueiji.

" Não pieciío otTerecer a vossa vista a ç;loria e o

fnerito do Exercito Hespaiibol , modelo de desapego e

pitriotismo. Bem públicos são seus heróicos sacriticios

pela independência nacionol ; bem patentes aos olhos da

Europa os serviços que está fazendo à causa da liberda-

de e da Pátria. F.sses guerreiros cidadãos reclamão orde-

nanças e regulamentos quc estejáo em harmonia com o
Código fundamental, e com os orogressos da Arte da

Guerra, As Cortes ordinárias se empregarão nas anterio-

res sessões neste interessante trubalho ; sua continuação

Jie hum dos objectos que actualmente devem iixar a sua

attenção.
" E jã que possuímos hum Ccdigo criminal , e que

a promitigaçâo de iiurua obra tão necessária evita aos que
admiiiistrão a Justiça a iiimiensa fadiga de a consultar

em tantos volumes que a obscurecião , he de absoluta

precisão que o de Processo , regulado pelo mesmo espi-

rito, acabe de remover quantos embaraços se opposetem
a sua prompta marcha.

" Eisaqui , Senhores Deputados da Nação, os gra-

ves assumptos a que sois chamados. Outros de igUal en-

tidade e transcendência serão commettidos a vossa deci-

são no decurso desta Legislatura extraordinária. Se todos

elles são árduos e diflicsis, não são superiores nem á

vossa decisão , nem ás vossas luzes , nem ao vosso pa-

triotismo. A união entre todos os amantes da liberdade

dará novo lustre a estas eminentes qualidades , que são

seguro abonador á Hespunha e a Mim de vOssO acerto..

Regozigem-se os bons de vos verem occupados segimda

vez de sua felicidade, e encontrem os malvados noCon-
gresso Nacional hum muro impenetrável a seus criminO"

SOS projectos.
''

"Resposta do Sr. Presidcnle,
" Senhor ; As presentes Cortes extraordinárias clia-'

madas para prover ás urgências do Estado, desembaraçar

a Nação das bandas de i.icciosos que infestão vários pon-
tos de seu território, regular negócios com algumas Po-,

tencías estrangeiras, e pôr em harmonia com as institui-'

ções que nos regem, a Ordenança Militar, e o Codig»
do Processo Criminal , tem a opportunidade de patentear

a efFusão do zelo predisposto a favor de tão im.portantes;

objectos.
" O principal delles , em que estão librados os des-

tinos , e are a conservação de toda a Sociedade Politica ^
he o defendermo-nos em força reunida de todo insulto

ou violência piibiica ; e posto que nos achamos no caso

de rechaçar os ataques que se f.izem ao pacifico gozo da:

liberdade que temos sanccionado em nosso pacto escrito ,

l.c justo , e indispensável que ponhamos a Nação na po-
derosa attitude que for necessária para destruir os aggres-

scres , aterrar os rebeldes, sustentar nossos direitos, e
fazer respeitáveis o voto publico , e a Lei fundamentai

por elle restaurada. Por fortuna o patriotismo e valor
,

essas virtudes heróicas , iormão o caracter de nossos

guerreiros , e os vemos brilhar em quantas partes são

empregados pela salvação da Pátria. O augmento d'aquel-

les , e a promptidão dos recursos acabaráó de elevar-nos

ãquella situação forte
,

que segurando a victoria , chega

a poupar até a necessidade do ataque , e o cuidado da

deleza.

" As Cortes
,

guiadas pela sublime e benéfica idé»

de fazer comnuim a utilidade de todos os homens , e-

conduzidas pelo principio politico de que pôr em vigor

o espirito do direito internacional e do contracto e sssis-

tenoa mutua e reciproca he trabalhar em beneficio da

própria Nação , concorremó para o arranjo dos negócios

com os Estados em que acharem as garantias da nossa

dignidade nacional , e dos vincules dos Corpos sociaes.

" Estas mesmas Cortes na sua antrrior legislatura

ordinaiia dedicarão parte de suas tarefas á Ordenança do

Eiirrcito
,

penetradas da concordância c;i'e a l;i ínilitar
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dev-e guardar com a funJamenta-|. Esta convicção , ani-

inada pela justa reclamação dus Cidadãos armados, leva-

rá a breve termo aquelles trabalhos pendentes.

"O Poder JudicijI , se he o que mais robustamen-

te assegura a subordinação, a obedincia legal, e ate a mes-
ma lealdade

,
pôde também em seus desvios ser o mais

terrível, mormente quando decide da lionra, da liberdade,

e da vidj dos Cidadãos ; e posto que este mesmo poder

SC acha constituído em garantia dos direitos daquelles , lie

indispensável que a reforma da legislação em todas as suai

partes , regulada pelo espirito e pelos ptincipios funda-

inentaes , concorra a completar a obra da nossa benefici

restaursçáo. Neste intuito as Cortes se occuparsô effi-

cazmeilte no Código do Processo Criminal para a me»
Ihor , e mais expedita administração da Justiça nesta

parte.
" As Cortes

,
Senhor

, se comprazem de receber de

V. M. o testemunho de sua confiança , e fiadas na ener-

gia do Governo , e na intima e acorde união de todos

os amantes da liberdade, asscguráo com V. M. o termo
cios males que soffre a Pátria , mormente quando nos

sentimentos que V. ftl. acaba de expressar se annunciáo

aquella virtude e firmezi
,

que não menos da parte dos

Monarcas que dos Corpos políticos , são o único e segu-

ro garante da prosperidade e da felicidade publica.
"

IIEINO-UNIDO DE PORTUGAL, BRaSIL,
E ALGARVES.

Rio Je Jaiuiro i." de As^oito,

VUU de S. Jon> d'E!Re!.

Artigo d'0 f r i c i o.

Senhor. — Se as grandes benefícios devem ser re-

tribuídos por iguacs sentimentos de gratidão para o bem-
feitor generoso, que nos felicita e exalta, quatrs devcráó

;er es limites da nossa para com V. A- V--
,
que iio rne-

moravel e liberalissimo Decreto de três de Junho do cor-

rente anno acaba de outorgar ao Brasil o maior benefi-

cio
,

que o 'Brasil podia apetecer ? Este he sem duvida

o monumento mais augusto, que V. A. R. tem erigido

á immortalidade do Seu Nome
; pois que sendo a base

,

em que devem assentar afelicidaie e grandcja deste vas-

tíssimo Reino, e o nexo traís firme de união, que vai

prender em laços indissokwefs os seus destinos aos des-

tinos de P»rtiiga! , he ií;udn!ente hum padrão magestc-

so, que V. A. R. consagrou aos direiíoi do homem e

<)a raiáo.

Os Povos começavio a inquietar-se , e os Cidadãos

que pensão, a estremecer de horror, vondd que o génio

do ma!, semeando discórdias e intrigas entre iimãos e

amigos, ameaçava a taáos com os espantosos mjles, que
costuma preparar a anarquia Já ao longe fuzilara o laío

precursor, e hum momento mais de demora decidiria pa-

ra sempre da sorte do Brasil, quando V. A. R. preven-

do a horroiisona tempestade , e acautelando seus tre-

mendo» effeitos , soube qual destio Nauta, desviar a Náo
do Estado d«s escolhos , cm que estava a pique de nau-
fragar. E de que modo , Senlo- , a salvou V. A. R. !

Elevando o Brasil á dignidade de hiuiia Nação livre,

concedendo-liie o beneficio de huma (Constituição justa,

própria , e adei^iiada ás suas circunstancias e relações , e
Mandando convocar desde já huina Assembléa Geral de
Deputados para exercerem a isoberania

,
que essencial-

mente reside en> a N.içáo'. Povos, ovulíii ! Foi o Nosso
Adoratllssimo llegente o mesmo

,
q;;- cnm a Sua Real

Assignatura selloit esta eterna verdade. O' Gloria ! O'
Generosidade! O' Virtude! Parece-nos, Senhor, estar-

mos ouvindo a V. A. R. , dc-poís que asslgnou aquelle

sapientissimo Decreto, dizer qual outro Theopompo Rei
de Spart.i , depois do estabelecimento dos Ephorei —
Deixarei agora a meus filhos huma Authoridade mais fir-

me, e durjdoura— E p^rece-nos , Senhor, que estamos

ouvindo os Povos acclamaudo , os Soberanos do Mundo
admirando, e os sábios todos elogiando a V. A. R.

Nós pois, Senhor, que assas conhecemos toda a

grandeza desse b;n:ticiO| que vai dar «o õrtuiJ existên-

cia Politica, ^uc dividido não podia ter liberdade, de cu
não jozava , e Representação Nacional, tjue perienJiài

roubar-lhe , em nosso nome
, e cm nome de todo o Po-

ro deste Termo, que tenios a hoiua de representar,

beijando respeitoios a Augusta Sião
,
que liberalisou tá'>

generosa dadiva
,
protestamos a V. A R. a nossa ctei-

Ha gratidão, a nossa imniaculjda í"dclidjc!c , e a noss*

•cordeal veneração paia com a Angusra P^s-,<,a de V. A. R.
- A preciosa vida de V. A. R. Gu.irde Deos muitoi

annos , como todos desejamos , e liavemos n.ister. Vil!*

de S.Jiu'» i/'E!Rci emCunara de jO de Ju.iho de 1821.

—

Francisv.0 jsidoro J-Iaptista da Silva, Fr.iiicisco Jr.^C da

Silva, Baptista Caetano de Almeida, Luiz Alves de Ma-

galhães.

LlSl;OA I 5 de Outubro.

Sr, Redactor ila Gaicta Universal

:

"Hum meu particular amigo, honr;:ndo-me com a

sua companhia no dia lO do corrente mez , deixou-me
na retirada alguns desses escritos uoi nossos dias, que
mais servem para exaltar em raiva e desesperação ao

homem sisudo e paciente , do que para instruir , ou re»

crear. A experiência de muitas e continuadas inquieta-

ções no meu atenuado espirito cccasíonadas pelos desa-

foros da caterva periodical me tinha posto ao abrigo des-

sa moléstia recusando-me a lançar a vista sobre clles ;

inas huma condescendente civilidade motivou a míniia

recepção ; e, como ibsse de presumir cue no primeiro

enco::tro elle me fallasse nos seus artigos , julguei quo
os dtvía ler, para lhe mostrar que não tinha sido in-

grato ao seu obsequio. Os três primeiros Num. do An-
vo Hercules occupárão a minha primeira attenção ; e

confesso que achei digna de todo o louvor c dos maio-

res elogios a falia dirigida a Sua Alteza o Sr. D, Pedi»

d'Atcantúra inserta 110 N. j.°
;
porque he respeitosa

,
c

porque me parece verdadeiramente filha ài candura , do«

sinceros desejos de reconciliação , e capaz de mover os

affectos aos mesmos, que atição o lamentável fogo da

discórdia ; se he possível que suas almas ainda possão

abrir entrada a sentimentos honestos. Dulcihcsdos os bei-

ços com esta saboro<;a peça , lancei mão d'outro periódi-

co. Era o N. I I 5 do Camyciio Lisbonense. Eu hia len-

do a sangue frio a proclamação ,
que o Redactor se di-

gnou fazer aos Brasileiros ; mas eu estremeci quandr»

cheguei ao § }.°, observando a petulância com que o
Sr. Campeão se atreve a romper as leis da politica, d»

decência, do respeito, e da civilidade devidas a hum
Príncipe , filho do nosso amado Rei : e

,
quando vi qu*

o seu temerário arrojo chegava a desnaturalizallo e a jul-

gallo incurso na perda dos Direitos , com que tinha nas-

cido , icdo me encolhi , todo me arrepiei. Que se de-

verá dizer da prevenção feita ao publico ajuntando aoi

rfias de iuto o dia 12 do corrente? Faz horror!!! Eis-

aqui huma bella instrucção para a mocidade ! Eis-squt

hum n/asiiíhco recreio para o homem de bons ccstuiites

L religioso! (^ual será o fim a que se propõe o Sr. Caiii-

peão < Dirá que he para se não quebrar a união entre

os dois Reinos, ou paru a soldar, huma vez que esteja

quebrada. E pala\(«s soberbas, termos insulianies , e
exposições incendiarias serão dignas do conhecedor do
corjção e caracter dos homens p::ra chegar a esse dese-

jado fim ? Quem disse ao Sr. Campeão que as vistjí

ambiciosas de Sua Alteza Real o Sr. D. Pedra d'Alcân-

tara são a guia dos que se tem apartado do verdadeiío

trilho? Ji lhe fana o processo? Ja ouviria a sua delc-

za ? Ignora o Sr. Campeão as teiriveis e oppostas con-

vulsões , que tem havido em quasi todo o Reino dn
Brasil} Que desgraça! Que fatalidade!

" Deixando o desuociidu Campeão ao excesso d^ s

$eus delírios, passei a ver o N. 7.' do Reforço Palrii,-

lict. iJello! Que frontispício! Ainda os nossos peccad^s

mercciao mais esta praga;!! Quem sciá o autiior da i.

-

vençau do Retorço? Quem será este Pi,ih-Patr'nsi Já
OUVI dizer que csras iniinuantes proHucçóes corrião do
«ntendiUiento d' hum Ministro do altar; mas eu sou iii-

tredulo sm tudo, qu; nsc seja Religiãg de nossos Pais.
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hão tonlio goela de pato, e por conseguinte a» trancas

não aclião cntiada na minha oarí;snta. Eu conheço a no-

breza dos sentimentos do nosso Clero dado á iitteratu-

ra , e por essa razão janidji poderei capacitar-me de que

seja parto de ecciesiastico Portuguez hum escrito publi-

co , onde se descobrem insultos pessoaes , onde respira

sangue e carnagem , onde vejo inculcar como de neces-

sidade absoluta a prática das injustiças , e onde encon-

tro a trais façanhosa e desprezível politica. Elle princi-

pia a insultar a Sua Wagestade e:n quanto quer fazer co-

nhecer que o seu Governo era hun.a Aiistocracia , s prin-

cipia a insultar a tojns ns Nobres em geral em q.uanto

diz que o Congresso de Vieuna l.e a sua esperança, o

paládio do servili'iino , e a tuboa da salvação para o rcs-

t.ibelaciniento do poder arbitrário e dos privilégios dan-

do como certo que a Nobreza deseja a invasão da Patiia.

E seta próprio d' hum i^innstio do Senhoi , d' hum flli-

nistro da Paz insultar tão grosseitamenle, e excitar com
alcives o ódio do resto da Nação contra tantas pessoas

respeitáveis, pacificas, e obedientes á I.ei ? Isto não hc

próprio dos eccicsiasticos , he só privativo dos patifes.

Que aineacas ! que profecias ! que faniarticcs nas linhas

seguintes!!! Isto não he próprio d' hum ecciesiastico
,

he privativo dos p>atifts e dos tolos. Se o homem do
Retorço assentou que a desforra devida a seus adversá-

rios devia ceder á alegria do memotacído dia i.° de Oii-

tidiro, para que veio nesse mesmo dia empestar os olhos

dos seus leitores com esta ridícula tirada?

" Ora vamos ; vamos com o homem do Reforço
ao que se passa , e ao que se diz pela Europa sobre a

interessante matéria. Que vio Sr. homem? Que ouvio?
Elle o manitesta, Dípois de ter observado o< passos drj

Imperador da Ríijj/n, e o modo de pensar das nobres

Grandes Potencias ; depois de conhecer , e fazer patente

que sobre os negócios de Poi-tugnl , e Hcspaiilm se di-

videm as opiniões ; depois de aconselhar a estes Gover-
nos a cogitação diária e nocturna ao preparativo oppos-
to á violência ; e depois finalmente de pregar ociosos

sermões chamados por elle de Direito das Gentes citan-

do os Gróçíos , e os VtUeis , remata o nosso homem
estes mexericos com o texto seguinte ; = Nós aqui esta-

mos , e havemos de dcfender-nos até á ultima extremi-
dade. ~ Não tem coragem mi escrita o nosso valoroso

Chcle de Relorço ? Que thenia para hum novo sermão !

He realmente torte e expressivo ; e todos o julgariTio

capaz de marcar a suspensão d .dguns projectos sinistros

da parte dos 1'raiicczes , ou dos Austriacos e Rhjioj ,

'se eile náo tivesse siilo tantas vezes repetido pelos A',;-

j>ollta:ioí , sem que de lacto houvesse outra novidade.
'E qual será a medida, a que recorre esie malvado po-
litico para o seu miserável discurso? He a violação dot
direitos perfeitos , dos mais sagrados direitos competen-
tes ao homem unido em sociedade. Está dada a senten-
ça, e lá vai pela barra fiira demandar as ardentes praias

d'Africa Oriental , e Occidental huma grande carregação

d'lioineils
,
que sempre íizerão, e actualmente estão fa-

zendo a gloria , e o esplendor da Alonaiquia , sem outra

culpa além daquella
,
que se forjou na esquentada fanta-

zu do Chefe do Reforço, por serem fidalgos: lá se

vão rasgar as doações dos bens da Cnroa e das Commen-
das

, sobre que os agraciados conservão o legal direito :

|á-vai uictsde dos escassns orden.idos dos Uesembargado-
res de Capa: lá se arrazão e vão ser cortados pelas raí-

zes o amparo ddS viuvas, o refugio dos orluos , o apoio

da desgraça, e o seguro asylo t\..i pobreza; porque la vão
os rendimentos de todas as Mitras e Bcnelicíos ecclc-

siusticos para sustentar dez mil guerrilheiros commanda-
drj pelo nosso Cliefe do Reforço. Que misero! E ser-

iiic d. CO que o Reforço Patriótico he obra ccciessiastica !

Nada : isto não he próprio d'hum ecciesiastico douto : is-

to hc só privativo dos patifes. Quem diria a este que
haverá hum, ou outro Fidals^o , huma Dama , huma Aça-
fata , ou huma Retreta , hum, ou outro Padre alto-di-

giiitario da Jerarquia ; hum, ou outro Desembargador que
SC atfÉva a duer

,
que Sua Magestadé n*o obu espontâ-

neo, e que a Nação deixa de tomar fiuma parte activa

nestas mudanças? Se o nosso lioniem fosse confessor, e
soubesse mexer nestes pontos delicados, conheceiia o
seu engano. Elle vai la pelas suas conjecturas , e por

conjecturas vai atacando a honra Poitugueza. E será is-

to próprio d'lium cttlesiastico ? Kão : isto he privativo

dos patifes. Por que via segura constará a este Philo-Po'

tri^e
,
que existem em Pnrii e em 'Fiínna Portuguezes ,

que fouientão a. discórdia em prejuízo da Pátria? Quaes
$eráo as provas para asseverar que os artigos pcliticcs

do Excellentissimo Sr. Bispo de Pinhel ( que nenhum
publicou } e Ao seu Provrsor ; que as conversações em
Moncorvo do lllustrissimo Sr. Prior-ftlór de Chtisto, e
que as gargalhadas do lllustrissimo Sr. D. Prior de Cui-

marães discordão da constitucionalidade , da oídcm , e da
justiça ? Vai por conjecttiras forjadas na esquentada fan-

tazia, e assim mesmo insulta arrogando-se a inteira pro-

priedade dos patifes. E poderá este depravado escritor,

tuiidando-sc ao menos tm conjecturas , estabelecer hum
solido princip-o, ou sustentar a vaga e temerária indica-

ção de que al;-uma das paginas da Gmeta Vniveriol ^ he
\ariante di Constituição, d» ordem, da justiça, e da
reforma util ? Elias abi estão, ellas andão nas mãos de
todos , c até nas dos seus especiaes inimigos , como v.

gr. nas do nosso /^/ii/a-P/ií/i.t , c nada he mais tacil do
que fazcr-se-lhes o ccrpo do delicto. Insultar a Gazeta

Líniversal , aonde niuiias vezes se encontrão os mais su-

blimes rasgos da eloquência ! onde se não vê mais do
que a imparcialidade, a moderação, o respeito, a decên-
cia

, e a gravidade!!! Denominar por insípida, e estii-

pida a Gazeta Universal , único Periodizo Portuguez di-

gno do homem de bem! ! ! Isto he mais do que ser pa-

tife : isto passa além dos limites dos patifes ,
dos to-

los, dos invejosos, dos malcdicos , dos ignorantes, dos:

Muito dá que fa?er ao nosso Chefe do Reforço

o Observador yiiiítriíico '. Terá elle, como infallivel pe-

las suas conjecturas
,

que sejáo seus Rcdactoies alguns

Fidalgos Poituguezcs ? alguma Dama? alguma Açafata 3"

alguma Retreta? algum Padre alto dignitário ? algum

Desembargador? o lllustiissin.o e Excellentissimo e Re-
verendíssirno Sr. Bispo de PiíJiet ? o seu Piovisor ? o

lllustrissimo Sr. Ptior-ri!ór de Christo? o lllustrissimo

Sr. D. Prior de Giilni.irãjs ? ou V. m. , contra os quaes:

fulmina tantos raios ? Deixo entregue ao excesso dos seus

delírios o desbocado Reforço Patriótico , bem cOmo dei-

xei o Campeão Lisbonense , e togo a V. m. que se esta

cirta não for nociva as honradas paginas da sua Gazeta,

queiía introduzilla debaixo do abrigo, e do respeito, que
ellas merecem a hum dos seus maiores adniifadores O —
Jmi^» da Verdiide.

CORTES. —— Sessão do dia I J de Ouiulro. 490.°

O Sr. Presidente ahrio a Sessão ás horas do costu-

me , e lida pelo Sr. Secretario Barroso Pereiro a acta dai

precedente
,
que foi approvada , deo ccnta o Sr. Secreta-

rio tclt^Lieiras do expediente, em que se crin.prehendia a
seguinte correspondência : ^Hum officio do Governo pe-

ia Secretaria dEstado dos Negócios da Marinha, incluin-

do huma Paite do Registo do porto tomado ás 11 3 h.

da manhã do dia 14 de Outubro de 1822.

Galera Pnrtugueza Prazeres e AUgrln , Comman-
dante o Capitão Tenente José Joaquim Pereira , do Pa-
rá em 50 dias, 2 passageiros, e 1 malla.

Galera Portugueza IVoua Jinaiona , Capitão Luiz

Antoino da Luz, do Puni em 50 dias, j passageiros, c

1 malla.

'

.

íi^oviJades.

" O Coinmandante da Galera Prazeret e AUgrin
disse : que no Pará reinava o maior socego ;

que os seuí

habitantes são decididamente aífectos ao Systenia Cons-

titucional , e náo dco mais novidade alguma. Não traz

officios fôia da mslla, e os paísjgeircs são : o i." T«*
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nente da Armada Nacional, "Bernaric José Hinfífuís, e

o Negociante António Venturg.
•' O Capitão da Galera Kova Amatono repete as

mesmas noticias, e entregou j cartas de offício
,
que se

remettem juntas. Os seus passageiros são: Thomàs Ma-
ria liulle , sem emprego; Henri,jue Croveir» ^ c António

Craveiro a estudos. ( Segue a assignatura. )

Outro pela Secretaria d' Estado dos Negócios das

Justiças acompanhando a Consulta do Conseliio d'Estado

a respeito do proposto para a meia prebenda da Catlie-

<dral de Bragança. Outro pela Secretaria d'Estado dos

Negócios da Fazenda , incluindo lium oflicio da Junta da

Fazenda da Ilha da Madeira acerca dos dois alambiques

de França , mandados comprar por ordem das Cortes

Geraes
;
passarão ás competentes Commissões.

Mandou-se fazer menção honrosa das felicitações das

Camarás Constitucionaes de Setúbal, Borba, Batalha,

íúvradio , Azeitão , Villa Real de Santo António, e de

Tanhete; e do Major Commandante do Batalhão 7.°, Jo-

sé Rodrigues de Lima Nogueira em seu nome , e dos

Officiaes e mais praças do seu commando.

Porão ouvidas com agrado as felicitações pelo aca-

bamento da Constituição, que dirigem a Commissão Fis-

cal do Parto , do G;neral Encarregado do Governo das

Armas di Província do Algarve, Sebastião Drago Valen-

te de Brito Cabreira ; do Prior de S. Pedro de Coimbra
,

Jacinto Pereira Duarte ; do Juiz de Fora de Palmella,

Francisco Rodrigues Izaac ; do Juiz de Fora de Meise-

jana, Francisco de Oliveira Pinto ; e do Juiz de Fora

de Almodovar e Padiôei , Possidonio Cabral de Fana e

Serpa.

Ficarão as Cortes inteiradas do officio do General

da Província do Minho, em que a relação do modo por-

que o Cidadão Governador d.) Castello da Barra de Viaw
na , o Tenente Coronel José Pereira de Castro festejou

o dia 24 de Agosto.
'" Passou a Commissão competente huma Memoria so-

bife' a creação e estabelecimento das Relações Provtn-

ciaes , oÊferccida por Fernando da Costa Cardoso Pache-

co e Ornellas.

Passou á Commissão das Petições huma Represen-

tação da Camará de Villa ,
pedindo seja alli o assento da

Relação Provincial.

Ah.ndárSo-se para a Secretaria para serem presentes

á Ju.ita Preparatória de Cortes as cópias das Actas das

Assemblcas Eleitoraes de Montealegre , de Braga
, de

Penafiel, da Gaarda, de Castello Branco, de Thomar,
e de Bijtt ; inc!uindo-se cm algumas Representações so-

Lre o mesmo objecto.

Mandou se igualmente para a Secretaria para o ríieS-

nio tim a Acia da Junta Ekit0r.1l de Lumego apresenta-

da pelo Sr. Bjíiiio Alberto de Sousa linto.

O Sr. Giréo apresentou em requerimento de Villa

P^ial
, Termo, e Comarca, em que <s Povos pedião que

a nova Relação fosse iiaquelia Viila : o dito requerimen-

to trazia }:?)0 assignaturas. Outro de António Maximi-
no Dulac, e apreíentou mais a AvCa das eleições de Tlío/j-

Jorte.

O Sr, Secretario Sisares de AíCvrdo fez a chamada,

e disse se achavão presentes 116 Srs. Deputados, e que

fahavão jj cos quaes tiiihão licença motivada 21.

Ordem do Dm :

Continuação do Projecto dos P-elnç'ies Provinciaes.

Versou a discussão sobre os artigos 89 e 90 adiados

da pretedtfiite Sess.lo
,
que se mandarão unir por ser ma-

téria ligada ; a saber :

''Alt. 89 As CausiS crimes serão tomb?m senten-

ciadas por ten<,ões no juízo da appcllação, vencendo-^e

por três ou nijis juiícs , até haver três vot^conformes
na revogação, ou ccntirmação das penas, em que o

Reo vier , ou for condemiiado , até ciiico annos de de-

gredo para a Africa.

"90. Nas penas maiores, do que os ditos cinco an-

nos, serão quatro, ou mais os juizes , até se vencer

por quatro votos 3 coníírmaçáo, ou levogaçío, tendo

lugar a reducção na forma até agora praticada , e pioce-

dendo-se na conformidade do artigo 70, quando o feito

chegar ao ultimo juiz, sem ter havido concordância nos

votos. " — Forão ambos approvados.

•'91. Intimado o accordão ás partes , ou a seus pro-

curadores na forma do artigo 38
,
podern ellas embargar

em cinco dias. '' Approvado.
''92. Se a causa não admiítir revista, ou as partes

não a pedirem , o que devem drclarar em cinco dias

depois da ultima Sentença , os quaes em crimes de pent
capital, correr.;õ depois de intimada á própria parte,

prccede-se a execução. "— Apptovado.

O Sr. Ferreira Borges offereceo huma indicação

para se reunir ao artigo 91 ;
" Recebidos e contestados

0$ Embargos , txpedií-se-ha Carta de inquirição ao Juiz

da primeira instancia , e revertendo a inquirição unid»

ao processo se fará concluso ás mesmas Causas por quem
O teito foi julgado; e o dezembargo se fará por tenções."

Approvada.

Outra do Sr. Soares de Azevedo ao artigo 92 :
" Pro-

ponho que a Commissão marque o termo, dentro do qual

a Relação deve remetter os autos ao Supremo Conse-
lho de Justiça , nos casos em que se puder pedir , e ef-

fectivamente se pedir revista , e isto ou os casos sejáo

eiveis ou crimes, para cuio (im se mande esta indicação

á Commissão." Appiovad».

Outra do Sr. Borges Carneiro l
" Os Embargos ás

Sentenças assim nas Causas eiveis , como nas crimes

,

da inferior ou superior instancia , não admittem repli-

ca , nem treplica." Approvada em quanto ao eivei , eni

quanto porém ao crime não he precisa.

Outra do mesmo lllustre Deputado ao artigo 8j :

" Que aos letigantes e ao promotor se communiquem
todas as partes do processo." Approvada.

Capitulo IX.

Dal Tt.evistas em Causas Crimes,

"9j. Conctídendo-se a revista no Supremo Conse-

lho de Justiça, expede-se ordem officialmente á Rela-

ção, que coiiheceo por appellação, para sobrestar i;a

execução. — Negando-se, remettem-se-lhe oj autos
,
pa-

ra que ella possa continuar. —-Approvado, encarregando-

se a Commissão de o aclarar melhor.
'' 94. Nas revistas crimes procede-se como n.is ei-

veis, vencendo-se porém a Sentença de confirmação, ou

de revogação
,
por quatro votos. — Approvado.

" yj. Conlitniada a Sentença de condemnação , ain-

da em pena de morte natural, e tendo o crime parte,

que não perdoe , será executada logo , e na forma da

Lei ; sem poder neste caso haver lugar o perdão régio.
"

—Appicvado.

O Sr. Ferreira Borges leo huma indicação, em que

propunha certas medidas de policia , e vários melhcra-

ineiitos para a Cidade do l'orto
; passou ás Commissõ<.*t

a que os differentes objectos, que enserrão
,

pertencerr^,

O Sr. Barroso Pereira leo huma indicação accmpa-

lihanrio hum parrcrr sobre os requerimentos dos C'tdo-

tcs da divida pretérita, em que offerece hum projev.to

de Decreto para o seu pagamento.

O Sr, Barroso Pereira leo O parecer da Commissão

de Justiça Civil scerca do requerimento do D;zen)ba:^.n-

dor José Accursio das Neves , em que s» queixa de ser

expulso do lujar de Secretario da Junta do Comnieicic ;

e eni que á mesma Commissão parece liouví: i:ifracção

de Lei na mencionada remossão , e deve ser restituída

ao seu eii:prego.

Fallarão a lavor do parecer da Commissão os Srs.

Borges Carneiro, Peixoto, e Pessanha: contra os St'..

Ferreira Borges, Freire, e Moura; e por ser chegaJa

a hora ficou adiado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a coiiti-

r.uacão das mcsu:as matei ias, e levantou a Sessão ás 2

horas.

>* A 1 JM P R E N S A NACIONAL,
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(y Artigos d'0 f f t c i o.

i!;etllior, Impressa nos foi presente a Representa-

ção leita pelo Senado da Gamara dessa Corte por parte

do povo datada de 25 de Maio do corrente anno, e mais

«apeis imiJos á mesma , em que rogão a V. A. R. ftlan-

de convocar na mesma Cotte liunia Assemblta Geral

das Províncias do Brasil pata se dicidir sobre a tclicida-

de geral do mesmo.
'J\iuo quanto na mesma se deduz, não só iie verí-

dico mas incrível encontrar-se qtiem projecte o contra-

rio ;
porque, Scnlior, como he possível que lique o Bra~

111 sem Tutor legal , e si^n ter em si o Poder Legisla-

tivo para decidir com pontualidade sobre qualquer objec-

to, e para revogar bumas , e dictar outras leis, confor-

n e a oportunidade cio tc-nipo , e occasiáo. Por ventura

as l^eis cue regem Portugal podem, e devem ser adop-

tadas no Brasil'! Não por certo; porque de\e-se atten-

der á sua extensão e situação, devendo por isso liaver

•Leis Prt'\inciaes para cada terreno , segundo os géneros

que produz , e segundo ultimamente a sua posiçáo.

Portanto nós , como órgãos do Povo , e a quem
ouvim S iOíbie a tal Representação, não só o acbamos

conlorme , mas decididamente supplícante perante \'.

A. R. para annuir á referida Representação da Camará
e Povo dessa Cidade e Coite , clamando que querem os

seus recursos prorrptos , e que Portugal não pôde como
ji se disse , legislar em beneficio do Brasil pelas razões

ponderadas aqui, e na dita Representação a que nos repor-

tamos. V. A. R. a ouem todo o Brasil denomina Prín-

cipe Rebente Coristitucional , e Defensor Perpetuo do

Reino do Brasil, Bcmfcitor , c Pai, queira amparar,

rtccber , e accolher nossas silpplícas eui que requeremos,

peoinins , e rodamos a Assembléa Geral preniiditada , e

na fornia exposta pelo Povo, e Senado dessa Coite.

Elles, Senhor, tanto disseráo , e tanto manifestarão

seus sem iiiientos que a nós e ao l'ovo deste Termo na-

da resta a dizer se não curvar perante V. A. R. íiiiplo-

r.ir Pioíecoão, Protecção esta que de certo alcançaremos,

mandando V. A. R. convofar a Assemblca Geral na

lórma da proposta , unico retugio que encontramos para

«scapar a cominum calair.idade.

Queira V. A. R. amparar os Snbditos deste He-
misfério

,
queira organisar a no;sa telicidade, amparar os

tristes 'gemidos de huma portão de iSubdítos chamados
.pira a escravidão. ^

Mós protestamos amor, fidelidade, submisião , res-

peito e luimilíação , e ultimamente offerecemos esla vi-

da curta para já a extinguir a bem do Nosso Príncipe

Idolatrado , nosso bem , e nossa esperança ,
útil medici-

na que nos resta no meio de tantas calamidades, parte

delias já praticadas, e parte que já ameação para o futuro

este riquíssimo Reino do Brasil, riquíssimo em precio-

sidades, cm aggricultura , e em tudo quanto se pôde

considerar, accrescendo a tudo isto a sua extensão des-

marcada. Lembre-se V. A. R. das Venerandas Expressões

proferidas em o dia 2 j de Maio do corrente anno = Fi-

co sciente da vontade do Povo do B.io ; e tão depressa

saiba a das mais Províncias, ou pelas Gamaras, ou pe-

los Procuradores Ceraes , então immedíatímente Me Con-

formarei com os Votos dos Povos deste grande ,
fértil , e

riquíssimo Brasil.

One pezo, Senhor, podemos dar a taes palavras, se

não esperançar a nossa felicidade, augurar prosperidade,

libertar-nos do captiveiro, e ser soccorridos pela Cle-

mência de hum Príncipe Regente denominado já Berrfei-

tor, Pai, e Defensor Perpetuo do Reino do Brasil- ViHa

de Santa Maria da Baypeiitlij em Vereação de 24 de Ju-

nho de 1822. — José Correia da Silva, José Francisco

de Paiva e Silva, Dcmícianno Pereira Pinto, António

José Pacheco.

Villa de S. Francisco Xavier de Itagtahj/,

Senhor. — A Camará e Povo da Villa de S. Fran-
cisco Xavier de llagoaiiij ^ que deve á Magnanimidade

do Senhor D. Jo'io VI a sua elevação á ordem de Vil-

la , ainda que pequena em comparação das agigantadas

Po\oações do Brasil, comtudo não menos sentimental,

quando se trata da Causa Publica , em adherír ás Itiedidaís

adoptadas , e levadas á Augusta Presença de Vossa Alte-

za Real como Príncipe Regente Constitucional e Defen-

sor Perpetuo do Reino do Brasil
,

pela Camará e libe-

raes Nobres Cidadãos da Corte do R/í de Janeiro ; pro-

testão a Vossa Alteza Real a mesma adhesão , e queu

nunca jamais desmentirão da sua fidelidade para com o
seu Augusto Príncipe , a quem olhão coino unico esteio

da sua honra , dos seus lares , da sua fortuna , e da fu-

tura felicidade das gerações vindouras : elles , Senhor
,

com a maior submissão á Sagrada Pessoa de Vossa Alte-

za Real
,

protcsrão de cumprir quanto cabe no bom Pa-
trício , no leal Brasileiro , fazendo todos os sacrificios a

bem da seguridade dos direitos do homem social , ante-

pondo os interesses particulares ao bem geral do Estado,

prestando-se com os seus bens e suas pessoas a quanto

possa contribuir para o bem da ordem , segundo os sete

artigos sabiamente propostos a Vossa Alteza Real pela

Camará dessa Capital ; e a desta tem a honra de enviar

ao Juiz Almotícé da mesma, Manixl Antfni» dos Saat»>
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Mendes
,

para que apresente a Vossa Alteza Real oj

nossos sentimentos de honra e fraternidade.

Eis-aqui pois. Senhor, os votos da Camará, do

Clero, e do Povo desta pequena eleal Vilia
,
que espe-

ra Vossa Alteza Real os acceite como nascidos de cora-

ções não corrompidos , mas só ambiciosos do bem
, que

esperamos do Ramo Bragantlno
,
que hoje vejeta no au-

rífero Brají/. Vilia de S. Francisco Xavier de Itagoahy

aos 15 de Junho de l S ai- — Custodio Gonçalves Maria,

Francisco Basilio Teixeira Pires, Bento Pereira de Le-

mos, Lizardo António de Oliveira, Francisco Antunes

Suzano , o Padre Doutor Francisco António de Mesquita

Pimentel Moraes e Castro , o Padre Diogo António dos

Santos , Manoel António dos Santos Mendes
, Juiz Al-

motacé , José Alonteiro Bittancoutt , António Fernandes

Pinto , José Francisco da Rocha, Francisco António Ro-
drigues, Manoel José Teixeira, Alcaide, José Francisco

de Carvalho , o Vigário António José de Castro
, José

de Sousa Rocha, Francisco Teixeira, Juiz Alniotacé,

José Tiburcio de Sá Fernandes , Tenente de Milicias ,

José Francisco dos Santos , Thomás da Cruz
, José Mi-

guel de Carvalho, Raimundo Pires Teixeira, António

José Tavares , António José de Mesquita Moraes e Cas-

tro , José Tavares da Costa, Francisco Xaviar Ribeiro,

Frande Paula Rodrigues
, Joaquim Pereira Maciel , Fran-

cisco José Pereira de Araújo, Tenente Coronel de Mi-

licias.

LISBOA l6 áe Outubro.

Recebemos folhas de Madrid até n , as quaes tra-

zem hum Decreto do Rei de França de 22 de Setembro

ení que ordena que fiquem as tropas que compunháo o

Corda» Sanitário denominando-se dalli em diante Exer-
cito de Observaç7io. — Pelo modo cOmo se cxplicão os

periódicos de Madrid ^ as operações contra os rebeldes

da Catalunha ainda não tiverão hum êxito tão feliz co-

mo era de esperar , antes se colhe dos mesmos periódi-

cos terem es facciosos tido algumas vantagens : custa

porém muito a apurar a verdade pelo que se lé nestes

periódicos.

Sr, Hedactor,

Como os Redactores de alguns Periódicos tomarão
a tarefa de me desacreditar, publicando-me nelles

, já

manjado pelo Governo sair de Lliboa como perturbador

do socego publico , ij declarando-iVie pronunciado em
Conspiração contra a minha Pátria , e Real Pessoa de

S, Magestade o Senhor Rei D. João VI, parece-me jus-

to que por meio de Periódicos faça também saber ao

publico a minlia historia para que a vista delia me taça

justiça ; e por isso roço a V. m. o obsequio de in.serir

no seu Periódico o seguinte.

Tendo-me conservado até o mez de Março pretéri-

to sem que o Respeitável Publico me publicasse detei-

tos , antes por muitas vezes me fizesse elogios pelo de-

sempenho de minhas obrigações como Commandant j que

era do Batalhão de Caçadores Nacionaes de Lisboa

Oriental, o que poderei mostrar por aitestados , succedeo

a 22 do dito mez receber do lllustrissimo Senhor Coro-

nel do Regimento de Infanteria N." ló, Gniinara
^ hu-

nia circirlar convocando-me , e aos meus Officiaes Supe-

rwres do Batalhão, eltectivos, aggre gados , e graduados,

para coiKorretmos com a parte que nos pertencesse para

iiiim jantar que o sobredito Sr, Coronel tinha projectado

offerecer ao Excelientissinio Sr. General Sepulveda em
nome dos Officiaes Superiores dos Corpos Militares da

Província da Extrcnuuiiira. Respondi, depois de ter ou-

vido os meus Otnciaes Superiores
,

que o Ulustrissimo

Sr. Tetiente Coronel aggregado G.ispnr Pessoa, o Ilkis-

líissimo Sr. Major effectivo Joaquim Severo Pereira de

Sousa Pinto, e o Ulustrissimo Sr. J\5ajor graduado Antó-

nio Rodrigues Costa , estavão promptos a concorrer; po-

rém que eu , nem ás minhas circunstancias mo permtt-

lião , nem tinha génio para adulações; a paUvra aduhí^a

parece náo soou bem ao Illusttiss.imo Sr. Coronel Cw.'/'-

liara
,
pois me escreveo dizendo

,
que a ser escripta por

outra penna elle lhe daria a attenção que merecia
; pas-

sando a nomear para director do dito banouele ao Ulus-
trissimo Sr. Tenente Coronel aggregado Gnspar Penou
com qu»m se ficou correspondendo áoitelle respeito.

Kão lei como se divulgou a minha resposta
;

porque
pouco depois ouvi dizer a algumas pessnas que eu era

demittido , e a outras que se me tirava o Conimando do
Batalhão para se dar ao Ulustrissimo Sr. Tenente Coro-
nel aggregado Gaspur 1 esma ; vozes estas a que to nun-
ca dei attenção por conhecer a honra daquelle General

,

que antes havia de louvar a franqueza da minha resposta

do quê mostrar-se escandalisado , e muito principalmente
sendo sabido qne eu tarr.beni náo quiz dar a parte de
meu soldo, que se me pedia para a jóia que a Officiali-

dade do Exercito cffereceo ao Marechal General Berts-

Jord , o qual d'3hi em diante ainda me tratou com n ais

agrado, procedimento próprio de homens de bem. Porém
alguns de meus inimigos , lanç.Tndo mão deste aconte-
cimento , entrarão a desacreditar-me dizendo

,
que eu

era contra o actual Systcma Constitucional, escrevendo-
me algumas cartas anonymas com ameaças , e dizendo
que o meu nome já estava dado ao Ministro dos Negó-
cios da Justiça como perturbador do socego publico , e
até alguns se valerão do escuro da noite para me insul-

tar chamando-me Corcunda
; porém felizmente eu os vi

correr precipitadamente diante de hunia pequena chib;ta

que me acompanhava. Mas qual seria o resultado das

maquinações destes meus inimigos desconhecidos ? No dia

3 de Maio , estando eii a ouvir Missa , recebo huma or-

dem do F.xcellentissimo Sf. General Sepúlveda para que
entregasse o commando do Batalhão ao Ulustrissimo Sr.

Tenente Coronel aggregado Gaspar Pessoa , e me po-
zesse imniediatamente em marcha para Monjorte de liio

Livre
, 74 legoas distante de minha casa , e alli ficaria

até á segunda ordem de S. Magestade , apresentando-nic

diariamente ao Juiz de Fora daquelle districto , devendo
naquelle mesmo dia ir prenoitar quatro léguas distante

de Lisboa. Fui logo pór em execução esta ordem, e em
doze dias de marcha cheguei • Monforte de Rio Livre,
não obstante ter-se-me concedido dezaseis para a jorns-

da. [Então sube que o meu degredo era par» a Monta-
nha mais agreste que tem a Província de Traí-os-M an-

tes, aonde apenas ha hnm arruinado Castello com hnms
Cadeia no interior, que serve de prízão aos infelizes

criminosos daquelle Concelho , não havendo no recinto

deste Castello senão hum único morador, e que por es-

te sitio ser inhabitavel, o Juiz de Fora morava distante

d'alli duas léguas. Fui-me apresentar ao dito Juiz de Fo-
ra , na conformidade da ordem, e alli fiquei^ até ao dia

17 de Agosto do presente anno em que o sobredito Juiz

de Fora me intimou a or^lem de vir prezo e incommu-
nicavel até Lisboa , entregando-me a hum Alferes de Ca-
vallaria ^ue alli se achava para me conduzir entre hun>a

Escolta do mesmo Regimento. Assim vim dezoito dias

de jornada , sempre com h;ima sentinella ao pé de mim
para que ninguém me falUsse, soffrendo os maiores in-

commodos e até insultos, pois todos me olliavão como
a hum conspirador. Chegiisi a Lisboa e fui conduzido á

Cadeia do Limoeiro mettido em hun) horrorozo segredo ,

( para horror basta-lhe o nome) , onde me tiverão oito

dias , ignorando eu qual fosse o meu crime até ao mo-
mento de me fazerem as segundas perguntas ; pois uuc

nas primeiras só me perguntácão, se conhecinTellesJ at-

diío , Major Pimeita, Tenente Henrique d» Policia, etc.
,

e se tinha amizade com elles ; ao que respondi
,
que ao

Tenente llenriqi.c apenas cortejava, mas nunca liie fal-

lara, e ao Major Pímfrtííí failaria tres , 011 (quatro vezes,

sobre a resposta que eu tinha dado a respeito do convi

te para o jantar , e que a TcUcs Jordão fallava todas âs

vezes que o encontrava, porém nunca em particular,

pois não hia a %i\:í casa nem elle á minha , nem tínha-

mos outro trato senão huma amizade de sevilidade. Nat

segundas perguntas he que me declararão que Uuvn tal
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João B/iptiita de Mactdó Cald<lr« , tinfu deposto qu«

me vira andar observando os tumultos que houveráo em
J.iihaa quando intentarão deitar os Gollcgos lóra das

Companhias; ( pertenderia eu ser Capataz ? talvez haja

algum Tenente Coronel que faça de Capataz; porém

«u confesso que não tenho geito para tal) e que depois

hia para o Passeio Publico onde andaváo Telles Jordão
^

Mijor Pimenta, Tenente Henrujue da Policia, e outros,

5c::do liuns defamadores do Solicraiio Congresso, e do

Governo; e que hum tal José Jomjiiini dn Silva, em-
pregado no Comniissariado tinha deposto que me via an-

dar todos os dias no Passeio Publico, e que fallava aTel-

lesjtrdão, Major Pimeotíi , erc. Ora eis-aqui o meu

horroroso crime; andar no Passeio Publico, fallar com

Telles Jord.lo , comprimentar o Major Pimenta l ! e ob-

servar os tumultos dos Gfl/íí-g^aí ! ! ! ! Vamos ás acariações.

Sou acariado com o tal Jfsc Joaijuim dti Silva , e

declsra este
,

qu« apezar de me ver fallar algumas ve-

7es com Telles Jordão , e Major PlmCnta ,
as mais das

veres eu os oáo ícompanl.ava , e andava pela rua do

Poente, e elles pela do Nascente ;
(e que tal depoimen-

to.') O tal João Saptiita de Mticedo Caldelrn , na aca-

-fiação , declarou
, que me vira andar abservando os tu-

multos dos Gallegos
; porém que nunca me ouvira dizer

palavra , nem de approvaçáo nem de deíapprovação ; e

que vendo hum dia que eu sahia do Passeio, e Telles

Jordão nos viera ssguindn até ao Rocio , onde nos sepa-

rámos , e no espaço do Passeio ao Rocio , ouvira muito

bem dizer Telles Jordão que no Soberano Congresso
,

e no Ministério , estavão Pedreiros-Livres , e eu lhe res-

pondera r: náo lho tenho eu dito? o que bem mostrava

que eu approvava. t E que tal interpretação!! Quando
isto não foi senão ter eu dito, havia dias, ^Telles Jor-

dão
^

que lera aquillo mesmo em hum Maniiesto Maçó-

nico imfiresso na Officina ile V^iuva Neves e Filhos , do

que elle se não quiz capacitar, e naquelle dia disse-me

ter já lido o dito Manifesto , o qual a folhas nove dizia :

que o G .'. M .'. se acha no Governo Executivo , Profa-

no , o Respeitabilissimo G de .•. Admor.*. Deputado

cm Cortes, o Resp .•. S .•. i.°G.*. Vi».*, sempre Se-

-.retario , e oue hum grande numero dos representantes

de L.v L.*. são também Deputados em Cortes; — ao

que eu respondi , = não lho tinha eu dito ? = referindo-

me a ter-lhe dito ter lido aquillo mesmo no dito Im-
presso , o que a ser crime quem deve vir responder lie

o Impressor , e não eu , que só repeti o que li em
hom impresso, que se andou vendendo em Lisboa , com
a Officina declarada.

Deste modo respondi ás testemunliis que depozeráo

contra mim ; e como declarassem não ter mais nada a

«liíer , asgravei da injusta pronuncia; o honrado Juiz,

uzando da sua costumada rectidão, reparou o a^aravo di-

zendo = " Reparo o aggravo cnterposto , visto a prova

que da Devassa resulta , se achar distruida pelas res-

postas, e acariações do Réo com as Testemunhas da cul-

pa; e portanto hei o Aggravanle por despronunciado
,

dando-se baixa na culpa , e. appello. Lisboa 27 de Se-

tembro de 1822. zij osi António 1^'cvnes da Costa e Sá.''

Aqui me tem, Sr. Redactor, declarado inííocente

pelo mesmo juiz da Devassa
;

porém o meu nome en-

volvido nos Periódicos e apregoado pel05 Cegos por todas

as Praças e luas de Ltshon como (Conspirador contra a mi-

nha Pátria e a Real Pessoa de S. Magestade , tendo sof-

frido os incnmmodo» de 5 meies de degredo , incluídos

oito dias dr? Segredo , c mais de hum mez de Limoeiro.

E parece-lhe que já estou em liberdade; pois engana-se,

fui despreiuiiiciado no dia vinte e sete de Setembro , e

por causa da maldita chicana , hoje que são 1 z de Ou-
: ubro (*) aipda gemo entre ferros, apezar de não meter
; oiipado a diligencias , e despelas para obter a minha

(*) Sahio solto e livre no dia 1 5 deste mez pela

inanhá : nada perdeo no conceito dos homens de bem
j or ser victima de intrigantes.

liberdade. Pelo qtie fica exposto veiá V. ir. , Sr. Re>da-

ctor
,

que a justiça com que eu devo esperar que os

mesmos Periódicos ? Cegos, que me infamarão, publi-

quem agora a minha innr.cencia , a par do Artigo y.° e

^.''dasÈases da Constituição = Segurança pessoal zr, e fa-

cão conhecer ao Respeitável Publico a injustiça com que

tem padecido tantos trabalhos , e dffamacão de credito

=: Este Seu Veiierador ~ António J»sc da Costa.

CORTFÍ. Sessão de dia \6 de Outubro. A^l.'^

O Sr. Presidente obrio a Sessão ss horas do costu-

mt , e lida pelo Sr. Secretario Basílio .Alberto a acta da

precedente, que foi approvada , deo conta o Sr. Secreta-

rio Fels^iielrns do expediente, em que se coniprehendia a

seçuinte correspondência : —Hum officio do Governo pe-

la Secretaria riEstado dos Negócios do Reino , incluindo

huma Consulta da Jt:nta da Directoria Geral dos Estu-

dos sobre a perplexidade em que se acha na execução

da dvliberação dns Cortes Geraes acerca da jubilação dos

Professores e Mrstres pelo serviço até agora feito. Outro

respondendo á ordem das Cortes Geraes com o resultado

das averi:;uaçóes sobre a adulteração do paragrafo 5 1 da

Carta de Lei de 27 de Julho deste anno , nos exempla-

res que salijrão da Imprensa Nacional, pelo que por Por-

taria de 14 do corrente se mandarão reprehender O Cor-

rector , e tnaii Oíficiaes d'aquella Officina. Outro pela

Secretaria dEstado dos Negócios da Matinha em que res-

ponde ás ordens do Soberano Congresso sobre a demora
do ultimo julgado da Corveta Heroina , falta de reparos

na mesma, e ommissío na venda de géneros susceptiveis

de corrupção: sobre o que diz o Ministro: =r " Tenho a
honra de levar ao conhecimento de V. Excellencia para

o fazer presente ao Soberano Congresso
,

que aquelle

Navio foi a final julgado boa preza no dia lO do corren-

te : que pelo Arsenal da Marinha tem sido posto ao abri-

go do tempo , e que nenhuns géneros restão para ven-

der , segundo consta da informação junta do Auditor G.
da Marinha , a quem por Lei pertence esta transacção.

"

Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Fazenda

com a Consulta do Conselho da Fazenda de 7 do cor-

rente sobre a Nota do Encarregado de Negócios de S.

Magestade Britaiinica 3 respeito da pratica recentemente

adoptada na Alfandega Grande de Lisboa
, de se sugei—

tarem as mercadorias Inglezas avariadas a serem vendi-

d.is em leil.io. Outro pela Secretaria dEstado dos Negó-
cios da Guerra , incluindo as informações que se houve-
rão do Contador Fiscal da Thesouraria Geral das Tropas
acerca da pertenção de D. Joaquina Riía da Silva.

Picarão as Cortes inteiradas da partecipação que em
data de 19 d'Agosto faz a Junta Provisória do Governo
do Pará

, de ter mandado observar a Lei de 4 de Julho

de iSii sobre a Liberdade da Imprensa.

Fez-se menção honrosa da felicitação e protestação

de adhesão que fazem os Militares da Província do GrSe^

Pará ; e ouvio-$e com agrado a que pela descoberta

da Conspiração envia o Governador da iDesma Provín-

cia José Maria de Moura.

O Sr. Ferreira Sorges mandou para a meia huma
Representação de vários Negociantes da Figueira em
que se queixão de se lhe continuarem a cobrar certos di-

reitos na Alhmdega
,

que por ordem do Soberano Con-
gresso se tinhão mandado suspender.

O Sr. Caldeira igualmente mandou para a ineja dois

exemplares dliim folheto
,

que offerece o Cidadão Fi'

lippe Neri Soares de Avellar sobre a educação da Mo-
cidade e Instrucção Pública. Passarão ás respectivas Com-
niissó«s.

O Sr. Secretario Soares de Jzevedo fez a chamada,

e disse se achavão presentes 121 Srs. Deputados, e que

f»lt»vãq 2?, dos quaes 19 tinhão licença motivada.
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Cjj Ordem do Dia :

'• .1 Continuação do Projecto das delações Provlnciaes,

-ii j •' Art. 96. Não tendo o réo parte, ou perdoando

ell3:e sendo a pena de morte natural, os autos são re-

inettidos ao Supremo Tribunal de Justiça com informação

dos juizes , em que ponderem os fundamentos
,
que oc»

correm para a Real clemência ter , ou não ter lugar. O
Supremo Tribunal consulta o que liie parece ; e EIRei

concede, ou nega o perdão. " Approvado.
" 97. No expediente deste negocio deve haver toda

a brevidade possivel , a fim de que , negando-se o per-

dão , se execute logo a Seiítença, e no lugar do delicto,

ou ao menos em o da Relação." Approvado.
" 98. Náo sendo a pena de morte natural , O per-

dão régio pode-se pedir, e conceder-se pelo mesmo mo-
do prescripto no artigo 96 ; mas a execução da Sentença

não se suspenderá , em quanto se fazem as diligencias

necessárias. '" Approvado , e que a Commissáo o acclare

jnelhor.

O Sr. Gurreiro ofFereceo a seguinte indicação : pro-

ponho que a disposição do art, 98 comprehenda o caso

de condemnação em pena de morte , no qual não foi

pedida revista. Approvada.

. Capitulo X.

sX, Das Cousas pendentes eiveis e crimts,

. 99. Todas as Causas que pertcncião na \.^ instancia

a qualquer das Relações, e iiellas se acharem sem pri-

meira .Sentença serão remettidas aos Juízos competentes

da 1.'^ instancia para alii progredirem, e serem julgadas

com os recursos competentes para a Relação do distri-

cto. '' Approvado.

O artigo 100 passou á Commissáo, e seguio se o

artigo IO li Todas as Causas que tiverem vindo da Re-
lação do Porto , ou de qualquer outro Juizo por aggravo

ordinário , e se acharem pendentes na Casa da supplica-

ção , serão julgadas na Relação de Lisboa ^é se ultima-

rem, não ha\'endo das Sentenças que nellas se prolerirem

Jugar a outro recurso, que não seja o de revista nos ter-

Jiioí da Lei : O mesmo se praticará com as Causas,

que nos rel"eridos Juízos se acharem sentenciadas; e in-

terposto , ou concedido o aggravo ordinário para suplica-

<;ão, ainda qne não tenhâo sido expedidas." Approvado.

"Art. 102. Os embargos das Sentenças de Causas

lindas, que se acharem postas em execução perante quaes-

quer Juizes, ou recursos, que sobre tal objecto se inter-

pozerem, serão, apresentados na R.elação dodistricto, ain-

da que não fosse aquella em que se proferirão as Sen-

tenças embargadas , ou de que se recorre. " Approvado.

Cafiitulo Xí.

Dji afçndns, assiguatii: as , t custas,

*'lOj, Nas Causas crimes não exceptuadas náo ha

alçada do juiz da Primeira Instancia. Em todas ellas se

pôde appellar e aggravar nos termos da Lei
,

qualquer

.que seja a pena imposta pela Sentença. " Approvado.
" 104. Nas C.susas eiveis a alç.ida do juiz da Pri-

meira Instancia será de trinta mil réis nos moveis , e

de vinte mil reis nos de raiz. E quando estes com 95

fructos vencidos, ou com moveis, valerem mais de trin-

ta mil réis, psder-s?-ha tair.b;m appellar, e .iggravar

na forma da l,ei " Ficou adiado por ser chegada a hora.

«ríiJdQrSr,- Çfrrci»íi Bar^ej fez huma indicação em que

propunha: que vendo no Diário do Governo huma car-

ta de Domingos José de Carvalho, em c)ue se queixava

de alguns, Miiiisti:os.que, não admittir.'.o a processo sum-

mario hiinii acç.io ijitentad.i contra o Conde da Louiã

por huma Letra, pjlo inesmo Conde assignada , mas cuja

palavra = acceita r. não era pelo seu próprio punho ; e

oiie .sendo tal dehberaç.áo huma manifesta violação de

•i/ei í e ao mesmo tempo de vacrla^ão perigosa para o

Commercio,'e de hum discredíto para os nossos Tribu-

naes ; qire se rcmettesse ao Governo para que sendo

verdade' j o referido, na njencionada carta, se mandasse

formar culpa aos Ministros , e que 5 sUa Sentínça se.ji

ijiserida no mesmo Diário para conhecimento do Publico.

— Teve a segunda leitura, julgaildo-se urge^it-e.

Entrou em discussão o parecer da Commi-isáo de.

Justiça Civil sobre a pertenção ,dp Desembargador Joié
Acciírsio das Neves adiado da precrdente Sessão.

Discorrerão a lavor do parecer da Comtnissão os

Srs. Gouvêii DuiSp , e licljord ; e contra os Srs. Xrvier
Monteiro , Castello Brtineo , e Miranda ; e por ser che-

gada a hora ficou adiado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia = a con-
tinuação do Projecto das ReJaçúey, e levantou a Ses-

são as 2 horas.

ANNUNCIOS.

Sahio á !iiz : Vitimo Q^uario de Palavra sobre Pa-

dre. Vende-se por 60 rs. na loja áç Jníonio Pedro Lo-^

pes , R. do Ouro N. i jí! , e nas mais do costume.
Sahio á luz: Duas Palavras juntas ao Ouvido da

Podre
^
para alUvlo da Sova-Senior, ^'efiàe-se por 80 rs.

nas mesmas lojas. ;•-".

Sahio á luz : Pimento faro as más linguas. Obra di-

vertida de José Daiúel Rodrigues da Costa. Vende-se
por So rs. nas mesmas lojas.

Quem quizer vender huma Seje avise na loja N." ii

na Pvua dos Fanqueiros, ou na Calcada de Santo André
N.° 14.

Sahio á luz : Recreio útil do Espirito pio , dedica-

do a S. A. R. a Sereníssima Princeza da Beira a Se-
nhora Dona Maria Therezn. Contém o Espirito do Papa
Ganganelli extrahido das suas Cartas. O Espirito de íi.

Francisco de Sales extrahido da sua obra Introducçáo á

vida devf.ta. O Espírito do Apostolo S. Paulo extrahidi>

das suas Epistolas. O Espírito do Author desta obra ex-
trahido das suas idcas. Esta Edição foi dada ás filhas di
Caridade, quasi toda, para cujo producto servir deajiidj.

á subsistência das mesmas. Na loja de Carvalho ao Chis-

do , e na de João Henriques na rua Augusta N." 1.

Hum ílluçtre, e insigne Patriota, amante, e .deiíe-

joso do maior bem dos seus Concidadãos , e de todo o
povo Portuguez , tendo podido por meios lícitos vencer

a grande difliculdade de ter em suas mãos, e ICr as ver-

dadeiras , e authenticas Regras (traduzidas fielmente em
Portuguez das Hespanholas authenticas ) das Filhas da

Caridade, ou Servas dos pobres, Instituto fundado por

5, Vicente de Paulo, as mandou imprimir, e manda
pôr á venda na loja de Francisco Carvalho , ao Chiado :,

e de João Henriques, na Rua Augusta ; ino taz por di-

versos , e santos motivos : 1.° pata que o Publico que

se admirar de ver luini novo Instituto de mulheres 110

Seu paiz possa ter conhecimento de quaes sio as Leis
,

ou Regras todas cheias de Prudência, ( hristandade, e

Caridade
,
que seguem ou guardão as pessoas

,
que pro-

fessão tal Instituto , e por conseguinte
,
quáes sejão oç

bens
,

que a Nação toda pôde esperar, das pessoas
,
que

fiel, e exactamente observarem as ditas Leis , ou Regras

dadas pelo sobredito Santo lundador. 2." Para por esta

efilcaz modo se oppòr , e desmentir a qualquer espiritf>

Ímpio , e perverso que possa em algum tempo appare-

cer suspeitando mal do Instituto, nu Congregação da<!

Servas dos Pobres, ou filhas daCaridade. ,Em ]." lugar

para de dois modos ajudar , e concorrer para o bem , e

angmento das mesmas filhas da Caridade; 1." Estimii-

lando as mesmas a observarem cada vez mellior as suai

santas R.egras pela certeza de que. suas virtudes, ou de-

feitos de observância serão mais conhecidos de muitos :

2." Para pelo total producto da venda ajydar á subsis-

tência , e manutenção das ditas Filhas da Caridade , e

Servas dos Pobres,

iJ-IJÍll
i\ A 1 J\l P K Ji JN S A N A C 1 O N .A L,
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G^ZET^ UJVIVERS^L
SEXTA FEIRA 18 DE OUTUBRO.

FRANÇA.

TVdris 26 de Setembro,

odos Os pjriodicos desta Capital publicSo o seguint;

Decreto :

" Luiz pela graça de Oeos , etc.

" A todo>! os que as preseDtes virem , saud».
*' Vista a intormação do nosso Guarda-Sellos ^ Mi^»

nistro ria Justiça , encarregado interínainente dos Negó-
cios do Interior

,
pelo qual resulta não haver já motivo

para continuar a obscrvar-se as medidas sanitárias na fron-

teira dos Pi/reiíèos ; querendo conceder a proteci^ão de-

vida aos liabitantes da dita fronteira , e ouvido o parecer

do nosso Conselho d'EsEado , temos decretado e decreta-

mos o seguinte :

" Art. I." As medidas sanitárias prescriptas relativa-

mente á fronteira dos Pyrenéos em virtude áa nos^o

Decreto de 27 de Setembro de 1S21 quanto as prove-

niências por teria cessarsó desde o i." de Outubio.

"Art. 2." Aí tropas empregadas no Cordáo sanitário

ílcaráó , como Gírpo de observação, nas posições que oc-

cupso.

"Art. 5° Os nossos Aliniítros Secretários d'Estado

e dos Negócios da Guerra e rio Interior tição respecti-

vamente encarregados da execução do presente Decreto.
" Dado em nosso Palácio cias TuU, crias a 21 de Se-

tembro de 1S22, e 28 do nosso reinado. = (..^jj/g^íiduV)

L«»ji. "

O Correio ( periódico liberal de Paris ) accrescenta

as seguintes reflexões :

''O Decrsto relativo ao Cordão sanitário tem feito

alguma sensação , e muitas pessoas vêem nisto o indicio

de liuma guerra próxima com a Hespanha. liste decreto

em nada lia mudado comtudo a ordem das cousas : uni-

camente fez ct-ssar liuma denominação que o estado s.»-

nitario da Heninsula faiia qiiasi ridícula , substituindo-a

com outra que o bom senso indicava a todos antes de

se publicar officialiiiente. Todos conhecião que lium Cor-

<1ão sanitário esiabslecido na froiiteira de hutn paiz onde
não reina eniítmidade alguma epidcmica eta huma espé-
cie de ficção

,
que iiáo enganava a ncnlium. dos d^is pal-

ies
, e que não podia ser por muito tempo compatível

com a dignidade do Governo oue o tinha estabelecido.
" Não hl quem ignore que para hum paiz se defen-

der da febre amirella nio h.; necessidade nem de parques

de artilheria , nem de provisões de toda a qualidade,
sendo mui possível reunir hum exercito nos Pyreiíéos

sem pôr tantos estorvos ao cnrnmcrcio , nem causar tan-

tas vexações aos comiricrciantes , mormente quando no
simples tacto de admittir as proveniências <i' Hespanha
no Lazareto s« dava a entender o nenhum teraot que
havia da existência do contagio.

" Hoje ao menos já se manifestou a verdade ; e a

sua primeira vantagem será restabelecer até certo ponto
huma circulação necessária ao commercio , e aliviar os
viajantes destas tristes quarentenas , destinadas unicamen-
te a justificar o titulo de Cordão sanitário , dsdn a hilm
Exercito completamente organisado no pé de «'Uerra.

flias talvez se diiá
,

porque razão se deixa hum Corpo
de observação sobre esta fronteira se não lie destinado
a f:zer a guerra á Hespanha ? Esta medida nos parece
huma consequência rigorosa de compoitamento seguido
atcqui : as Partidas que hoje destroem algumas Provín-
cias d Hespanha tem-se organisado em França : ainda se
acha em Fro/ifa o grande Quartel General : de França
tem recebido estas PaitidaS , segundo muitas vezes tetn

alguns periódicos annunciado , armas, dinheiro, vestuá-
rio

, e outros petrechos. E admirar-nos-hiamos de que
os soldados constitucionaes , cançados de perseguir os
defensores da fé , olhassem como território inimigo aquej-

le em que seus inimigos se tem formado e arregimenta-
do ? Admirar-nos-hiamos se , adoptando huma neutrali-

dade similliante a que sobre isto se tem observado se
fizesse mui pouco escrúpulo cm commetter algumas hos-
tilidades no território Francez ? Este caso devia ser pre-
visto, poraiie naturalmente se devia presumir. A com-
misão de Eguio , e as viagens de Qnesada tem feito in-

dispensável hum Corpo de observação. A insurreição

provocada em Biscaia , havarra , e Catalunha põe a
França na necessidade de supportar as despezas que le
precisão para conservar hum exercito em pé de guerra.

" De todos os modos ha muita distancia de conser-

var hum Corpo de observação , á invasão d' Hespanha,
Alguns alvorotados crém que não ha mais que passar a
fronteira para suhmetter toda a Peninsula ; mas suas de-
clamações pnderáó mui pouco contra a voz da experiên-

cia , e contra a de hum interesse de segurança e con-
servação ,

que os Gabinetes ouvem sempre com prefe-

rencia.

"Não he provável que se vão envolver sem mais
nem menos, com hum paiz tão bem defendido por suas

montanhas
,
por seu temperamento , e pela indómita te-

nacidade de seus habitantes. Cremos que ha cjuem desej»

huma guerra com Hespanha : cremos nas esperanças in-

sensatas que se fundão nesta guerra ; mas também cre-

mos na prudência dos que a podem decidir, e por isso

«staiiiOs mui longe de a olhar como inevitável.
''

HESPANHA.
Madrid S de Outubro.

Extracto da Sessão de Cortes de hoje.

Leo-se hum otficio do Sr. Secretario dos Negócios

da Guerra , no qual se manifestava que em attençáo ao

estado actual da Hespanha tJnh» o exercito permanente
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que preendier altençoes mui importantes, e que náo po-

dendo attender-se a ellas como compete, por estar re-

duzido actualmente a si(í) e tantos infantes e 6:500 ca-

vallos esperava o Governo que as Cortes decretassem

o auí^iiiento para o Exercito de 57=95^ homens e 7:637

cavalios incluindo neste numero o recrutamento decre-

tado peias anteriores Cortes ordinárias ; augmento que

na opinião do Governo era necessário , náo só para at-

tender aos importantes serviços que estão confiados ao

Exercito, mas também para a conveniência publica e con-

solidação do Systenia Constitucional.

O Sr. Àddo disse :
" Por muita confiança que me-

reçáo os Secretários d' Estado, não posso deixar de fazer

presente ás Cortes a estranheza que me causa o ver que

quando estas ao decretarem o recrutamento do Exercito

procediáo debaixo da supposição de que este subia a6j<J)

homens , segundo officios do Governo ,
appareça agora

que longe de haver 65^, apenas chegão a 50,;^ homens.

— Este "desengano põe as Cortes na precisão de não des-

cançarem na confiança dos Secretários d'Estado em quan-

to náo apresentarem os mappas das ultimas revistas....

Insisto por tanto no que proponho."— (Assim se appro-

vou por fim.)

Leo-se hum offício do Ministro da Fazenda , no qual

dizia
,
que em attenção aos atrazos dns fundos públicos

,

cujos ramos se tem as Cortes de occupar , Itráõ as ra-

zões em que se fundão."

Leo então o Ministro da Guerra a sua memoria cor-

respondente a sua repartição ; a qual se mandou inipri-

inir com urgência : o mesmo se praticou seguidjn;en;e

com a que leo o Ministro da Fazenda.

LISBOA 17 de Cuiabro.

Anecdotas dlvertidíis concernentes ás tlclçóes ptissodas

,

na Provinda da Eetray €tc.

Em certa freguezia (de Província) o Par<co tinha

junto a si hum grand* suttimento de listas ; e quando

os freguezes vinháo para votar , se as não trazião , dava-

ihes das suas, e se as trazião, e náo lhe agradaváo

,

dava-lhes das que tinha. Assim aquelle a'/g-/.o Paioco vo-

tou elle só por todos os freguezes.

Em certa Comarca, para excluir ao Deputado yojé

Ribeiro Saraiviif espalhou-se o boato de que elle estava

alienado do jiiizo e Jii''ioso\

Certo Corregedor , antes das eleições , discorreo pe-

las Villa de sua Comarca, inculcando listas. E achando-

se em ceita Villa ahi em casa do Juiz de Fora, elle, o

dito Juiz , e os Escrivães forç;irso as pennas a fazer lis-

que produziáo huma falta de 552 milhões de reales (j2 tas para derramar pelo povo. Em quanto se celebrava a

milhões e 2C0<^ cruzados), e a que o Governo tinha Missa do Espirito Santo, fez em publico fora da Igreja

de attender a obrigações muito importantes, para o que

necessitava acctescentar ao Orçamento 452 milhões (45

milhóís de cruzados), se servissem as Cortes decretar aí

medidas necessárias , a fim de realisar estas partidas , de

que o Governo necessita para cobrir as attenções do ser-

viço publico.

O Sr. Jjfur/i disse :
" Vejo huma grande informa-

lidade no modo de se abrirem as Cortes. Pouco tempo

lia que nos separámos, tendo-nos dito EIRei e os Minis-

tros que as Cortes tinhão authoritado sufficientemente o

Poder Executivo para levar a diante o progresso do Sys-

lema Constitucional. Todos sabemos que apenas se pro-

nunciarão estas palavras rebentou huma contra-revolução,

CoRVOcâo-nos a Cortes extraordinárias, e sem se dizer

quaes forão as causas desta contra-revolução, sem saber-

mos quaes são as medidas que se tem tomado, nem os

recursos de que o Governo lançou mão, se nos apresen-

tão dois officios pedindo em hum homens , e em outro

dinheiro. Bem sabido he de todos que o Exercito por

causas que a ninguém se occultão está em huma dimi»

nuicâo extraordinária ; e ainda que a Nação não tem.a

pela exterior, precisa medidas fortes para o interior.

Mas Senhor, como he que nas Cort^es ordinárias nos

disse o anterior Secretario da Fazenda que com o que

rendessem o empréstimo e rendas da Nação haveria o

suficiente para cobrir as obrigações do Estado, e em
tão pouco tempo vemos huma diffcrença tão assombrosa

como se manifesta no officio lido ? No meu conceito a

primeira operação que se deve fazer he exigir a respon-

sabilidade do Ministério anterior, porque calculou de

lium modo tão differente do resultado. Também sou de

opinião que os Srs. Secretários d' Estado se apresentem
;

pois ainda que , attendido o pouco tempo que ha que

estão no Ministério, não poderão dar ás Cortes todas as

noticias que necessitão , darão ao menos muitas que se-

rão úteis , já que a Deputação permanente nos não dis-

se o motivo que fez necessária a reunião de Cortes ex-

traordinárias ; mas sem me intrometter nas razões que

teve a Deputação permanente para nãa fazer ás Cortes

esta manifestação, insisto em que deve chamar-se o Mi-

nistério para o fim que tenho dito."

Passou-se a vários objectos, c chegarão ao Congres-

so os Secretários d' Estado : o da Governança da Penín-

sula disse :
" O Governo teve a honra de remetter ás

Cortes por meio de officios as razões que teve para mo-

ver a Deputação permanente a convocar Cortes extraor-

huma declamação vehemente contra os Corcundas, dizen-

do
,
que ou elles havião de dar cabo delle , ou elle da-

quelles. Succedeo porém que suscitada huma rixa entre

elle e outro, porque este lhe rasgara huma lista , o bom
do Corregedor foi descomposto em publico, por querer

forçar a liberdade do povo : d'onde se seguio
,
que ficou

tão desacreditado
,

que nesta Villa , e nourras não ob-

teve votos para seus afiiliados, que entrarão na lista

tfiplice. A certo Juiz prometteo
,

que se este o fizesse

eleger Deputado, elle faria que o dito Juiz (que era Or-

dtníirin') fosse despachado.

Em certas freguezias se união três ou quatro pessoa*

para fazer as listas que os freguezes devião entregar.

Acceitárão-se listas mandadas por terceiras pessoas
,

sem serem entregues pelos próprios votantes , mas por

suas mulheres , ou filhos.

Houve Paroquias , onde apparecêrão tantas listas na

urna
,

quantos eráo os votantes , mas náo apparecêrão

jiresentes todos os votantes.

Quando se queria excluir algum , dizia-se que esss

sujeito ja estava eleito n'outra Comarca , e que por isso

era escusado votar nelle
,

porque esses votos eráo per-

didos.

Sem embargo de ser chulo o nome de Corcunda

tomado na accepção que se lhe dá , nem estar ainda de-

finido , nem se achar na lei das eleições ; comtudo fo-

rão excluídas pessoas, aliás respeitáveis por seu saber,

e boas tenções , nssacando-lhes o nome de Corcundas
,

ou capitulando-as de doentes , ainda que realmente sás ,

como succedeo nas eleições do Porto,

Alguns Párocos se ligarão para excluir certos Cama-

leées de serem eleitos , e o conseguirão. Outros porém

cederão aos empenhos , e respeitos.

Houve Escrutinador-Jnho que nas listas que lia , sem-

pre achava seu próprio nome, ainda que lá não^ tosse es-

crito. Tão perpicaz elle era !

Os Fradinhos, não tendo voto, também niettéráa

a unha nas eleições com tal effeito
,

que não he graça.

Houve Cida.iâO tão modesto, que para ser eleiro,

dizia publica , e sinceramnite, que se esquecessem delle

para Deputado, porque não tinha talento para tão si;»

emprego. Zombando fallava verdade.

He falso dizer-se que não ha dinheiro. Hí^uve tal

que espaliiou listas pelas vendas, e pelas tabernas, com
recommendaçío de dar aos que alli concorr.-ssem dinliei-

ro , e ate pão, e sua meia canada de vinho aos qi"? ac-

dinarias: para ai amplificar os Secretários d' Estado, de cei»sjem as dirás listas. Este novo género de lazendi.
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intra agora no giro do commercio. (Em Sctuvat parece

houve muito vinlin , etc.)

Houve Escrutinador que disse ao companlieiro
,
que

eile só leria as ii?ta^ , e que não era necessário que se

incommodasse : e o bom do companheiro cedeo !

Alguns Cidadãos destamparão com o Ministro Pre-

sidente por que este queria influir demasiadjmente nas

elsições. E diz-se j nnJ ha ]i deipotiimo \

Para excluir hum CiJjHán iubil dizia-se mTo he add'f

io 00 Sj/itcnu) , e para incluir rutro inepto , dizia-se he

nddiilo CO Sj/itei:ia, ainda que este fosse hum estouvado,

ou ignorante ; como se fora possível liaver hum Cidadão

verdadeiramente sábio, e virtuoso, que não seja addido

a hum bom systema. Como o povo só vi os bens im-

mediatos , e nunca os males remotos, dJ7Ía-se-lhe , que
votassem em fulano, porque nesse teria hum voto a seu

favor.

Certo votajite tendo declarado a outro as pessoas

em quem queria votar, este lhe respondeo dizendo : =
V. Hl. ijiKr votar em /iiluno^ ijue se cOnfcsia todos as i;

dia s ? . . ,

Certo fulano , sabendo que hum clcrano formava
hum grande partido, vai ter com e!le, persuad*-llie que
também segue sua parcialiadsde ; sabe dclle com cer-

teza quaes erão as pessoas em quem queria votar ; reti-

ra-se , e nas Freguezias em que tinha authoridade, faz

eleger pessoas diversas, e vai pertuibar as tramas que o
dito sicrano armara. Assim se cumprio o rifão ; contra

villão ruim , viUjo ruim e melo.

Certa pessoa graúda encheo de listas os Indispensa-

vei$ das Senhoras, e com estas taleiguinlias mandou seus

criados
,

qje postos naS estradas qUe coiiduziáo á terra ,

as hião repartindo pelo povo que de diversas partes con-
corria a votar.

N'huma Freguezia mandou o Pároco a huma mulher,
que posta junto á Igreja desse lista aos que vlniiáo. Xos-
so Pároco, dizia a boa da mulli.;r , (]tier , ijiif V. ni. le-

ve este fapíl. Tome-o lá. Outro
,
quando os freguczes

chegavão
, lançava por elles as listas que tinha feito,

para lhes forrar o trabalha.

Se o Padre Vieira fora vivo, pudera fazer hum li-

vro de trampas ou tramóias praticadas nas eleições , táo

volumoso, como o que se ilie attrlbue da Arte de fiir-

tiir: e se tantas se fizerío neste pequeno Portugal,
quantas se farião , se ellc fosse tamanho como Hespa-
nha ?

Oh ! Deos te conserve , ó liberdade da Imprensa

,

para manifestares ao mundo essas velhacadas, com que
tantas cabeças de vento maquinão solapar nosso Systema
Rípresenrativo , e estragar em leite os copiosos fruc-

tos
,

que elle nos promette. Isto obrão esses malvado»
cubertos com a capa de liberaes , e chamando corcun-
das aos outros

,
que por sua sisiideza sustentão a boa

causa.

CORTES. 'Sessão do dia 17 de Outiihro. 492.*

O Sr. Presidente abrio a Sessão ás horas do costu-
me, e lida pelo Sf. Secretario i^Oíjiíi d'Aievrdo a acta da
precedente

,
que foi approvada , deo conta o Sr. Secreta-

rio Fe/g-oeir<ij do expediente, em que se coniprehendia a

seguinte corresoon lencia : —Hum officio Áo Governo pe-
la Secretaria d'F.stado dos Negócios da Justiça pedindo o
espaçamento da execução da ordem das Cortes de 9 d«
Julho sobre o concerto di: Igrejas , em quanto os Or-
dinários não derem a relação das Igrejas que se devem
prover , a que se mandou proceder pela outra ordem de
n do corrente ; passou á Commis^ío Rcciesiastica de
Reforma. Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios
da Marinha , incluindo huma Consulta da Junta da Fa-

zenda da Marinha sobre o augmento de diiifntos mil r?.

annuaes
,

para falhas
,

que pede em seu ordenado o Pa-
gador da .'\larinha , Wanoel José Lopes da Rocha ; á
Cominissão de Fazenda. A' mesma Commissão hum offi-

cio da Secretaria d'Estad'> dos Negócios da Fazenda in-

cluindo a Consulta do Conselho da Fazenda a respeito

da conta dsda f>elo Provedor da lal/uta , e ordem da
Villa de Set:.bal, A' mesma outro com huma Consulta
da Commisj.io para liquidar a Dixida Publica de 11 do
corrente , satisfazendo á ordem das Cortes de 2 do cor-

rente.

Mandárão-se distribuir numero de exemplares do
Resumo do Movimento , Receita , e Despeza dos Hos-
pitaes Reginientaes do Exercito desde o 1.° de Janeito
até jo de Marco do presente anno.

Mandnu-se fazer menção honrosa das felicitações que
ao Soberano Congresso dirigem as Camarás Constitucio'»

naes da C idade de Portolegre , e das Villas de Scrpa^
l^illii Re.il de Santo Aittonio , Villa Neva de Baronia^

e Villa de A'n:0,lovar.

í>lãnd,iráo-se conservar na Secretaria para serem en-
tregues aonde convier as copias das actas das Juntas
Eleitoraes da Cidade de Leiria , da Comarca da Feiro ,

de Trancoso , e da Villa de Alewoucr.

Ficarão as Cortes inteiradas da moléstia ào Sr. De-
putado íttlx. António Relellu ; « (.oncedérão-se dez dias

ao Sr. Barão de MolUlos.

Mandirão-se distribuir exemplares do Balanço do
Cofre Geral da Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exer-
cito, que envia o i.° Esciipturario , servindo de Conta-
dor , Joaquim José Dias,

O Sr. Gouvêa Durú-o mandou para a meza a felicita-

ção que envia pelo acabamento da Constituição António
Luciano Máximo , Pároco da Freguezia da Tourega , ter-

mo de Évora. Foi ouvida com agrado.

O Sr. Secretario Soares de Jr.evedo fez a charrada^

e disse se achavão presentes 115 Srs. Deputados, e quó
faltavão 54, dos quaes 19 tinhão licença motivada.

Ordem d» Dia :

Continuação io Projecto das RelaÇÓeí Provinciact.

Versou a discussão ao artigo 104 adiado da prece-

dente Sessão , e depois de breves reflexões foi appro-
vado.

105. Pode-se interpor revista das Relações nos cri-

tries
,
quando a Sentença exceder cinco annos de degredo

para a yíjrica. Nos eiveis , e em bens moveis , exce-
dendo a quantia de quatro centos mil réis. Nos de raiz

de trezentos mil íeis ; e sendo de raiz e moveis ou d«
raiz e fructos quatro centos mil réis. Approvado , encar-

regando-se a Commissão de o põr em harmonia com o
antecedente.

iCó. A avaliação da Causa para saber se excede at

alçada , faz-se logo depois da contrariedade , e não se
pôde mais alterar. Comtudo se o Juiz condemnar em
ílgiima quantidade ou cousa, que tiver accrescido depois
do libello offerecido , far-se-ha huma addicção i avalia-

ção. Mas tanto neste caso como no outro o processo da
avaliação he feito á Pute

, e depois de acabado se in"

corpora na causa principal no estado em que se achar.

Approvado.

Tendo o Sr. 'Bettencourt no principio da Sessão de-
clarado

,
que nos exemplares da Constituição se tinha

omrr.ittido o artigo 115 , o qual trata das attribbiçôes

do Regente ou Regência, propunha que os Srs. Secre-
tários combinando o Autografo com os impressos, in-

forme sobre aquelle objecto : em consequência do que
o Sr. Presidente interrompeo a discussão , e o Sr. Se»
cretario Felgueirgs leo o parecer dos Srs Secretários , c
he do theor seguinte :

" 0% Deputados SecreKarios «itatninsndo o objecto
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da indicação do Sr. Deputado Bettencourt offerecida na

presente Sessão, e confrontando os exerrpiares impres-

sas da Constituição com o original depositado no arquivo

das Cortes acnaràó
,
que nos ditos exemplares se numera

em 1 1 5 o art. ii6, e que se deixou supprimido o ai».

115 do original
,

que nelle se acha concebido nas se-

guintes palavras : = A Regência ou Regente do Reino

terá sobre a sancção e publicação das Leis a authoridade ,

^que as Cortes designarem, a qual não será maior, qut.

.a que fica concedida ao Rei."

Nestes termos os Deputados Secretários são de pa-

recer : i.° que hoje mesmo se m»nde dizer ao Gover-

no, que tomando o dito ol?jiCto em consideração, dê

com urfencia as providencias, que forem convenientes:

2.° que se faça proceder com energia contra quem se

achar culpado em tão considerável acontecimento. Paço

das Cortes 17 de Outubro de 1822. Francisco Barroso

Pereira, João Baptista Felgueiras, Bazilio Alberto de

Sousa, e Francisco Xavier Soares de Azevedo. Foi ap-

provada a i." parte, e regeitada a 2.' , e nesta confor-

midade se passou a ordem.

107. As assignaturas das Sentenças da Relação con-

tinuarão a ser pagas pela taxa até agora estabelecida.

Todas serão entregues ao Thesoureiro, e no fim do mei

destribuidas pelos Desembargadores
,
que nelle assistirão

á Relação , contando-se como presente o que sérvio

por I 5 dias ao menos. Approvado

108. Nenhum feito será concluso ao primeiro Juiz
,

sem levar a de-claraçao assignada pelo Thesoureiro de

.que fica em seu poder a asslgnatura. Nos crimes , se o

Réo se livrar como pobre ,
nio receberá o Juiz assig-

Iiatura. Approvado.

109. Continuará a pratica do Escrivão receber pelo

Thesouro na conformidade da Lei as meias custas dos

livramentos dos prezos pobres. Nas Relações das Provín-

cias serão pagos por ordem do Contador da Fazsnda do

respectivo districto , ao qual se levará esta despeza em

conta, sendo feita na forma das ordens. Approvado.

110. Pelo mesmo modo prescripto no artigo ante-

cedente se pagaráó as custas dos processus de todos os

Réos, que senda accnsados pela justiça em falta de par-

te , a final forem livres ; mas somente no único caso

de 'terem sido declarados innocentes pelas Sentenças, que

obtiverstn em juizo contencioso. Approvado.

Capitulo XII.

Dl)/ Procuradores Ja Soberania nodonal , t ia Coroa;

Dos Frociirodores de faze.tda nacional ; Oos

Promotures das jusliçus.

" Hl. Em todos os Auditórios dos Juizes letrados ha-

verá hum Procurador que tenha o officio de requerer, e

de responder em juizo, e fora d elle , em todos os ne-

gócios em que for parte , ou tiver interesse a Soberania

nacional , ou a Coroa. Approvado.

112. Será nomeado por ElPvei , e escolhido entra

os Bacharéis habilitados para os lugares de lettras. — An-

tes de entrar a servir dará juramento per si, ou por seu

Procurador, perante o Presidente do Supremo Tribunal

de Justiça.

Dj. Nos juizos de primeira instancia receberão es-

tes Procuradores emolumentos das partes pelas respostas

que derem, allegaçúes, ou requerimentos que fizerem em

razão de seu Oiticio , e não recebeiáó oídenado. O Go-

verno proporá ás Cortes hum plano para regular taes

emolumento'!. -Approvado.

O artigo 114 ficou adiado.

Entrou em discussão a indicação do Sr. Pinto de

IMa''aliiãss em que propunlia a nccifssidade de se nomenr

a Deputação Pírmanente a fim de examinar as actas das

Assemblcas Eleitoraes , e chamar os Substitutos.

Fall.trão al"uns Illustres D.putados a favor, e con-

tra ; e depois le^inbrou o Sr. Presu^ente que devia precn-

er i.° a questão do dia em que se haviáo de techar

as presentes Cortes Constituintes ; e depois de breves

reflexões decidio que este dia seria o 4 de Novenibro ;

em consequência regeitou-se a indicação do Sr. fint» de

Magalliiles , reservando-se a nomeação da Deputação Per-

manente para qualquer dia antes.

Propoz então o Sr. Presidente os differentes traba-

lhos , e que era necessário para os concluir fazer algu-

mas Sessões exvraordniarias ; depois de breves reflexões
,

decidio-se que o Sr. Presidente ficava encarregado de
fazer as Sessões , que julgasse , dando huma já para

amanhã.

Ordem do Dia da Sessão ordinária : — Relações.—
Extraordinária :=: Reforma dos Regulares. — Dita do Al-

mirantado , e Decreto sobre as Fabricas de cortumes ; e

levantou a Sessão ás 2 horas.

ANNUNCIOS.
Sahio á luz : =: Hum grito ao Padre Macedo ; Ven-

de-se por lOo réis nas Lojas de João Hcnriíjuet ^ Rui
Augusta ; Francisco José de Carvalho ao Pote das Al-
mas ; João Nunes Esteves ; Anionio Pedro Lopes ; Cae-
tano António de hemos , Rua do Ouro ; de Caetano Ma-
chado Franco , Rua da Prata , e nas mais do costume.

Sahio á luz: Recreio utjl do Espirito pio, dedica-

do a S. A. R. a Sereníssima Prijiceza da Beira a Se-
nhora Dona Maria Tlu-reza. Contém o Espirito do Papa
Oanganelli extrahido das suas Cartas. O Espirito de S.

Francisco de Sales extr.Thido da sua obra Introducç.ío á

vida devota. O Espirito do Apostolo S. Paulo extrahido

das suas Epistolas. O Espirito do Autlior desta nbra ex-
traindo das suas idéas. Esta Edição foi dada is filhas da

Caridade, qiiasi toda, para cujo producto servir de ajuda,

á subsistência das mesmas. Na loja de Carvalho ao Chia-

do , e na de Joáo Henriques na rua Augusta N.° 1.

Hum illustre, e insigne Patriota, amante, e dese-

joso do maior bem dos seus Concidadãos , e de todo o
povo Portugucz , tendo podido por meios licitos vencer

a grande difficuldade de ter em suas mãos, e Ur as ver-

dadeiras, e authenticas Regras (traduzidas fielme^ite em
Purtuguez das Hespanholas authenticas) das Filhas d.i.

.

Caridade, ou Servas dos pobres. Instituto fundado por

S. Vicente de Paulo, as mandou imprimir, e mandi

pór a venda na loja de Francisca Carvalho , ao Chi.ído ;

e de João Heniiques ,
na Rua Augusta ; isto faz por di-

versos , e santos motivos : i.° para que o Publico que

Se admirar de ver hum novo Instituto de mulheres no

Seu paiz possa ter conhecimento de quaes so as Leis,

ou Regras todas cheias de Prudência, <._ hristandade , e

Caridade
,
que seguem ou guardão as pessoas

,
que pro-

fessão tal Instituto, e por conseguinte, quaes sejáo os

bens que a Nação toda pôde esperar das pessoa-
,
qua

fiel, e exactamente observarem as ditas Leis , Ou Regrai

dadas pelo sobredito Santo lundador. 2.° Para por este

efficaz modo se oppòr , e desmentir a qualquer espirita

Ímpio , e perv<ír<,o que posía em algum tempo app.ite-

cer suspeitando mal do Instituto, ou Congregação das

Servas dos Pobres, ou Filhas da Caridade. Em j." lugar

para de dois modos ajudsr , e concorrer para o bem , e

aii^mento das mesmas filhas da Caridade; 1." Estimu-

lando as mesmas a observarem cada vez melhor as siiaí

santas Regras pela ceiteza de que suas virtudes, ou de-

feitos de observância serão mais conhecidos de muitos :

2." Para pelo totai producto da venda ajud.ir á subsis-

tência , e manuiciição das ditas Filhas da Caridade , e

Servas dos Pobres.

(^Desejamos out os dois últimos Annuncios cheguem

J noticia de todos , não sà pela publicação do alti Es-

tabelecimento lèiltes declarado , n:as pelos santos Jini *

.ue he dedicado o producto das sobreditas Obras , e per

IjSO os repetimos aqui.^

JN A 1 M IMi E N S A iN A U 1 U N A L.
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G^ZETJI UJVIVERS^L
SABBaDi) 19 DE OUTUBRO.

D.
LISBOA i8 de Outubro.

'epois que li os primeiros 2 Numero» do Censor e

do seu Reforço , logo entendi íjue era lium daquelles es-

critos comprados, ou, por outra , vendidos ao Ministério,

pjra defendello dos ataques dos Periódicos. Entre estes

íoi sempre a Gazeta Vniverial o unico que nunca enxo-

valhou o Ministério , nem o fará jamais
,

pois que abor-

reço o systema de injuriar: cm alguns artigos insertos

na Gazeta em que tem sido notados alguns procedimen-
to» dos Ministros sempre tem havido da minha parte to-
do o cuidado de não os insultar. Espera\'a que o Censor,
ou o seu Rf/erf o , fosse por conseguinte coherente com
a ríiiâo, e n":o me enxovalhasse a mim com aquelle deí-

comedido desatoro com que desgraçadamente escreve, imi-
tando alguns outros dos nossos Periodistas , com menos-
cabo seu. Não lia o Censor ^ nem os seus Supplementos

,

depois doj dois primeiros números , e estava lo.ige de
Saber o que nelle havia a respeito da minha folha : eis

i|ue recebo a j.' Carta do Amigo da Vc-rJude
,
que pu-

bliquei na G. 2:9, e por ella vi que o tal Re/orço ou
Supplemento ao Censor me insultava, e que o illustre

A. daquella Carta me defendia , e me enviava a minha
deieza antes de eu saber da oíTensa ; tanto mais grato
licando por tanto á sua bondade para comigo. Assim
mesmo, náo me importou ler o tal N." do KeJ'orço

,

Iirme na minha idéa de que aquella lama he mesmo fei-

ta para as bestas salpicarem a gente, a qual nem por
jsso perde nada da sua fysionomia e caracter. — Hontem
17 do corrente me foi entregue por hum sujeito assea-
do e desconhecido huma Carta em minha casa, e reti-

randose elle, dizendo não exigia resposta, a puz de par-
te, e abrindo-a

, vendo no fim que não vinha assignada,
faço lhe immediatamente a anatomia que costumo fazer
«s que assim recebo, sem sequer as ler; rasguei-a. Re-
flectindo porem que a assignatura = Seu attenta leitor.— Portii^uex puro ~ parecia indicar ser de pessoa ca-

paz
i junto os quartos em que já a tinha feito, e vejo

outra apologia contra as sandices, ou marioladas do Sup-
plemento , ou Kíforço ao N.° 6 Ao Censor [ Eila he tá»
bem estrita , e está tão longe de offender a Lei da Im-
prensa

,
que , apezar de ignorar quem seja seu honrado

author , aqui a transcrevo com os de\ idos agradecimen-
tos, declarando ao mesmo tempo que não vi até ago-
ra , nem procuro ver o tal Supplemento ; porque nunca
gostei de gastar o tempo com escritos d'oiide se não tira

senão huma constante prova da luixe?» , servilismo ,

adulação , e infâmia com que certos entes se aprusentão

a escrever pata o Publico em hum tempo de justa liber-

dade constitucional , em que só deve apparecer o amor
da verdade, o louvor do mérito, e a censura moderada
dos vicios nocivos á Sociedade. Grite , berre , ladre

,

íurre , 011 cacareje o Censor ^ e o Re/orj* qujiito quizer.

nem elle, nem quem seui passos quizer seguir, pode-

rá;' jamais tirar á Gazeta Vniversal a gloria de ser o
unico Periódico que não adula partido algum, que não

injuria pesso- aíguma, e que escí sempre pronipto a pa-

tentear a verdade, que tantos desejâo se conserve occul-

ta
,

porque assim Ihtj faz conta para os fins que todos

sabem. Eisaqui a Carta:

"Sr. Redactor,
" Diga-me : não vio o Supplemente ao N.° 6° do

Censor} O author delle , se foi em outro tempo Inde-

pendente, está agora em galés: pobre diabo! amarrado

a três ordens de cadéas , continuará por toda a triste vi-

da no vil officio de perfumar os ídolos da Estação, se»

jáo estranhos , Ou pátrios , sempre avessos á prosperida-

de publica ? E com que aromas ! . . . à'Asia ? quem de-

ra ! domésticos! O tal amigo lie d'aquelies
,
que impin-

gem c. . . de c. . . por contas de cheiío. Que elle faça o

seu officio, passe; porque o muzico d'onde canta d'ahí

come ; porém que propondo»se a censurar da Gaieto Uni-

versal hum artigo, que pela sua alta iinportancia
,

pelo

estrépito, que fez entre os honrados Portiigueies, e maisí

que tudo, pelo decoro das Nações, ás quaes se referia,

demandava a mais circunspecta sizudeza , convertesse o
ssrvil thuribulo em vasadouro de immundas, e virulen-

tas sandices,... he o que a honestidade, e a decência

publica nao soffre : se elle tinha de casa todas as drogas,

de que usou
,
pôde gabar-se

,
que

,
juntas , em botica ne-

nhuma as acharia em tal profusão. Ora somme : Gazeta

Universal corcunda — Gazeta estúpida — insensatos —
ferver SOS — eróticos — asnos— patetas— pacovios— le-

iradinho — gordo, * grosso Bispo — lentinho — patij'et

— inepcias — gargalhadas — espias— leclie de la servi-

dumbre — corci:ndismo~~ potoda •— baibaijut— inepto—
aduladores— servis; até aqui resposta séria: e passando

á jocoseria , apenas accrescenta ao seu btegciral recipi

humas tolices ensopadas — huma resposta chula'— hum
eisneirão \ e por Adamastor do Erótico Poema, a Funda-

ção da Republica de Guiné pelo Grão Barata ! « . . Por

dez réis tanto lixo não se encontra no toqueiráo da Boa-

Vista ; mas ao supplementário Censor o que sobrava em
ferragens, só próprias para combates da Ribeira, faltava

em cabedal de bom senso para desempenhar a nobre ta-

refa, a que temerariamente se arremeçou.
" No texto da sua censura encomiástica duvida da

aiithenticid.ide do fragmento das Instrucçóes
,

publicado

na Carta do Ue/iodoro; e em huma nota mostra suspei-'

tar , que e'!se mesmo fragmento lhe fosse proporcionado

pelo seu amigo Bastas : entendáo-no ! Realisada , com
mais essa calumnia , a existência do escrito

,
que pouco

antes suspeitava de apócrifo, fai-lhe a paráfrase; extra-

he da integra oj antecedentes , • os consequentes ; ex«

plici-lhe o espiíito, tomo je cUc míjm» o tiTeae conr
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cebido , e produzido ; e taes razões de conveniência llic

explora^ que ^ se o acreditarmos, nenhuma outra faça-

nha precisaria o seu heróe
,

para merecei coliocar-se não

Jonge dos Campos Elislos , a par dos Rochas Leiírciros
,

dos Õlíueiras , dos Netos , dos . . . , dos . . . , e dos . .

.

" Ora muito he . que o graúdo patriota Official de

avaliador de corcundas , e talentos , dirigido pelas máxi-

mas de politica, e patriotismo consagradas nos tenebro-

sos canhenhos (mui alheias das dos Publicistas profanos),

intentasse persuadir ans estúpidos leitores da estúpida

G. U.
,
que a hum Ministro, o qual não he Nação, nem

Rei , fosse licito , em boa paz de consciência , arbitrar

de seu moto próprio hiima ameaça
,
que nada menos im-

portava do que a celebre fusáo das duas Nações, a confu-

são do nome Portuguez no Hespmihol , e a extincçáo da

Keal Dynastia de Eraganfal l l E que susto para a Grã-
Bretaiilta ! ! Pobre distlerea^h ! que tal o levavas para

o outro Mundo ! I ! Como poderia acontecer
,
que o Mi-

nistério Britânico nesta hypothese deixasse de indignar-

se , apenas o Plenipotenciário Portu^utr. lhe manifes-

tasse huma tão abominável proposição ? Como deixaria

de- despedillo immediatamente , suppondo-o Represen-

tante , não da Nação, que tinha jurado solemnemente o

Rei , e a Dynastia da Sereníssima Casa de Bragança ;

não de EiRei
,

que pelo juramento do Pojj.-^ , e pelo

Pacto Social tinha adquirido para si , e para toda a sua

Posteridade direitos inalienáveis, que já lhe não era per-

mittido renunciar ; mas o teria por Agente de alguma

facção regicida, que em suas tenebrosas combinações ha-

via decretado a proscripçâo da fllonarquio.

" Sr. Redjctor , o Censar apologético , se não he

muito mais cstupido do que a G. I/. , então, atrevo-me

a affirmar
, que debaixo da máscara arrieiral , com que

SC disfarçou , intentou propinar o mais atraiçoado vene-

no : foi sem diwida collaborador do Heliodoro , e agora,

afFectando defender o Ministro o assassina , e defende o

seu cúmplice , a. quem por artificio combinado cobre de

impropérios desprezíveis. — He bico, ou cabeça?
" Feliz.mente , Sr. Redactor, o Heliodoro foi victo-

riosamente desmeiitido pelo próprio Ministro , que me-
lhor do que ninguém sabe a verdade do caso ; foi des-

mentido o fallíz Apologista Censorino ; e a Nação ji res-

pira desassombrada da cerração medonha , com que o
prófugo Diplomático Suissn se propoz atetralla. Mil gra-

ças sejáo dadas ao austero Ministro dos Negócios Estran-

geiros;, peia publicação da sua Denuncia dirigida ao Juiz

de' Direito dos abusos da Imprensa ! mil graças, repito,

ao illustre Varin
,

que a;ommodando a efferiescencia

dos;animo£ indignados, com hum rasgo mestre, poz ter-

mo aoí nos50S' sobresaltos I

- "A Deos , -Sr. Redactor ; náo se desvie da linha de

coiViwctd. iioi»radi
j

que invariavelmente tem seguido:

não duvide amenizar de quando em
,
quando a seriedade

da sua folha, com o sal Atiço do P. ; e se algum brc-

geiro da rua ; desses que de dia prcgío calote , e á noi-

te governão o mundo a direita , e i esquerda , com nio-

BliccS', ,'. e babozeiras ; se algum delles, digo , tiver o.

despejo- de, ^ppelidalLo Corcunda , carregue-o iogo de

Corboiííir.io
; porque , se o náo he , esiá habilitado ; e

votle-o. i. e\ecração dos homens honrados e virtuosos ;

que- o m.esiDo prot-sta fazer

Hartii^íHa Pjiro.
''

Ji...;'.,
, ííi..'

-t: -. .

'

o = Seu attento ieitorr:

LhCORtjECSjiTrrrT: ^í^f"'" do dia i8 de Outuhro. 49j.*

-ísq. O Sr. P,i;esjdepte abrio a Sessão ás horas do costu-

oVfi. , é il)d,a-pelo Sr.. Secretario Borro/D /'creíra a acta da
ptTrcedijnte

,
qUe ifpi a|7provada , .fez o Senhor Secccta-

rio, Baíiiio Alberto .liunia indicação
^

erti que expunlia

tiice-.tcn.-io-sè' tjiçeljido ,com agrado as ffiiicitações
,

que

Hh» tem dirigido as íjociedades Patrióticas líe Lisboa dc-

rm7n<tndá% — Galiififie de Minerva^ e Constituição — se

ir.anJou para a Commissão de Constituição a que dirigio

a Sociedade do Perto , sem se !he áíi consideração a!*

gum», talvez porque dando parte da sua injtallacãu, não

quizerJO as Cortes mostrar que approvavão semilhantes

reuniões ; e porque náo podem deixar de cerem contem-
plados os Patriotas da Cidade Regeneradora, propunha
que se ouvisse com agrado a felicitação da Sociedade Pa-

triótica do Porto
^

pasmando á Comniis^ão de Constitui-

ção a partecipação da sua installacão. Approvado unani-

memente.
O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expedi-

ente em que se comprehendia a seguinte corsesponden-

cia : — Hum ofticio do Governo pela Secretaria d'Eçtado

dos Negócios da Fazenda, incluindo huma Consulta do
Consellio da Fazenda remettendo as Informações dos Pro-

vedores de Coiíiibra^e Algarve sobre as duvidas que oc-

corrCrão respectivas as portagens das suas Comarcas : pas-

sou á Conmnssão de Fazenda.

Mandou-se para a Secretaria para ser presente á

Junta Preparatória a Copia da acta da Junta Eleitoral da

Villa de Setúbal.

Não se conc*deo licença ao Sr. Deputado^oj^ Aiar-

iiniano de Alencar ^ O qual pedia mais 15 dus para tra-

tar da sua saúde.

O Sr. Secretario Felgueiras fez a seguinte indica-

ção :
'' Proponho que a Resolução que hontem se tomou,

de fechar as Cortes no dia 4 de Novembro se commu-
nique ao Governo, para que ElRei venha assistir á con-

clusão das Cortes , se for sua vontade , nos termos fta

Constituição : passou á Commissáo de Constituição para

a tomar em consideração.

O Sr. Secretario Soares de Azevtdo ffz a chamada,

e disse se achavão presentes 118 Srs. De|uirados , e que

faltavão ji dos quaes i3 tinháo licença motivada

Ordem do Dia :

Continuação do Trcjecto das KelaçSes Provincloes.

O Sr. Presidente abrio a discussão ao artigo 1^4
adiado d.i precedente Sessão , o qual foi approvado nos

seguintes lermos: "Nas terras em que houver P^elação,

servirão nella estes Procuradores
,
quando for necessário ,"*

e sem receberem emolumentos.''
"

I I j. Estes Procuradores podem demandar, e ser

demandados, sem preceder licença Fm todo o cato se-

rão responsáveis por sua conducta perante o Governo
,

que podeiá denvittir os que não cumprirem bem o seu

dever.'' Approvado.

"nó. O Procurador da Fazenda será o mesmo da

Soberania l>vacional , excepto em Liibaa, que liça a arbí-

trio do Governo unir, ou separar os dois empregos. Tem
*s mesmas obrigações , e procede do mesmo modo nos

objectos da Fazenda como o Procurador da Soberania Na-
cional , c da Coroa nos que são da sua competência.''

Approvado.
" 117. Em todos os Auditórios haverá hum Promo-

tor das juViças, que ha de ser também i'oo!eado por El-

Rei , e escolliido como o Procurador da Soberania nacio-

nal. O Governo proporá o' plano para os emolumentos
,

que clles devem receber nas Províncias. " Approvado.
'' ilS. Para todos os Auditórios de Lliboa liaveri

huin só Promotor, excepto a Relação
,
que trrá Iiuíh se-

parado ; nas outras terras aonde houver Relações fica ao

arbítrio do Governo nomear Promotor i\a Relação, in-

dependente do Auditório. Os das Relações vei^ceráó or-

denado. "

"119. O seu officio consi;te em promover as ac-

cusaçóes criniinacs pela Justiça, e execu:ão das Senteir-

ças
,

quando não honver patte , que accuse , ou que rt-

queira. O Promotor dos Auditórios de cada huma das

terras, em qulí houver P>.el3cão , exercitará também nel-

la o seu ofllcio quando for neceSíario. " ^

O Sr. Gij*rrcira requereo que se accrescínláf^çe

"

huma das obrigações dos Promotores he appellar de to-

das aJ Sentenças criminaeí- = Approvado.
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Passou á Commisíío ad hoe hiima iodicaçao do Sr.

Tíoártgaís de Macedo pjra quí Se declare que não tem

direito a requerer ordenado os Procuradores da Soberania

nacional nos Auditórios ; a tim de çiie nunca possão al-

legir em seu tavor © respectivo artigo da JConsticuição.

Capitulo Xlll.

Vas Escrivjes , da Guardfinór , e do Guarda'mcnor, "]

" 1:0. Os Escrivá.-s escreverão em todos Os feitos,

que vifrem a cada hiuna djí Rel.ições , e que llie com-

petireiTi pela distribuição. "' Apptovado.

"121. Irão pLira a Relição mais cedo òo que os

• M'iiistros
,

para poderem preparar os feitos, que lião de

ser diaribuidos. " Approvado.

Passou-se a discutir o art. 12; ; e por que nelle se

trata de dizima ; o Sr. Bjrges Carneiro requereo que is-

to se adiasse até á discussão do artigo 1 jS ,
que estabe-

lece a continuação do direito da dizima , contra o qual

elle queria fallar. E propondo o Sr. Presidente esta idéa

do Iliustre Deputado, decidio-se que te adniittissem á

discussão as duas primeiras liiihas do artigo ijS, que

dizem: "Em todas as Causas que excederem a alçada

serão os réos conJeniiiados na dizima para a Fazenda na

forma até a^ora praticada.
"

O Sr. Birges Carneiro tomando a palavra disse,

que não podia convir que subsistisse hum imposto tão

desij;ual : que a nos^a Lei suppõe na dizima liuma pena

ao devedor de ma fé ; porem que isto não se verifica

sempre
,

porque muitas Sentenças se dão por capiiclio

de hum Ministro, por dsscuido de hum Procurador , e

por mil outras circunstancias, e tem' acontecido que hum
letigante depoiJ de ter perdido os gastos de huma de-

manda
^ perdido essa mesma demanda , e com ella toda

a soa fortuna, ainda he condemnado a huma dizinia ; de

maneira que perde o que tem , e o que n .0 tem : isto

he bárbaro , accrescentou o honrado Membro ! Se isto he

lium fnbuto não deve reCahir só sobre o desgraçado ; a

nossa Constituiçío determina que as contribuições sejão

de ididas por todos os Cidadãos , segundo as posses de

cada hum. Continuou a discorrer , e conduio contra o
artigo.

O Sr. Ferreira Borges disse que não se levantava

para sustentar ou impugnar o .irligo ; mas para que no
caso de continu.ir a receber-se a dizima seja indistincta-

mente do rco , e do auctor : que não pôde conveiicer-se

que hum Assento da Casa da Supplicação, peio qual só

pagão dizima os rcos , destrua a Lei ,
que mtnda que

paguem os téos e os auctorcs : que tanto dolo pôde lia-

ver de hum, como do outro; que portnnto offerecia lium

aJditauíento ao artigo , em que propunha := que pague
dizima todo o litigante drjloso , seja rco, ou auctor.

Discorrerão sobre esta m.iterÍ3 os Sr». Guerreiro
,

Pi ifielro de Azevedo , Cnsteilo Branco , Soares de .Ize-

veda j Rodrigues B.iitoSf Alves do Rio, Fernandes T/io-

más
, e outros ; e julgando-se sufricientemente discutido

'

foi approvado o artigo 1 jS como segue :
" Em todas as

cjusas que excederem a alçada serio os rcos condemna-
dos na dizima para a Fazenda na forma até agora prati-

cada ; e esta condemnação deverá ser feita pelo Juiz da

Prineira Instancia , declarando expressamente
,
que tam-

bém condemna o rco na dizima do pedido. — Quando
elle o não fizer dará a razão porque o não condemna,
c se aos Juizes da appellação parecer que devia , ou
não devia condemnar , emendarão nesta parte a Senten-
ça da i.^ Instancia , e co.iiorme o ultimo julgado se

procrderã.

Passrn-se ao artigo lz2. Cjda Inim destes Escri','ãtts

terá hum livro rubricada pelo Contador da Fazenda , em
que lance por ementa as Sentenças finaes

,
que se pu-

blicarão 110 seu Cartono , e de que se deve dizima, de-
clarjiido as forças òa julgado, quando não for liquida a
cindemnação

,
para se poder fazer a avaliação d'ella.

Approv.ido.

"i2}. Nenhuma Sentença será sellaJa , jeni que
ieve declaradas no hm as tolhas do livto da ementa,
em que iica lançada ; e no principio de cada mez cada
Escrivão remettetá ao Contador da Fazenda do distiicto

huma relação das pessoas
,
que no mez antecedente in-

correrão na pena da dizima liquida , e outra dos que fi-

carão sujeitos á dizima illiquida , e tem de ser ouvidas
na liquidação

, para o que mandará também o- traslado

da ementa
, que pertence a cada huma d' Elias. " Ap-

provado.

" 124. Cada hum dos Efcriváes servirá por semes-
tre alternativamente de Escrivão das folhas e registo,

e terá a repartição dos dcjradadcs
,

que forão senten-
ciados nO cartório <le seu con;panheiri). " Approvado.

" 125. Os Escrivães das Relações vencerão es emo>
Jumentos que se acharem estabelícidos , e lerão além
disso de fiidenado . . . . — Approvado, passando á Com-,
missão para regular qu.mto seja o ordenado.

" 12a. O Guarda-iTiór continuará a exercitar sei»

nflicio , como até aíora , dentro da Relação; cumprindo
de mais as obrigações que lhe são impoitas neste Decre-
to, — Approvado.

" 127. O Guarda-n.enor setviíá debaixo das ordens
do Guatda-mór, — Approvado.

Capitulo XIV.

Do Solllcitador de Justiça ^ do Porttiro de ChanctUarla .

do Tliesoureiro dos ordenados ^ salários^

despezas.

"12?. Em cada Auditor'0 haverá hum Sollicitador

da justiça para requerer e sollicitar a expedição de todos

os processos e negócios
, que por parte delia se trata-

rem
,

principalmente o livramento dos rcos , em que a
justiça accusar ; tendo a seu cargo não só o que for ne-
cessário para a accusação , mas para a defeza, quando o
réo se livrar como pobre. He ao mesmo tempo corre-

ctor das tolhas. — Approvado.
"129. Servira debaixo das ordens immediataj do

Promotor das justiças. E será nomeado peio Juiz , ou
Presidente das Relações , aonde as houver."

O artigo ijo, que iraía do ordenado ou emolumen-
tos

,
passou i Comniissáo.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação das Relações, e na prolongação a indicação do
Sr. Ferreira Borges acerca da questão de Letra sobre

que houve accordão contrario i Lei , e á boa fé do Com-
niercio ; e levantou a Sessão á i hora. — Ficou destina-

da Sessão paw de tarde.

CORTES. — Sessão extraordinária do dia tZ d'Outuhra,

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão ás 6 ho-

ras da tarde; e Jogo o Sr. Secretario Felgueiras leo o
Decreto da Reforma dos Regulares , e forãO apptcvados
os 1.°, 2.", j,°, 4.°, e 5.° artigos, que regulão as for-

malidades com que devem ficar subsistindo os Conventos
das Ordens JMililares , sua administração, e economia, e
inspecção que sobre as suas contas deve ter a authorida»
de civi!.

Foi igualmente approvado o artigo 6°, que manda
reunir em hum os três Collegios Militares de Christo

,

S. Pento de Aviz , e Sant-Iago da Espada , estabelecidos

em Coimbra , regulando a sua sustentação, administra-

ção , etc.

O .-.rtigo 7.°, que trata tie reduzir os Conventos das
di.Terentes ordens religiosas ao numero que deve ficar

subsistindo: os artigos 8.", 9.*, 10. °, 11.° 12", fm que
se regula a sustentação e conservação dos Religiosos dos

Conventos supprimidos , segundo os seus institutos ; o
'}•", >4."» IS-"» i6'®, 17.", 18 , em que se ordena o
destino quç se deyc dat aos bens dos Conventos suppfi-
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mi'1os, aos miveis comniuns de cada huma dís ordens,

e aos particulares de cada Religioso , <; aos vazos sagra-

dos , á forma com que devem continuar a obsetvar-se

Oí encargos pios. Forão approvados.

O artigo 19.°, em que se regula a perferencia que

deve haver na remissão dos foros foi approvado com hu-

ma emenda , que se reservo» para o fim do Decreto ;

forão igualmente approvados os artigos 20." , 21.°
, e

22."
, sobre a apresentação dos benefícios do padroado

<1qs Conventos.
Approváráo-ie igualmente : o art. 25.° em que se

supprime o Convento do S, Caetano ; o 24.° em que se

ordena que as Corpora 6es Religiosas de que se não faz

especial menção no presente Decreto sejão reduzidas ao

menor numero; o ij." em que se mandão applicar ao

Estado os bens de raiz dos Conventos
,

que forem sup-

primidos ; o 26.° do numero de Conventos que deve fi-

car, o que se recommcnda ao Juízo do Governo ; os 27.*

e 28.° que mandão reunir a outros os Conventos, cuj»

numero de Frades não chegar ao que canonicamente se

ordena para cumprir os deveres de Communidade ; e o
29.° que manda reunir ao Convento de instituto miis

snalogo aquelles cujos Conventos , ou Hospícios lejáo

únicos.

Os artigos jo." e 51.° que mandão reduzir a hum
só as Casas das Commendadeiras da Encarnação e Santos

,

e que determina a forma da administração das suas ren-

das , e provimento á sustentação , forão approvados.

Os artigos j2.-, Ji.°, -,4.°, ih", i6°, e 57.°,

que reduz igualmente os Conventos das Freiras , facili-

ta os meios do egresso das Religiosas
,
providencia a ad-

ministração dos seus bens , e a sustentação de cada hu-

ma , forão approvados.

O artigo 59.° que estabelece que só hajão Prelados

locaes para os Conventos de Religiosos de hum e outro

sexo , e que ficão sugeitos ao Ordinário ; o 40.° que

ordena que ninguém possa vestir habito algum
,
que náo

seja professo : forão approvados.

Art. 41.° Os Mosteiros, Conventos, ou Collegio»

que ficarem subsistindo em Coimbra serão destinados pa-

ra os Lentes , Oppositores , e Estudantes que quizerena

frequentar as Aulas maiores. Approvado.

42.° Serão admittidoj Os Regulares de qualquer Or-

dem indístinctamente aos referidos Mosteiros, Conven-

tos , ou Collegios. Approvado.

4;.° Entre os Mosteiros, Conventos, Hospícios ,

ou Collegios
,

que forem supprimidos em Coimbra con-

servar-se hão os mais aptos para os que nlo tiverem Con-
ventos próprios do seu instituto, a fim de serem admit-

tidos os Regulares, que se ptoposerem aos Estudos Aca-

démicos. Approvado.
O Sr. Vernandet TLemàs pedio licença par» a Com-

missão encarregada de Lei da creação dis Relações Pro-

vinciaes se retirar visto ter objectos importantes a tratar,

e sendo-lhe concedida , saliirão os Srs. Fernaiidti , Sar-

mento , e Guerreiro,

44,° Oue previne a providencia que o Governo deve

«lar á execução do presente Decreto ; e o 45.°, em que

se estabelece que ficão reguladas todas as Leii, que se

opponlião ao presente Decreto , e que só terá lugar por

ora em quanto 3 Portuga! , Algarve, e Ilhas adjacentes,

visto náo terem chegado informações das outras partes

da Monarquia : = Forão approvados.

O Sr. Secretario Baíilio Alberto leo O additamento

do Sr. Ferreira Borgei ao artigo 19.", o qual se reduz ao

seguinte :
'' Na venda do direito de perceber foros , cen-

sos , ou qualquer outra pensão terá lugar a remissão.—

Na venda de bens obrigados a foros , censos , ou qual-

quer outra petição terá lugar a Opção, e perferencia do

que tem direito de perceber. Approvado.

O mesmo Illustre Secretario leo huma indicaçSo do

S'. MalJonado '.^Voàinio íoncluir-se do artigo 5.' pel»
generalidade com que está redigido, que nenhum credor
pôde distractar os capitães, que tiver a juro em algum
Convento : indico que se declare que a disposição do so-

bredito artigo não compreliende esta hypothese
,

pois o
contrario seria huma offensa do Direito da propriedade.
Foi approvado, supprimindo-se no mencionado artigo 5.°

as palavras = distractar, c rendimentos = ; e accrescentando
=; consumir.

O Sr. Presidente declarou que este Decreto se da-
va por approvado, e que o Sr. Secretario o podia expe-
dir. Approvado.

fassou-se á leitura do Decreto da nov» organisação

da Administração de Marinha Nacional.

O S. Presidente levantou a Sessão is 9 horas.

Sr. Redactor.

'•Conforme o qu« prometti , de novo lhe rogo in-

sira na sua Gazeta os seguintes Documentos . pelos quaes

me mostro quite em todas as estações por onde tive

contabilidade : E quanto da parte do brioso Corpo a que
tenho a honra de pertencer, tenho justas as minhas con-
tas com todos os Commandantcs de Companhia , Offi-

ciaes, Officiaes Inferiores, e Soldados; e se algum houver

que se persuada lhe sou devedor de qualquer quantia ,

Ilie supplico queira publicar o titulo , porque no meu
Balanço particular, do saldo poderei satisfazer tudo.....
Direi então

,
que não sendo de pedra a tantas caUim-

nias , a pedra angular da minha perseguição foi o des-

graçado exercício do meu Posto , Sou , Sr, Redactor

,

seu etc. =: B, R.

1," "Diz Bernardino Rodrigiiei , Pagador do Re-
gimento de Infánteria N." j6, que tendo o Regimen-
to do Supplicante sido pago pela extincta Thesouraria

Geral dí» Porto no tempo que V. S. era digno Tlie-

soureiro Geral da mesma
,

precisa que V. S. se sirva

fazer a graça dizer se deo inteira conta naquella The-
souraria. = P. a V. S. seja servido deferir ao Suppli-

cante. E R. M, " = " Declaro que o Supplicante li-

quidou todas as contas pertencentes ao seu Regimento
até fim de Janeiro de iSio, em cujo tempo deixei o

exercício de Thesoureiro Geral interini} das Províncias

do Norte : E pelo referido ser verdade assigno a pre-

sente declaração para constar aonde convenha. Liíbos

14 de Jjneiro de \%2Q.~Joaqtiim J oié da Veiga Cai'

tr« Ferreira , interino Thesoureiro GeraU ''

2.° "Em todo o tempo que o Supplicante recebe»

"dinheiros para o seu Regimento pela Thesouraria Ge-
*' ral das Tiopas do Norte , resgatou os Interinos , e
•' ajustou todas as suas contas com a mesma. O que
" declaro como Tliesoureiro Geral da mesma abolida

"Thesouraria. Forto 28 de Janeiro de ilio. — Autoni»

'^TAoinái de ^Initidt e Silva."

(fiontinuar-ie'liáo os Voeumeaios.')

AVISO.

Saliio á luz : :z Hum grito ao Podre Macedo ; Ven-
de-se por 100 réis nas Lojas de João Henriques ^ Rua
Augusta; Francisco José de Carvalho ao Pote das Al-

mas ; João ISunes Esteves ; Anionio Pedro Lopes ; Cae-

tano António de Lentos, Rua doOuro; de Caetano Mu-
eftade Franco, Rua da Prata, e nas mais do costume.

MA IMPRENSA NACIONAL.
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HESPANHA.

Madrid % de Outubro:

Extracto de noticias estrangeiras do correio de hoje.

Russia. í_j m ausência do Imperador ficou em Peters-

liíigo liunia Junta Suprema de Governo interino, a quai

se compõe do ftlarechal Sactcn , General do primeiro

Corpo d' Exercito, do Ministro do Interior, e do Conde
de Araschef — As tropas dos Exércitos do Meio dia e

Poente continuúo acantonadas, e tomao-se disposições

para que passem o inverno onde se acliáo. O Corpo do
Geneal \"oroi:íow continua a estar nas fronteiras da

jiiiítria. — S. A. I. a Grã-Duqueza Anna Feoderawnc deo

á luz a 1 1 de Setembro huma Princeza.

Áustria. Esta Potencia , segundo dizem alguns , em
breve nos apresentará hum daquelles fenómenos fillios

das circunstancias do tempo, e effeitos das luzes do sé-

culo : parece pois que daqui em diante nos principios de

cada anno se apresentará o Orçamento do Estado , e que

o manejo da fazenda publica não ficará envolto em tre-

vas como até aqui. fllas para isto será preciso estar bem
segura a conservação d;; paz. A 1 5 de Setembro .issegu-

raváo algumas pessoas em Vicnna que o Ministério Aus-
triaco fará tantos estercos por conservar a paz no Occi-

dente da Europa , como tem feito para que não se alte-

re no Oriente. Não faltão com tudo pessoas que toma-
rão apagar até dos diccionarios a palavra Constituição !

— Dizia-se ter sabido de Vienna com cartas para Roma o

Conde Russiano K.ossnkourki.

Suissa. Neste paiz também se ameação as Socieda-

des secretas, segundo hum artigo em que se lê o seguin-

te : "A attençáo particular das Grandes Potencias acaba

de dirigir-se contra certas Sociedades secretas que se vão
for.tiando em vários Cantões da Suissa , particularmente

sobre a denominada Sociedade da Regeneraçiio."

França. Já publicamos a noticia authentica de não
existir já Cordão Sanitário , mas sim Exercito observa-

dor. Veremos se poderá também dar-se-lhe o titulo de
proliclor : observe , mas não proteja. Preserve a França
e os Eranccíes ; n)as não patrocine nem acolha com pre-

dilecção os facciosos , declarados inimigos da pátria que
lhes deo o ser : não os arme , não os vista , não os cal-

ce , não os pague , não os estimule com promessas e es-

peranças : se)a hum mero observador
, para o que não se

precisão trens , nem tanto apparato como o que apre-

sentou o Cordão Sanitário.

Dizem que se trata de estabelecer huma linha de
telegrafes de Saiona a Paris,

idem 9.

No Liberal Guipuscoano de 4 deste mez se lè o se-

guinte :

" Ha algutr. tempo que em Sordees se dobrão de

noite as patrulha: , e se põem sentinellas e piquetes em
sitios não costumados ; tudo , segundo se assegura , em
virtude de hum aviso de estar próxima a explosão de jái

Carbonários, sem dizer-se como, quando e quem. O me-
do das authoridades ainda lhes dura ; chegou a tanto que

houve entre eilas quem propoz que se declarasse Bordeot

em estado de sitio !

" Não liraitão os Ultras a guerra contra Hcspanha

ao apoio que com todo o descaramento e por todos os

meios dão ás facções de Catalunha , Aragão , Navarra
,

Paiz Vascongado , e até das Províncias interiores , com
seus numerosos Agentes, mas também trabalhão, e mui-

to, na Capital por entorpecer a marcha do Ministério,

a dos Empréstimos etc. Tenha-se entendido que se der-

rama dinheiro cada vez com mais profusão."

Os periódicos de Saragoça publicão em 5 do cor-

rente o seguinte :

"Os facciosos que chegarão a Maella em numero
de 2^ infantes e 120 cavallos tomarão duas direcções;

liuns ás ordens de Montagut tomarão para Calaceite , e

outros ás ordens áeRoi/o torão por Nonaspe para Mecjul-

nenza. Os primeiros vão a Catalunha 3 e os segundos

estão ainda no dito povo."

Barcelona 29 t/e Setembro.

O Sr, Chet^e Politico interino publicou o seguinte:

"Fieis Catalães da Província de Barcelona: — Ain-
da que o cargo que por ora' estou destinado a exercer

nesta Província não he mais que huma commissão pas-

sageira , não posso deixar de dar hum publico testemu-
nho da satisfação que me ha causado o ver logo o ex-

cellente espirito que anima esta illustre Cidade , e as Po-

voações mais importantes da Ptovincia , e os nobres sa-

crifícios e esforços que estão fazendo suas Corporações

publicas, sua brilhante Milícia, todos os seus habitantes

para a defensa das liberdades pátrias. — O fanatismo e o
perjúrio as atacão até em vossos próprios lares ; mas de-

fendem-nas a razão, a honra, a força que produzem o
amor á liberdade e á riqueza fabril e comniercial , inti-

mamente arraigadas neste solo. — Com taes elementos
não pó.de a Província de Barcelona sahir senão mais bri-

lhante que d'3ntes destes odiosos ataques, toda a vez

que reine a união entie a Capital e as mais povoações
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c»nstitucion»es , e»tfe- seas respectivos cidadãos , e a

confiança enfrí estes, e as autluridades.— Convencido

desta verdade farei quanto estiver da miniia parte
, em

quanto durar o meu cargo, para consolidar a união, e

merecer a vossa confiança. Estai seguros de qUe se o

einpenlio mais decidido a favor da Constituição que ha-

vemos jur.ido ; se a franqueza, a popularidade, o amor

ao trabaliio , á justiça, á economia, e o estar izcnto de

rotinas ma podem attrahir, não nos deteremos bum pas-

so, em quanto eu estiver comvnsco, peh vereda que

ha dç conduzir-vos ao ponto onde os industriosos habi-

tantes da Província de Barcelona , apezar dos tanaticos e

dos perjuros, poção tornar a entregar-se com nova euer-

gia ás Scieneias e Artes da paz , de que tem tirado des-

de os tempos mai* remotos a sua principal gloria e fe-

licidade. — Barcelona 27 de Setembro de 1S22. =; O In-

tendente Chefe Politico interino =/fljí Camps."

Idem I.° de Oulubro.

Hum periodista publica á seguinte carta de Perpl'

nhSo ;

" Neste Departamento (Vjreitcos Orlentaes') que he

o mais pequeno , e o menos povoado da bronca ,
se

achão hoje os Regimentos de linha n. 7 , 18, j2, e 59,
o 6," ligeiro, o 2,° de artilheria a pé , o l." dita a ca-

vallo, os Caçadores do Sanltc, o 5.° esquadrão do trem,

t duas Companhias de Sapadores e Hontoneiros , total

I0(^ homens, que devorão o paiz. Tmhi»se-nos feito

esperar que a 1 5 do corrente se levantaria o funesto cor-

(jão , e esta noticia tinha reanimado o languido commer-

cio do meio dia da Fr/inf<! ; mas bem loOge disto, meU
amigo, pelo ultimo Correio de Vatíi se nos diz terem-

56 ainda destinado psra este Departamento os Regimen-

tos 1 1 , 17, e 2i d« linha, e até o primeiro, vnido

das praças do Norte
,

parece ter ch-gado a 5 a Lyáa..

-r- Ao ponto de B<iioua parece vai chegando successiva-

mente muita cav^illerid , e mais aitilhetia de campanh»

e de sitio, em termos de não caber ja naquella praça

nem a gente , nem os depósitos de munições e viveres.'

"Estas disposições do nosso Gabinete nos tem aqui,

aos bons , em Imma terrível inquietação e abatimento ,

pois certamente não quizeramns que os Hespanhoes e a

Eiirtipa inteira nos exprohassem liuma nova aleivosia co-

mo a do anno de 8 , e que deshnnrnu
,
por assim dizer,

a historia e o nome do nosso paiz. — Estes dias passados

chegou aqui huma numerosa partida de excellentes ca-

vallos para a remonta da artilheii.i , e dos melhores que

3 Nonmiiidia podia apresentar. Poráni chegado o mo-

mento da revista , deo o Conimissario por inhabeis a

maior parte , e (M)Stos i venda na feira forão comprados

pelos Agentes dos facciosos em menos de hum quarta

de hora , e todos ficámos convencidos de que esta farça

se representou directamente para favorecer aquelles as-

sassinos. Entretanto continua com actividade a construc-

ção de cartuxos , è maií petrechos de guerra ,
e ja fis-

guem duvida que o nosso Governo procede com a mais

insigne má fé corri os Hespanhoes. Esta idéa nos aftlige

ainda mais que aos mesmos Hespanhoes, pois não alcan-

çamos o motivo de huina aggressáo ,
principalmente de-

pois que o Ministério ftz fallar o Rei na abertura da

ultima sessão de hum modo tão solemne e positivo. E

teremos por fim de recorrer aos ultimais extremos para

salvar a honra do n^sso paii , e para inipirdir que o no-

me Frjncez seja para o futuro hum nome de opprobrlO

na ííuiof.i. (G. de Madrid.')

LVb.'ZM^ú»e'^ 4.< ltà'^11 "

CORTES. Senõíi do àla ly de Oiiiubto, 4^4."

O Sr, Presidente declarou ahetta a Sesiáo ás horas

do costume , e lidas pelo Sr. Secretario 'SaiUlo Albcrtt

as actas das Sessões ordinária , e extraordinária do dia an-

tecedente , deo conta o Sr. Secretario Felgaeirai do
expediente , em que se comprehendia a seguinte corres-

pondência : — Hum ofíicio do Governo pela Sccret!ii'a

d'Estado dos Negócios do Reino, incluindo a Consuii.,i

da IVleza ds Consciência e Oídens sobre a applicação da
Lei de 1 1 de Julho ao Juizo da Provedntia das Capellas

de \i. Affonio IK, e Rainha D. Bsutrit, acerca da cobran-

ça das dividas das mencionadas ( apellas. Outro incluin-

do huma Consulta da Meza do Ueseinbargr» do Paço so-

bre o requerimento dos iVleicadores de a/cite íla casa do
-Haver-o-pezo ; e outra do Senado da Camará sobre o
excessivo direito de Dormida

,
que pa^áo na dita casa.

Outro pela Secretaria de Estado dos Negócios das justi-

ças acompanhando hum officio da Junta Provisória do Go-
verno do Pará , em que expõe as razões que a determi-

narão a prohibir em toda a Província a entrada dos pre-

tos tadinoí , e pede a Sua Magestade haja por bem ap-

provar. — Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da

Marinha, incluindo huma Representação da Commissãi)

do Ramo de Paude Publica sobre a necessidade de pro-

videncias positivas para a saúde do interior do Reino.
Mandou-se fazer menção honrosa das felicitações quc

ao Soberano Congresso dirigem a Camará da Villa de
Abrantes pelo acabamento das suas funcções ; a Camará
de Esposende pela conclusão da Constituição ; a Camará
de Refoios de liastes ; a de Aldeg-iUga ; a da Villa <;!<>

Cartuxa, acompanhada dos seus agradecimentos pelos bens

que dos trabalhos do Augusto Congresso lhe tein resul-

tado.

Oiivirãn-se cotfi agrado 4s felicitações do Juiz de

Fora de 5. Lourenço do Bairro , António Xavier Cervei-

ra e Scuja
,

pela finalisaçáo da Constituição ; do Juiz de

tora de Villa Nova de Pcrtimáp , João Rebeilo Farinha
;

do 'J'enente General , António Hypolito da Costa, Go-
vernador da Praça de Peuiche , pelo juramento de Sut

Magestade ; dita do mesmo Goveriudor pela conclusão

da Constituição.

Passou á Commistão dos Poderes huma representa-

ção do Sr. Deputado António de Albuquerque Montene-
gro.

Wandárão-se distribuir pelos Srs. Deputados os exem-

plares da conta do Cnmmiisariado do niez de Maio rio

corrente anno
,
que enviou o Encarregado d' aquella Re-

partição , Clemente Eleiítetio Amado.
Mandárào-se distribuir igualmente exemplares do

Mappa dsmonstrativo da Receita e Dcspeza do Coffre

da Universidade de Coimbra
,

que rem^tte o Deputadt»

Secretatio da Junta da Fazenda da mesma Universidade
,

João Anastácio do Couto.

Mandaráo-se para a Secretaria as copias das Acta*

das Asscmblcas Eleitoraes de Vi^co , e dos Arcos de Vai

àe Viz
,

para serem presentes 3 Junta Preparatória de

Cortes.

O Sr. Guerreiro masdou para a meza a felicitação

que pela conclusão da Constituição envia o Juiz de Fora

de Mertola
, José Francisco de Assis e Andrade : foi

ouvida com agrado.

O mesmo Illustre Deputado mandou para a meza
a felicitação que envia o Juiz de Fora de Oilmira

, Ja-

cinto Fatcjo fliurzello de Mendonça, pelo acabamento

da Constituição, e ofíerece ao mesmo tempo para as ur-

gências publicas os títulos juntos importantes em42;(í>i20

fs. , accrrscentaiidn os seus protestos de adiresío ao Syste-

ma Constitucional ; foi recebida com agrado.

O Sr. Secretario Fe/ífMe<r.!j fez a seguinte indicação :

*' Propniilio que a justíssima resolução tomada em Sess;io

de honrem por vntude da indicação do Sr. Sousa Pinio ,

•para ficar recebida com agrado a felicitação da Socieda-

de Parriotica do Porto , se amplie 3 felicitação da So-

ciedade patriótica da OuiV/iã , apresentada em Sessão de

9 de Fevereiro deste anriio
,
para ficar igualmente recebi-

da com agrado, -+-Aptwovado.
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O Sr. Secretatio Suares rlt AicveJa fei a chamada ,

e disje se achavjo presentes iii Srs. Deputados, e que

íaltaváo 59 , dos ^uaes 30 ciuiiio licença noocivadj.

Ordem do Dia ;

ContuiaaíÕf do Projecto das J^eluSÓsi Provinciaes.

í Vefsmi a discussão sobre o attigo iji : "O Por-

híiro da Cluncellaria terá a seu cargo receber na casa

do Presidente: as sentenças, e papeis que forem a sei-

lar , « pòi-llies o sello na s;i-i presença, e servirá tam-

bém na Rclíção as ordens do Guarda-niór.

"152. Scru nomeado pelo HrcsiJente o resto do

artioo que esubciece o ordenado. ' Passou á Comniiss.ío

piíra eivtrar na reí;ulação ^eral dos ordenados de todos os

indivíduos en-.prc'^'2dos njs I\.e!,;çóes.

•'ijj. O Thesoureiro ser» nomeado ; c ttrá o or-

denado , cnmi. se diiá no P>^egiinento dos Contadores da

Farenda. Tcra a seu cargo pagar es ordenados »n<; De-

sembargadore? , e eaiptega'ios da Relação, receber as

assignaturas
,

pagando por hum justo rateio a parte que

pocar a cada hum. Fará as de<ipe7SS da casa pelas Ofdeii»

que lhe der o Presidente .— Approvado.

" 154. Ter.í de ordenado, etc." Passou á Commis-

sío pelos mesmos motivos do artigo 132.

C.<ptlu!o XV.

Dctcrmiiíú<;íes Geraet,

"155. O juizo crimina! terrirorial do bairro, ou

districto , em que EIRei der audiência, a<.sist:fa a cila,

cnmo ali agoru fazia o Corregedi^r do Crime da Corte e

Casa; snas uniciinente para manter a orrVm , o decoro
^

e a poiici» debarxo das detrrrtiinaçóes iniimcdiatiK d' EF-

Rei , e na forma das Leis. — Approvado.
" 15a. Crcar-se-hão err. Lisbta e no Perto tintos

Juizes letrados da priítieira instaiocia, quantos são es Cor-

renedores cto crime e do eivei
,

que ficáo a^ora suppri-

ntídos , 011 mjis , sendo necessário. — Approvido.
"

I 57. Todos Os Ag;^avos c Appellações, que pela

Cf>n<tituiç5o nío tiverem Juizes certos, pertencerjò á

Reijçáo do disrricco."— Passou a Commissáo para ser

melhor aclarado.

Os artigos I j8 , i jQ , 140 , 141 , e 142 ,
que re-

gulão o pagamento da diurna
,

passarão também á Com-
mlssáo para otfcrecer nova redactáo

, entendendo-se que

iiá") ha a!tcr.ição alguma na Legislação aciual a este res-

peito.

O Sr. Barreto Feio cffereceo a seguinte indicação :

" Visto baver-se approvado a continuação da pena da di-

zima , a qual tem por objecto evitar que se intentem

más demandas , lie a esperança de obter más sentenças ;

para tornar útil esta pena proponho, que em lugar de se

imporem aos çuc intentarem ni.:s demandas, seja impos-

ta aos Juizes que derem más Sentenças."— Passou áConi-
«lissáo.

O Sr. Arngiro prapoz a seguinte declaração para se

addicTonar ao Decreto supra :
" O decretado no Projecto

n." 299 he applica\el 3% Ilhas, exce[ito : 1.° quanto i

apresentação das Appellaçócs e Aggravos
,

pois que nes-

sa parte hcão etn vigor as Orderíacóes : 2.° quanto á

conservação dos seus Escrivães respectivos." — Passou á

Commissjo para a tomar em consideração.

O Sr. Fernaitdes TUoinás mandou para a meza al-

gtMis aniges redigidos
j
que torso approvados , pertencen-

tes á mesma Lei ; e ireikes se determina que os Desem-
bargadores da Relação de Llibo,! tenhão rte sratificação

,

além dn seu ordenado, a qtiainíij de ioo^fpOO rs. ; os do
Porta éocç^ooo rs. ; e js omtcas Reliçóes 400(^000 rs. :

fnrão approvados. Outros artigijs sobte o mssmo obje-

cto, que traia da retctíua dcs a£Cua<:s Deietubargadorcs
,

niandátáo-se imptimir.

O Sr. Presidente disse cue tendo dado pjra ordem
do dia a indicação do Sr, Ferreim Borees acerca da le-

tra aceeite pelo Conde áiLousã, acabuva de receber hu-

ma informação do Corregedor do Civel da Cidade sctre

este objecto, que talvez aclarasse a questão: e ccn.o tra

volumosa elle lenbrd>a , que tudo se Icmettesse a l.ii-

ma Commissão para informar se de\e cu não entrar ji

eoi discussão aquella matéria. Depois de breves teflexócí

riecidio-se que se remcttesse a indicsqão e informação

refeiidiís á Commissão de Justiça Civil para dar o seu

parecer.

Passaráo-se depois a ler alguns pareceres das Com-
niissões Diplomática, Especial de Guerra, de Fazenda,
e outras soiíre objectos getací.

O Sr. Presidente deu pata Oídem do Dia da Sessão

ordinária de ticgundafcira a contiriuação de Pareceres de
Commissóes em resposta ao Gçxctno, e Negócios Ge-
raes : para a extraordinária a contiruaçáo do Decreto do
Ahiiirantado , Decreto sobre a fabrica de cortiin es

, e
leitura de Projectos ; e levantou a Sessão ás 2 hoias.

Eiii Seisifo extraordiímriíi de ig do corrente se Ito •
seguinte 1'ifjecta de Decreto, o i)uiil foi ofprovado

o(é ao ettigo 5.°

As Cortes Ger:es, Extraordinárias, e Constituintes

da Nação Pottiigutza
, julsando que no estado de deca-

dência , cm oue se acha a Armada Nacional, se f«z in-

dispensável concentrar a acção do poder a-.!n.in!strativ<j

desta Repartição , a fim de obrar com energia , e unida-

de , emendando os abusos introduzidos pelo tempo , «

pela diretgencia de aulhoridades
,

que por sua teciproc»

independência, e complicação annullão a responsabilidade

individual , Dccretão o seguinte :

I." Ficão extinctos os Tribunaes ào Conselho d»
Almitantado , e da Junta da Fazenda da Marinha.

-2.* O Governo nomeará hum Major General d»

Armada
,
que não seja de inferior Patente á de Capitão

de iWar e Guerra , ao qual ficará competindo a aulhoíi-

dade militar que exercia o Conselho do Almirantado , e

teiâ a inspecção geral de tudo quanto diz respeito ao

pessoal e material da Marinha, debaixo das ordens im-

mediatas do JMinistro da Rej^artição.

}.* f)s Wilitares da Armada continuarão a ser jul-

gados em Conselhos ric Guetta , nos ternos do Regula-

mento , sendo o Juízo publico até i sentença.

4.° As sentenças
,

que até agora erão appelladas

para o Conselho do Almirantado , como fcupreiro de Jus-

tiça , selk)-hão pata hum Conselho de Marinha fcrn.ado

da maneira seguinte.

No piincipio de cada anno o Major General convo-

cará todos os Officiaes Generaes , e Supeticres da Mari-

nha existentes em Liilfoa , e em sua presença serão laii-

cadot seus nomes «m quatro urnas separadas , sendo

comprehendidos na primeira os notr.es dos Alrriran-

tes , e Vicc-Alttnrantes ; na segunda os dos Chefes

de Esquadra , e de Divisão ; ru terceira os dos Capitães

de Mar e Guerra , e de Fragata ; e na quarta os dos C^
pitães Tenentes. De cada hun;a serão extrihidos três no-

mes á sorte. Os pritv.eiros sorteados de cada Patente for-

marão o Conselho pelo tempo de h.um anno ; porém se

alguns forem recusados pelo léo , serão Juizes es segun-

dos ; e sendo também alguns deste* recusados , ficaiáó

sendo Juizes o« terceiros sorteados. O que igualnenlc

terá Itigar quando por justas causas se ícbar impossibili-

tado ai^uelle , a quem pela sorte petteruia a preferencia.

O Otficial de maior gratíuaeão será o Presidente.

Ties DeK ml^atgatíores d» Relação, seguidos pof

turno, e designados no principio do anno pelo Presiden-

te da mesma Relação , se rcuniráó aos quatro íiilitares,

c fottrariQ o refericío Conselho. O rrais amigo dos di-

jcs Dtscmb2rgMi0r.es itivitá de Rclactor. Se acontecer
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que algum dos Deçenibaríjaclores seja recii5ac)o pelo rio,

será aqitelle subítituido pelo que se llie seguir no turno

estabelecido pelo Presidente ; sendo permittido ao réo

recusar até ao numero de três Desembargadores.

O Olticial sorteado para ter exgrcicio neste Conse-
lho náo se entenderi por isso inhibido de ser empregado
cm qualqjer serviço ; e neste caso succeder-lhe-lia o se-

gundo sorteado, ou se procederá a novo sorteamento pa-

ra substitu r esta falta, não restando mais algum.
A parte contenciosa respectiva a prezas, e suas de-

pendências , ficará sendo da competência do sobredito

Conselho, que terá por seu Regimento o que regulava

o extincto Conselho do Almirantado nesta parte.

5° As habilitnÇÓJS , e qualificações dos Pilotos,

tanto pira a Marinha militar, como mercante, volveráõ
3 Academia da Marinha. , na conformidade da Carta de
Lei de { de Agosto de 1779, e da pratica até agora

estabelecida. Ao Winistro da Repartição iicará perten-
cendo a inspecção deste estabelecimento litterario.

6. A Contadoria da Marinha fica existindo debai-

xo da authoridade do Ministro da Repartição, e do Ma-
jor General.

~.° O lugar de Intendente se unirá ao de Inspec-
tor do Arsenal, que deverá ser sempre Official de Ma-
riniia , teodo interinamente como Regimento as Leis
que regulavâo estes dois luçjares ora reunidos em hum
assim como ficará pertencendo ao mesmo Inspector to-

das as nomeações, ou jurisdição de Fazenda, que exer-
cia a extincta Junta , na conformidade do Regimento
rio Provedor dos Armazáes de 1674, e Decreto de 26
de Outubro de 1796 e mais leis poster ieres debaixo da
inspecção do Ministro da Repartição , e do Major Gene-
ral. O Contador porém fará ao Major General a pro-
posta dos individuos

,
que estiverem habilitados para

occuparcm os lugares
,

que vagarem na mesma Con-
tadorii, assim como os Escrivães, Commissarios , e Des-
penseiros

,
que devem embarcar nos Navios' da Armada

Nacional. Ao Inspector da Cordoaria ficará pertencendo
propor ao Major General os individuos, que devem occu-

Tpar os lugares
,

qu« vagarem naquelle estabelecimento,
ou quaesqucr outras alterações no pessoal

,
que até ao

prf.sente se decidião pela Junta.

8.° Tanto o Major General , como o Inspector
,

venceráõ além do soMo de terra da sua Patente a gríti-

íicrção annual de i:6ooO(^OCO réis.

9." O Maior General terá ás suas ordens dois .Aju-

dantes -,6 Inspector do Arsenal outros dois Ajudan-
tes

,
que serão escolhidos, ou dispensados deste servi-

^o a livre arbítrio dos seus respectivos Chefes : cada lium

dos sobreditos Ajudantes vencerá além do soJHo de ter-

ia da sua patente a quantia annual de 400(^000 réis a

titulo de gratificação.

10.° A cotnpra dos géneros para o fornecimento
da Rcpaftição de M.uinha , contractos de afretamento,
e vendas de objectos pertencentes ao Arsenal , se trata-

rão perante luim Conselho de Administração, composto
do Inspector do Arsenal , do Contjilnr

,
do Almoxarife

,

e des Chefes das Repartições de .Artilheria , da Cons-
trucção

, da Cordoaria Nacional , e do Hospital da Mari-

nha
,
quando se tratarem negócios que lhes sejão reiati-

vos, sendo onvidos os Mestres das respectivas Officinas.

O Major General deverá presidir a este Consulho , o
qual elle convocará todas as vezes que for necessário,

Ou quando for requerido pelo Inspector do Arsenal
,

que

na ausência do Major General terá a presidência. A falta

de qujiquer dos Membros do Conselho será supprida pe-

los respectivos Ajudantes , ou Officiaes immediatos.
•*!'' II. ° Todos os livros, documentos, e papeis, que

se acharem na Secretaria do Almirantado , ficaráô per-

teiícèndo á Secretaria do Major General. O Regulamen-
to desta Secretaria , e dos < artorios dos Conselhos de

Jlarinha , e Administração , será feito pelo Governo
, e

enviado" ás CoVtes para ser sanccionado. Os livros, do-
cumentos, e mais papeis, que existirem na Secretaria
da Junta da Fazenda, passarão para o Arquivo da Inten-
dência , ou da Contadoria, segundo a natureza dos objec-
tos a que psrtencereiVi.

i2.
' Os individuos pertencentes aos dois Tribu-

naes extinctos , em quanto não forem empregados em
outro exercício, continuarão aperceber os ordenados de
que actualmente gozáo , não excedendo estes a jOO(^ooo
reis annuaes. At]uelles porém , aquém pertencerem maio-
res vencimentos, receberão além daquella quantia mais
metade do excesso dos seus actuaes ordenados sobre a
iniportancia dos joo^^O réis. Não serão porém com-
prehendidos na presente disposição os individuos milita-
res e civis, empregados nos dois extinctos Tribunaes

,

que Vençam soldos por suas Patentes, ou ordenados em
outra Repartição.

F.stes Empregados supranumerários serãe preferidos

em iguaes circunstancias nas nomeações
,
que houverem

de fazer-se no futuro
,

para os empregos civis das Re-
partições de Marinha ; cessando então os ordenados de
reforma, que lhes tiverem sido concedidos.

1;." Ficão revogadas as Leis, que se achão em
op[-^5içSo com as disposições do presente Decreto. Paço
das Cortes em ; de Outubro de 1822. — Marino Miguel

Franzini — Francisco Villela Barboza — Manoel de Vas-

concellos Pereira de Mello— Francisco Simões Margiochi

— José Ferreira Korges.

Coniinuão os "Documentos de 'Bernardino Rodrigues
,

CopU'io Pa^ndor do Regimento N ." l6.

5.° '^ Joaiiuini Joié Vieiru de Borras , Commissa-
" rio Pagador da Thesouraria Geral do F.xercito , e en-
" carregado que fui da Pagadona Volante do Exercito
' por S. A. R. = O Tenente Paeador do Regimento de
" Infanteria N.° 16, Bernardino Rodrigues, ajustou to-
" das as contas dos dinheiros que rccebeo da dita Paga-
" dória para o dito Rejimento , náo ficando devedor de

"quantia alguma á Real Fazenda , dando sempre em to-

" da a occasião boas contas ; e legaes. E para constar

"passei a presente
,
que assignei. Lisboa 19 de Dezem-

bro de 1814 ^íjofííjnini José Vieira de Barros.''

4° "António Maria dos Santos Lima ,
Segundo

" Escripturario da Contadoria Fiscal da Thesouraria Ge-
" ral do Exercito por S. Magestade Fidelissima que Deos
" Guarde, etc. = Attesto que no tempo em que fui en-

" carregado do Cofre da extincta Thesouraria Geral das

"Tropas do Centro , recebeo do dito Cofre Bernardino

''Rodrigues , Pagador do Regimento N.' 16, difFerentes

" sommas de dinheiro para pagamentos dos Offici.aes do

'•dito Corpo , assim como para os Prets dos Soldados,

"sendo hum dos primeiros Pagadores do Exercito que
" apurou todas as suas contas , c se mostrou quite com
"a Real Fazenda , até á época em que se extinguio a
" referida Thesouraria Gerai , e por ser tudo verdade
" pjs^jei a presente em conformidade do Despacho supra

"do Contador Fiscal da Thesouraria Geral das Tropas.

''LijAort 18 de Janeiro de 1Z20. ~ António Maria dos

Santos Lima,
''

Bernardino Rodrigues ,

Capitão Pagador do Regimento 1 5.

annunCios.
Sábio d luz : Duas Palavras juntas 00 Ouvido d»

Padre, para allivio da Sova-Senior, Vende se por 8e rs.

nas lojas do costume.

Sahio á luz : Pimenta para as más lingoas. Obra di-

vertida de José Daniel Rodrigues da Costa. Vende-se
por 80 rs. nas mesmas lojas.

N A i M i^ U ii N S A N A C L O N A L.
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LISBOA 21 í/tf Oiituhro.

Sr. Redactor da Gazeta Universal:

.oje 18 de Outiíhro salii de casa, o que iSãò còs-
tiKno f3?er senão para alguma Igreja, e he o que basta ,

s íevoíi-me a minha estrella á Loja de hum Livreiro á

lior» em que costuma a gente vir aos Periódicos , como
se costuma, ou costumava algum tempo ir aviar a casa
ao Açougue, ou á Praça; afogavão-$e, afrontaváo-se em
apertão huns aos outros os fregue7es. Os Gallegos eui

grupos
, como ao balcão do correio em dia de azáfama ,

com papelinhos nos dedos , e os braços sujos , nervosos

,

c estirados , empinados , atravessados por cima dos hom-
bros , e cabeças dos mais limpinhos concorrentes , e mais
chegados ao Tribunal em que os Feitos Periodicaès ja-

zem ás pilhas, que parecem na posição o jogo do esten»

díretc das descomposturas , e também das imposturas/
Os papelinhos dos Gallegos, ein mudas' letras, e as vo-
zes arpejadas dos pedintes, tudo dizia : — O Anío, o
Anão, o Anão.— Se isto m? fez pasmar, mii'"^ mais
entrei em pasmaceira

, quando ouvi dizer a ti d s:—
Ilto he do Pndre.

Tudo he do Padre ! Díos me livre de me quere-
rem empurrar algum dos ordinários estritos incendi-irios !

Mjs desen;;anem-se desde ji
,

que o não hão de empur-
rar

,
porque tudo o qus lhe escrever , e remetter ha de

ser naquelle meu estylo, que nem se confunde cem ou-
tro, nem se imita. Dou por não dito o que lhe znnun-
ciei sobre o meu bom , e prezado aHiigo o Encomenda-
do de 5. NlcolÁo ; aconsclhirão-me que fizesse delle no
Púlpito , o que elle no Púlpito faz de mim ; eu o pode-
ria fazer com algum gfiio ; mas temo á ofTensj de Deos
no lugar santo ; mat se o Encomendado apertar muito
com os amigos, será preciso então deseni'.iii3r o Povo
com a dignidade , e respeito que pede aquelle tremendo
lugar. Sobejão-ine matérias que possão encher algum
v.icuo da sua estimada , e perseguida Gazeta , baptisan-

do desde já o fio do- meus Discursos com este titulo :

— O Enxota Ciiei. — Com eíTeito , he ladrar, e morder
de miis ! Vi a Se^mulo Goiluiln , ve[0 ciue alli lia em
alguns lugares troca , ou alteração de factos , e palavras

;

liuma pessoa de respeito veio a e^ta casa , e me disse
,

que com intima familiaridade tratava com o alfi citado

A.ttonio Mnrcelliiio , e que este liie protestara que nãú
dissera tanto sobre o Encoireiídado , e que segundo se

lembrava
,

quando este lhe mostrara , não sabe se origi-

nal , se cópia, a papelada da secularisação , de lhe haver

dito: — Aijiii ftilta cõusit eisíitcuil ',— isco diz líluifo
,

porque faltando cousa osenchd ^ não ha Ereve ; e o A a''

o

diz mais, e a^sim lie preciso que se restitiVa o credito,

e não se comprometta com homa exageração o tal An-
tónio f/íarctlliiio , nem se abuse do seu nome , e autho»

ridade. O scu a s-eii dono, lhe disse -cu, e isscJ he mui*

fò justo. t)ig30 o que ouizerem ; tnas alto lá , o Padre

não he pai de quantos papeis apparecem. Alguns me fa-

rião muita honia , mas eu nío sou capaz de me apropriaf

cfias alhêas ;
quem os fez que os baptise.

Tenho notado certa anciã no Publico a fespeito do
Encomendado

,
porquê este homem se tem feito reco-

mendável. Não ha individtio dos que vieráo do Bratil

,

qu8 não queira contar sua cousa do Encomendado , nãa

duvido que siga isto a marcha de quem cmta hum con-

to, sempre lhe accrescenta hum ponto. Não será tanto

como dizem , mas sempre he alguma cousa , se quizer-

mos ajuizar do que lá tez , pelo que ci faz ; e cesteiro

que faz hum cesto, faz hum cento, se houver quem lhe

ésbrugue a Verga. Boa tez não he elle, basta o enxova-

lho que faz na sua resposta , a mim
, e a innumeraveis

pessoas que nada tem com o Anão dos aisobios. Eu s6

desejava que este robusto , e membrudo Athieta da nos-

sa santa causa constitucional , a defendesse com a scien-

ci.i , e com as virtudes próprias do Sacerdócio. Dizendo

mal dos passados, não se santificão os presentes, porque

os homens sempre são homens, e não são Anjos, e os

defeitos são inseparáveis da humaflidade , e estes riâo se

emend o com gritos, patadas, e descomposturas Nós
conheceinos bem as desgraças passadas

,
para labernjos

estimar as venturas presenfcís. Cevárão-se em ouro os

Safíllltes do Despotiimo •-, já não tem remédio, econo-

irisenios em nessa miséria
,

para chegarmos á mendici-

dade. O Reino de Spottn era pobre , mas era livre ;

sejamos livres, e acornmodemo-nos com a nossa surte j

tenhamos valor, e digamos coiji hum Spartanol

Onde chega eita tanÇa , he nosso Intperle.

Seja a nossa devisa a dos antigos líoUandezes , ten-

do á vista o espantalho do Duque á'Alva : ~ Concórdia

respafv* ciesciint. —

Cousas pequenas com cOnCordia cfesceiít.

Tomara eu por esta vereda O Enccrrmendado , to-

dos o encheiião de bênçãos , e todos quererião quebrar,

e esiTjjgalhar as gaitas ao ExconimungadO Anão dos Ane-
íioi

,
que feva ceito de pão dar por acabado o infernal

concerto ; a aniotinadcya gaita cada vez levanta niais o
Aljmiré. Aparte o Ceo de nós o Corno Inglez

, que
es<e ainda cstiiige mais os ouvidos ; e tíeos caíle as Ci-

garras Peritídiqueiras , senão ficamos doidos com táo dis'

cordames gtiinchos.

Apprcveito, Sr. Redactor, esta primeira occasiáo

de fazer publico o meu piotundo lespeito, e sincero re-

conhecimento aoAuthor do papel intitulado— Hum Grr»

TO. --Eu não o conheço ,- mas em sabendo quem seja,

hirei pes-soalrr.ente beijar aquella mão que tão grave , s
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dignamente eicreve» Fazendo abstracção da minha insigni*

ficante pessoa , e considerando o Discurso na qualidade

de Discurso , todos confessão que lie o mais bem lança-

do que tem apparecido. A ordem e concatenaçáo das

idéas lie singularissima , a força da Dialéctica lie irresis-

tível , 3 marcha lie triunfal. Alguma cousa me louvo

em conliecirnento de estyios , fiz liuma exacta confron-

tação com o estylo do grande e memorável Plano sobre

os Cereaes , e seu regimen apresentado ás Cortes , e pu-

blicado na sua Gazeta , folha essa que eu nunca deixarei

trasmalhar , ou perecer. Só de tão sabia penna podia sa-

hir o Discurso que me diz respeito : ou posso dizer o

que disse aquelle Filosofo de cuja escolla saliiráo todos

os ouvintes ficando só Platão ,
— Platão me vale hum

auditório inteiro. — He hum Escritor eloquentíssimo, as-

sim como he hum illustradissimo Economista
,

que nos

pôde supprir iSiij/, ou A'ícíír. Pelo Plano efFerecido nem
a Grã-Bretai>ha se arrependeria de o pòr á frente dehu-

ma repartição de Finanças. Basta ; que clle será tão mo-
desto como he Filosofo. Eu lhe rogo em nome das boas

Lettras, em nome da Pátria
; que se lembre da nossa de-

cadente Lirteratura com as suas producçóes. Elle me con-

solou dos infamantes latidos de hum Pato , e companhia.

Aqui me quizera lembrar de hum miserável
,

que ainda

se atreveo a ganir ; porem eu o deixo , e desprezo
, por-

que só serve para estar amarrado com huma corrente de

fprro a hum poste, e hirem-no buscar quando fosse pre-

cisa a algum insolente huma testemunha falsa.

Torno aa grande homem do Discurso, eu não o

conheço | e tanto he mais para agradecer o seu honrado

obsequio, quanto he mais livre, e independente. Deste

homem necessita a Pátria, seus escritos hirião metter nos

abysmos os de tintos Folicularios
,

que tudo tem ba-

ralhado. A totalidade dos papeis diários he hum Ocea-
no revolto, e lageado de naufrágios. Deo os últimos ar-

rancos a probidad; natural , e a nobreza do caracter do
Escritor Portuguez. Fique este grande homem persuadi-

do do meu reconhecimento.

Tornemos ao meu tom : o Rnxotú Cães — fica de

bordão feito, e hirá remettendo sem cessar as bordoadas

;

espeto que assentando, criem bichos no mcSmo instante.

Tanto cão ladrador, danado, e mio,
Veja já neste ensaio alçado o páo,

Fo'nf do Tijolo iS de Outubro de 1822.

J. A. de M.

Carta de Lei-
Dom João por Graça de Deos , e pela Constitui-

ção da i\lonarqnia , Rei do Reino-Unido de Portugal ^

hraiil e Algarves, d'aquem ed'além Mar em Africa, etc.

faço saber a todos os meus Súbditos que as Cortes De-

dretárão o seguinte :

As Cortes Geraes , Extraordinárias , e Constituintes

da Nação Portiigueza, convencidas da necessidade que ha

de combinar o respeito devido á Casa com a necessária

administração da- Justiça, Decretão o seguinte:

1. Depois do Sol peito, e antes delle nascer nenhu-

ma aiithpridade ou empregado publico poderá entrar em
alguma C3S4 sem consentimento de quem nella morar.

Exct-ptuáo-se desta disposição: primeiro, o caso de in-

cêndio, ou ruina actual da cjsa , ou das vuinhas : se-

sundo , o caso de ser de dentro pedido soccorro , ou de

se estar alll commettendo al^um crime de violência con-

tra pessoa: ttrrceiro , as estalagens, tavernas, e lojas de

bebidas em quanto estiverem abertas : quarto, as casai

publicas .de jogos prohibidos constando previamente esta

qualidade pelo dito de duas testemunhas ao menos.

2. De, dia , nenhuma casa pôde ser devassada , exce-

pto nos biimciros dois casos especificados no artigo an-

tecedente sem assistência de hum Escrivão , e duas tes-

temunhas , e ordem por escriptO do Juiz, na qual se

declare o fim especial daquelle procedimento.

J. Esta ordem se passará somente nos seguintes ca-

sos : primeiro
,

para prender algum réo pronunciado a

prizão , ou que segundo a Constituição possa ser preso

antes da pronuncia : segundo, para busca ou apprchcnsáo

de contrabandos em quaesquer lojas, ou armazães : ter-

ceiro, para apprehensáo de cousas furtadas: e quaito

para averiguações de Policia no terceiro e quarto casos

do artigo primeiro.

4. Km todos os casos do artigo antecedente
,

para

tsr lugar a busca ou apprehensáo em casa ou morada do

próprio réo , deve constar por informação sumularia da

realidade do delicio ; e em casa allieia he além disso ne-

cessário constai pelo mesmo meio, que ahi existem a

pessoa ou cousas
,
que se procurão.

5. Poderá também ser a casa devassada para se fazer

penhora, ou sequestro em bens, que nella estejão ,

quando o dono , ou morador , sendo requerido , os náo

entregar voluntariamente.

6. Nenhuma authoridade, ou empregado publico pode-

rá impedir a livre entrada , ou sabida de qualquer casa
,

salvo nos casos de fragante ; e nos declaraiios «m o ar-

tigo terceiro , e nestes somente pelo tempo absoluta-

mente nícessario para se verificar a busca ou apprehen-

sáo.

7. Em todo o caso, em que a authoridade publica

entrar enj alguma casa dará tempo suíncienie aos mora-
dores pára se vestirem , ou comporem com decência.

S- Verificada a busca, ou apprehensáo, se lavrará im-
mediataniente auto de tudo, o qual será assignado não

só pelos Officiaes da diligencia , e testemunhís , mas
também pelo dono da casa, ena sua ausência, pela pes-

soa de mais authoridade na familia.

9. As transgressões do artigo primeiro serão punidas

com prizão de S niezes ate 2. annos ; as do artigo segun-

do com 4 a 12 mezes de prizão ; e as do artigo sexto

com a mesma pena de 2 ate 6 mezes. Em todos estes

casos será igual a pena de quem ordenar , e de quem
executar a transgressão. O Juiz que passar ordem para

ser de dia devassada alguma casa , afora os casos exce-

ptuados , esem as formalidades prescriptas será conden:-

nadõ
, segundo a gravidade da culpa ou no pcrdimento

do seu emprego, ou na sua suspensão de 1 anno até

10 annos. O Official
, que não cumprir o disposto nos

artigos quinto , sétimo , e outavo , será punido com í

multa de seis alé yinte e quatro mil réis.

Em todos os casos do presente Detreto ficaráó os

transgressores responsáveis cada hum in I0lld(i<» por to-

das as perdas e damnos , e injuria.

10. As disposições do presente Oecreto são em tudo

applicaveis
, salvos os tratados existentes, aos estran-

geiros estabelecidos neste Reino , e por ellas não se en-

tendem derrogadas as visitas, que por qualquer Lei ,
Es-

tatuto, ou Regimento se acharen» determinadas a res-

prito de officinas e lojas abertas-

II- Ficão revogadas quaesquer disposições na paite

em que se encontrarem cnm as do presente Decteto,

Paço das Cortes em u de Outubro de 1822- Por tan-

to Alando a todas as authoridades , a quem o conhici-

mento
, e execução do referido Decreto pertencer, que

o cumprão , e executem tão inteiramente como nelle se

contém. Dada no Palácio de Queluz aos 14 do mez d.-;

Outubro de 1822. = EiRei Com Guarda. -Jos^ tia SV-

va CoTvalho.

CORTES. Sessão do dia 21 de Outuíro. 49;.

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão ás horJ!^'

do costume , e lida pelo Sr. Secretario Soares de -Azc-

ved* a acta da precedente , que foi approvada , mencio-

nou o mesmo Illustre Secretario a seguinte declaração
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de voto: " O abaixo assignado na Sessão de 19 do cor-

rente na discussão tio artigo ijj foi dí opinião, que

11.1S audiências
,

que EIRei desse , assistisse hum Magis-

trado da mesma ijraduaçáo dos Corregedores do Crime da

Corte e Casa , ou m3Íf>r , e votou também pela suppres-

sáo do artigo Ijy- ~Joié T'ii Corria ile Seabrn."

O Sr. Secretario Fílgueirai deo conta da seguinte

correspondência : — Huma felicitação do Krigadcirn En-

carregado do Governo das Armas da Provincia da Bíira

baixa, Francisco líe Paula de Azeredo, que em seu no-

me, dos Comn;.indíntes , OffiLijes , Ofliciaes inferiores,

c Soldados do- Grupos da 1.^ e 2/ linha do seu cnm-
niando dirige ao Sobírano Congresso, de que foi porta-

dor o seu Ajudante d' Ordens o Tenente José Teixeira

de Agiiiilar e Lemis
,

pelas assíduos trabalhos e vigilan-

tes cuidados clos Illustres Representantes na conclusão

do Código «^i^^rado da nossa teliz , e desejada Constitui-

ção. iVIandpii.se tazer nien-áo honrosa.

Ouvio-s,- com agrado a felicitação que pelos bens

que da nossa fíliz regencracãn resultão aos Portuguezes
,

<lirige o P.T.te'':or de primeiras letras da Villa de Coita-

res , João de Carvalho Pinto.

Ficarão as (hirtes inteiradas da carta que o Sr. De-
putado ]o.ié Miirtiiiinno de Alcncnr dirige , declarando

a impossibilidade de assistir ás Sessões por f.dta de sua

faiid«.

O Sr. Secretario Soares de Aievedo fez a chamada ,

e disse se scliaváo presentes 121 Srs. Deputados, e que

Iditavão 2S , dos quaes 12 tinháo licença motivada.

Ordem do Dij :

O Sr. Secretario 'Barroso Pereira leo os seguinte»

pareceres de Commissóes :

i." Dj Conimissáo de F37end3 em consequência de
duma indicscJo do Sr. Vemaiiiies Tlionuis , em que pro-

punha se perguntasse i Secretaria da Marinha por ordem
de quem mandou imp-^r nas de'oe7as da junta ái Mari-

nha duas pensões a favor dos filhos Ao Cipitão de Mar
e Guetra Josc Maria Monteiro : he de parecer a Com-
inissão que se d;ve cassar a Portaria , que mandou pa-

gar as duas pendões aos Aspirantes de menor idade ; e

mandar formar culpa aO ex-Ministro da Marinha pelo abu-

so da sua autiinridade , dispondo da Fazenda publica sem
para isso estar authorisado. Que igualmente se mande
reprehender a Jirnta da Fazenda da Marinha por mandar
cumprir hiuna Portaria áo Governo , em que se dispõe

da Fazenda por graça especial.

Depois de breves reflexões foi approvada a primeira

parte do parecsr , e receitada a secunda: f.ii igualmente

regeitada iunna indicação do Sr. Fnirc para substituir a

segiHida parti" :=z Que se diga 30 Governo que toça res-

tituir ao ex-fllinistro da Marinha aquillo que individamen-
te mandou dar aos dois Aspirantes.

2.° Pa mesma Commissão em resposta a huma Con-
sulta da Direcção da Fabrica Nacional d.is Sedas , em
que se expõe que tendo-se entregue a João Lourenço de
Andrade pir ordem da Regência do Reino sedas para o
Palácio real , e galões de prata para o? criados na impor-
tância de ii:2jO(^782, cuja somma deve ficar a cargo

do thesoiiro , por ser despeza anterior á pendão particu-

lar de Sua Magestade , com o que se conforma a Com-
missão. Apprcvado.

5." Da mesma Commissão sobre hirnia representa-

ção da Commissão do Terreiro Publico snbre o abuso,
em que estavão os Inspectores daqueila Repartição de
dar huma gratificação annual aos seus Empregados : pa-

rece á Coinmissão que não deve ser arbitraria a dispo-

sição dos dinheiros piiblicos ; que por isso não deve con-
tinuar similhante abuso

,
pedindo informações sobre ou-

tros objectos. Approvadr».

4." Sobre o requerimento do Mareclul de Campo
Carlos Frederico de Caula

,
que expõe que teiido-se-lhe

concedido pelo Cofre da Thesmiraria Geral das Tropas
cm 181 I Imma pensão de 24C(if>^00 rs. ,

pas';ára ao Rio
em 1X17 Eonde se lhe ausmentou a 4So.;^oOO rs. com
sobrevivência para suas filhas ; foi-lhe poicai j reduzida

pelo Pfincipe Real aos 240^000 rs. : regressando ago-
ra a Portugal

,
pede que não só se lhe faça novo

assentamento dos mesmos 480(^000 rs., mas que se lhe

pague o que deixou de receber no Ri» dt Joneii» : Pa-
rece á Commissão que o Supplicante <ó tem direito ao
cumptimento do primeiro assentamento, e de nenhuma
forma ao augmento

,
que posteriorniente teve. Appro-

vado.

5." Parece á Commissão de Fazenda que se deve
approvar o plano enviado pelo Governo feito pelo Bri-

gadeiro Folijiie para a reforma do Corpo Telegráfico. Ap-
provado.

6° Parece á mesma Comirissáo
,

que o Parecer da
Commissão das Artes sobre a reforma do Seminário Pa-
triarcal, vollc ao Governo para propor o plano, que se-

rá enviado ás Cortes , e que o Director tenha de orde-
nado óoOi^CCD rs. , e de gratificação ^OO^CCO rs. : foi

approvada a 1.' parte, e adiada a segunda pot pertencer
ao plano indicado; o arbítrio do ordenado.

7." D.1 Commissão do Ccmmetcio sobre huma indi-

cação doSr. Sof.rcs pr^itco em que propunha a 3dn:issá»

dos bezerros de Fronço
,

pagando os direitos deterrrina-

dos pela Lei de I7)ia, e hum requerimento dos fabri-

cantes de cortumes sobre o mesmo objecto ; parece á
Commissão que deve subsistir a proliibiçáo da entrada

dos bezerros de Fmrça, Appfovado.
%." Da Commissão da Marinha sobre o requerimen-

to do Vice-Almirante Henrique da Fonseca de Souss
Prego , em que pede se lhe laça assentamento para ser

pago nesta Cidade. Approvado.

9.° Da Commissão do tommercio acerca de duvi-

das no provimento dos Correctores, expostas naConsults
do Senado da Camará ; parece á Cnmmissão que está re-

solvido na Constituição.

lO.* Parecer da Commissão de Justiça Civil respon-

dendo a hum officio do Ministro das Justiças , mandan-
do admittir a novo concurso pessoas para as Relações
do Ultramar. Approvado em parte, e o resto volte á
Commissão.

1 1 .° Da Commissão do Commercio respondendo a
huma Consulta da Junta do Commercio sobre duvidas

do Juiz dos Fallidos de se admittirem causas
,

que não
sejão propriamente de fallidos entregues á Junta. Ap-
provado.

12." Parecer da mesma Commissão em resposta a»
officio do Ministro das Justiças sobre duvidas na execu-

ção da Lei de 29 de Julho sobre a eleição das Camarás,
e requerimento do Juiz do Povo desta C idade acerca da
continuaçã<i dos Procuradores dos Misteres no Senado.
Em quantn aos Procuradores drs J\Iisteres , a Commissão
he de pjrecer que de\e subsistir até que as novas Ca-
marás proponhão o que julgarem a este respeito. Appro-
vado , e o resto voltou á mesma Corrmissão.

ij." Parece á Commisseo de Instrucção Publica que
não pertence ás Cortes o requerimento de D. José do
Coração de Maria, Cónego Regular no Mosteiro de San-
ta-Cruz de Coimbra ,

por não exigir dispensa alguma.
14.° Parecer da Commissão de Fazenda sobre o re-

querimento de D. António Marçal d'Almeida, e seus ]r-

niãos, filhos únicos, herdeiros do Tenente General D.
Martinho Lourenço de Almeida , em que pedem mande
avaliar os serviços decretados. Ao Governo.

O mesmo Illustre Secretario leo as seguintes indi-

cações : 1.^ rio Sr. Freiíf para que se peça ao Governo a
relação de todos os empregados : i.' do Sr. Soarts Fran-
co pedindo informações sobre o estado actual doCollegio
dos Nobres, Approvado.

O Sr. Secretario Basílio Alberto leo varias indica*

ç6es para se addicionarem á Lei da organisação das Re-
lações Provinciaes. Passarão á respectiva Commissão para

os tomar em CRiisideração.

A' mesma Commissão passarão as seguintes indicações :

I." do Sr. Coiria de Seabra : Proponho se declare na
acta que os auihrres dos Códigos civil e criminal devem
precisamente- ccr.foimar-se com a Constituição , mas qu«
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lhes lie livre adoptar, ou regeitar as leis feitas p-elas

presentes Cortes
,

qua não tem relação com o direito

publico estabelecido na Constituição, ou deduzido da

mesma. — Passou á Commissáo de Justiça Civil ;
2.^ do

Sr. Monoel António Martins , em que propõe se cha-

mem os autos crimes , em que foi absolvido o Ouvidor

das Ilhas de Cabo Verde , João Cardoso de Almeida

Amado , que vai abaixo.

O Sr, Presidente deo para Ordem do Dia = Conti-

nuação dos Pareceres sobre objectos geraes , e levantou

a Sessão á i hora.

Indicação do Sr. Manoel António Martins.

'' Em todas as Nações por onde tenho viajado
,

mais ou menos policiadas , he expressamente prohibido

o desafio
,

que nos seus Códigos Penaes se reputa hum
crime contra s Justiça Publica; sendo por isso áspera*

mente castigado.
" Entre nós a Ord. L. 5.° tt." 4j impõe so Pro-

vocador para Duelo , Dcsafiante , cu ( na fraze da mes-

ma Lei,) ao Riíptador rigorosas penas; e até nas que

^etfarem recado, ou escripto de desafio, sendo disso scier.'

tes.

" A provocação formal para hum combate de duas

ou mais pessoas , seni ser em rei.xa nova
,
quer de pa-

lavras, quer por escripto, he o que cm toda a parte se

chama ~ Desafio — ;
porque o resto he a iíriga , he a

Eulha , ou a Concusssão entre os que se desafiarão. As-,

sim pois está escripta a dita Ord. , que os Alvarás de

50 d Agosto de 1Ó12, e de 1 6 de Junho de l6ó!i pro-

hlbem expressa , e determinadamente interpretar.

-.•; "O Ouvidor Geral das Ilhas de Cabo Verde , João
Cardoso d'Almeida Amado ^ reptou, provocou, e r»que-

rco' (nas frases da mesma Lei) de caso pensado, e

reixa velha , a hum Cidadão das Ilhas de Cabo Verde pa-

ra Duelo ; e fez isto em Carta de sua própria Letra es-

cripta , e de seu punho assignada ; chegando a tanto a

sua imprudência
,
que poucas horar depois o foi pessoal-

mente procurar, armado de huma l^ejigala d' estoque.

"No fr.igrante desta segunda ousadia e rematada in-

discripção , foi por ordem da Jmua Piovisoria da Provín-

cia
,
prezo , e remmettido a esta Corte ; no que aqueil»

Junta obrou em dois respeitos de previdente justiça. I.°

De guardjr dos insultos de hum povo innumeravel a vi-

da do Ouvidor, que infelizmente tinha cjhido na ijidigna-

ção do nisínio povo. 2.° O de dar satisfação e cumpri-

mento ás Leis
,

procedendo depois a Devaça , na forma

das mesmas ; na qual não podia deixar de haver Pro-

nuncia ,
por qu« a Carta original juntou-se aos Autos, e

o facto do desafio foi publico , e á face de todos notó-

rio , no meio de huma extraordinária concorrência popu-

lar : E nestes termos se remettco » Devaça com a ten-

gala d' estoque appensa , de que infelizmente o Repta-
Jor hia munido , cjuando procurara o Desafiado em sua

cisa.

Até aqui , o facto verídica , e singelamente contado :

Agora poré^ servirá despanto a este Augusto Congres-

so o que v.ii a ouvir.

" O Ouvidor JoTitt Cardoso d'Almeida Amado acaba

de ser julsado sem culpa, niío obstante o exposto, e

sem cmbiriío das provas formais em que tão criminosas

e reparáveis acções se autlienticáráo , e mais ficará ain-

da admirado, sabendo
^

que o retcrido ^piT^ Cordoio he

mandado seguir ric Ouvidor para Cnb» Verde ! ! Pur ou-

-tra, he mandado lançar armauo do Poder, e da forÇa

dtí hum ftlinistro Ultramarino, no meio de centenares

de famílias
,

que enjoadas e offendidas de seus procedi-

mentas , assignãráo contra o mesmo Ouvidor em vo-

lumosas representações, fundadas e amargas queixas. Es-

tas pessoas são por seus próprios nnnles d clles subeja-

mente conhecidas. Quanto não valle o Patronato,
" Eu pois, que fui o desafiado, e que estive a pon-

to de ser a victima desgraçada da imprudência e das ver-

dtiras de hum mancebo governando povos sem uso dos

povos , e do Mundo , e que assim opparece julgado iii-

nocente sem eu para isso ser ouvido
, já de coração lhe

perdoei seu crime , g07ando na niijiha alma a satisfação

de ter ido conforitie com os sentimentos da humanida-
de e da Religião que professo , no que fiz o que me
não era prohibido.

''Não podião porém outro tanto fazer os Ministros

que julgão innocente o Ouvidor , porque a elles síS

tocava o fazet o que as Leis determinão ; e portanto
,

prevaricando punível , e escandalosamente no respec-

tivo aos seus Decretos e applicação , se tornão respon-

sáveis por hum julgado absolutamente arbitrário. O seu

poder porém, e a sua jurisdicção são separados deste So-

berano Congresso ; e portanto o julgado está julgado, e

eu mesmo me lísongeio dever absolvido o meu Aggres-

sor ; porque não só he meu dever perdoar á frágil hu-
manidade , mas também porque julgo ser mais 3 culpa

de quem o mandou governar huma Província sem luzes,

nem civilisação a hum Rapaz recemformado , ainda nas

verduras, e paixões de huma solta mocidade, sem ou-
tra experiência do Mundo, mais do qUe , a que havia

trazido das Escollas em que apprendéra.

''Proponho por tanto, e requeiro a este Augusto
Congresso, somente pelo interesse do publico e bem d»,

sociedade, que em vista do exposto, duas cousas se dc-

ter.Tiinem
,

julgando-se isto com urgência :

1.^ Que sem se oíTender o julgado que houve
por innocente o Ouvidor de Cabo-Verde , se chamem
os Autos respectivos a este Soberano Congresso para.

serem examinados ; e quando se ache que os respectivos

Juizes são responsáveis por hum tal julgado, porque ncl-

le não cumprirão as Leis, e os deveres do seu Officio,

sejão por isso, cm satisfação da publica justiça, suspen-
sos

,
processados , e punidos.
" 2.'' Que para se evitarem e prevenirem na sua

erigem males, cujas consequências se náo podem calcu-

lar, "ie ordene ao Governo que de outro destino ao di-

to Ouvidor de Cabo-Verde
.,
João Cardoso de AhnciJa

Ar.iado
^
por tal maneira julgado innocente.

"Paço das Cortes em 21 de Outubro de 1822,

" O Deputado Mantel Antónia Martins."

ANNUNCIOS.

Sahio á íuí : hista dos Nomes dos Senhores Deiiri-

iíidos pelo Rei/J» de Porliig^í para a segunda Le!^:>la-

lura do Soberano Congresso. Vemle-se por 40 réis nas

lojas lie CarvallíO ao Chiado , e nas mais do costunie,
" No meio dos I;cneficio<; que se apparelhão ao Cle-

ro Regular , será interessante ler o havrudor curioso so-

bre sua instituição , e benefícios a Portugal , c outro?

artigos contra as Memori.is para as Cortes Lusilnnas.

O seu Author manda vendcllo a beneficio dos Portiiijue-

.

7cs verdadeiramente Clirist.ios aiOOrs. cida Folheto nas

lojas de A. P. Lopes , Carvalho aos Mártires, e Jito a>
Pote das Almas, ejoão Henriques.

Sahio á luz : Duas Palavras juntas ao Ouvido do

Fiidfc
,
para atlivio da Sova-Scnior. Vende-se por £0 rs_

nas lojas do costume.

Sahio á luz: Pimenta para as más lingoas. Obra di

vertida de Josi Daniel Rodrigues d» Cosia. Vende-se

pOr So r?. nas mesmas lops.

.N A J M F U E .N á A íN A C J Õ N A L.
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FRANÇA.
Paris 39 áe Setembro.

Recfiiemoi neste instante hum bulletinl offíciâl dâ

Regência de Seo d'Vrgel, qiie diz o seguinte:

" £\ Reíjencia recebeo do General em Chpfs (Ero/íj)

em data ilc 18 deste mez as noticias seguintes: A Divi*

jão iitlinfi^n, composta dos Regimentos d' Infanteria de

Jinha, Jaen, Toledo, Ordens Militares, e Estremadu-

ra, que nccupava a Villa de Benntnre , toi batida, dis-

persada, e perseE:tiida em distancia de mais de quatro le»

guas
,

pela valorosa Diíisão Realista ái Nãvitrra , forma-

da de parte do Hataihão de Tnlaru , de algumas Compa-
nhias do Renimento à'Arcí;Tif>^ e dos Granadeiros do Ea-

ralhio do General. — A acção começou ás 6 horas da

manhã , e durou até ás 5 da tarde : o inimigo perdeo a

sua artillierta ; o campo da batalha, e grande extensão

de terreno em torno delle estão alastrados de mortos.

Fizemos considerável numero de prisioneiros, entre os

quaes se achão dois Generaes e o Coronel General Ta-
baenca

^
que cominandava a Divisão. — Perdemos pouca

gente, mas temos a deplorar a perda do valoroso Te-
nente Pinto, de Cavjlleiia. A derrota do inimigo seria

completa se tivéssemos mais cavallcriaj e se fosse mais

favorável a posição. A crueldade do inimigo
,
que ousou

assassinar em prcíenca dos nossos guerreiros hum solda-

do que se tinha rendido, excitou o ardor das nossas tro-

pas , a accáo tornou-se mais sanguinosa , e esta morte

foi o signa I de huma carga impetuosa, a que nada pôde

resistir.

"Gloria e honra aos intrépidos Realistas HeSpanhoes
que. morrem pela causa do seu Rei, e pelo livramento

da Pátria."

Outra carta de T.^losa de 27 confirma a noticia aci-

ma , e diz que se cantou em 18 o Te Demn em Seo de

Ijrgel, e que a victorja ganhada aos ('onstitucionaes foi

annunciada por huma salva de 31 tiros de canhão. O
Exercito Realista era commandado pelo Barão d'Brole).

Huma carta de Biiioint confirma a derrota do Corpo

de Mina com perca de 80O prisioneiros. Elle conclue

com estas palavras: '' Os Constitucionaes são batidos em
toda a patte. Viva o Exercito da Fé!"

Idem .].

Recebemos por via extraordinária noticias de Vien-

na de 27 de Setembro. — Parece que a abertura do Con-
gresso de Verotta se fará a iS de Outubro, c que se fe-

chará a 5 de Novembro. — O Imperador da Rujjiii terá

voltado a Pí-ieribwgo a 25 de De?euibro.

A sitiLiçáo da Hespnnlia parece fixar particularmen-

te a attenç.io dos Soberanos. Reina unanime accordo a

este respeito entte os Gabinetes; mjs só em Verona he

que je.hão de adoptar as medidas que devem reconduzir

a Otdeni e o socego àquelle paiz..

GR.^-BRETANHA.
Londrei 4 de Outubro.

A Gazeta de Londres de Terçafcira passada annun»

cia que o Rei houve por bem adn ittir o Sr. José 1-er-

nandes Thomái , em qualidade de Cônsul Geral em Lon-

dres
,

pelo Rei do Reino-Unido de Portugal, Brasil^

e jllgarvett

Idem 8.

O Rei de Prússia passou por Strnsbiirgó a JO de

Setembro, propondo-se atravessar a Suiísa para ir a Ve-

rona. Os Príncipes Frederico Guilherme Luiz, e Frede-

rica Carlos Alexandre , seus filhos , seguem a mesma es-

trada que S. M.

Por noticias de flova-York até 10 , e de Boston até

12 de Setembro consta que a febre amarella continuava

seus estragos em Nova-Yorf: , e se tinha também mani-

festado em Savanah , e em Filadeljia.

Huma carta do Rio de Janeiro de 9 de Agosto djz

que o Príncipe Real , tendo sabido que as tropas Portu^

guezas que occupavão Montevideo tinlião jurado não re-

conhecerem outra authoridade senão a oo Rei e das Cor-

tes , juntara o seu Conselho , e promulgara depois hum
Decreto qile diz

,
que todas as tropas Portu^ue-^ns actual-

mente armadas contra sua authoridade serão consideradas

como inimigas do Estado, e ordena aos Brasileiros aí

tratem como taes. Também dirigia huma exhortaçáo ás

tropas Brasileiraii

Idem II.

O Duque de Wellington chegou a Vienna a 50 de

Setembro. A sua saúde era melhor ; mas sangrou-sc le-

go que chegou.

Wr. Walítrs , Mensageiro do Rei, chegou íerçafei-

ra ás onze horas da noite de Vienna , d'onde partio no
1.° deste mez; e entregou na Secretaria dos Negócios

Estrangeiros officios do novo Marquez de Londonderrt/.

Òs periódicos de Paris de 8 dizem que no dia 5 is

r 1 horas se e.neciitou a sentença de morte proferida con-

tra o General Berton. Morreo com serenidade , mas di-

zem que recusou pertinazmente os soccorros da Religião.'

Dois dos seus co-réos , Sauge ejoglin ,. forãc enviados a

Thoaars^ para alli serem executados. Ca/fé matou-se ai»

gumas hotas antes da destinada ao seu supplicio : cor-

tou a arietia crural com hum canivete , e expirou em
consequência de huma hemorragia. Dizem que commet-

teo este aeto em presença de dois gendarmas que o guar-

davão.

Hum Navio Francez que chegou de Pernambuco ^

trouxe cartas daquelle porto até \% de Agosto. A Cor-

veta Jngleza o 1'heasant (o Faitão") tinha alli chegado

da Bahia, donde tinha partido a 10, e tinha annuncia-

do
,

que a Expedição de Lisboa, e a do Bio de Janeiro

tinhão chegado ao porto da Bahia no mesmo dia
,
em

^i. O armamento ou expedição de Portugal compunha-
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se 3j'Frs^ita íTíi/í/p:/» e 4 transportes, tendo abordo
6oo de tropas, que desembircJrão. A Esquadra do Ri»

cO!iipunha-se da Fragata Unlila, 2 Corvetas , e i Brigue.

Çiiando as duas frotas se acliaváo em frente , víráo-se ir

lanchas frequentemente de liuma á outra dois dias a fio,

mis á sabida do Plicasant ainda se ignorava o fim e o

resultado desta commnnicação.
LlSbOA 2 2 i/e Outubro.

Recebêrão-se iiontem folhas de Londres até 1 1 do

corrente, de que acima datnos extrahidas algurtias no-

ticias.

CORTES.— Sesi'io exiraordinana <tõ dia 21 d'Outtthnh,

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão ás 6 ho-

ras da tarde ; e logo o Sr. Secretario B<isilio Alberto leo

o Projecto do Dec-eto para a nova organisacao da Ad-
iTiinisCTa<;áo da Marinha Nacional, principiando pelo ar-

tigo 8." até I j." (inseridos na GazetítUniveritil N. 2
j j

de Sesnnd.ífeira 21), os quaes foráo approvados.

O Sr. ViíscoiicelUs ofFereceo a seguinte indicação

:

*' Proponlio que em quanto se conservarem os actuaes

Ajudantes do Ihspector , continuem a receber o mesmo
que até agora tecebião em consequência de exercerem os

sobreditos empregos." Sendo admittida á discussão, fgi

tegíitíidi).

O Sr, Secretario Soares de Azevedo leo o seguinte

Projecto do Decreto para animar as Fabricas do Cortu-

ine , què foi approvado :

As Cortes, ete. dt^rjando favorecer, e animar as'

Fabricas de-Gorrumes , e reduzir a hum estado fixo, e

invariável o pagamento dos direitos , e imposios sobrs'

suas manufacturas, os quaes actualmente fluctUiio sejun»

doa vontddè, 'e .incenigencia dos Exaccores , Deeretâo

O' seguinte. '

Artigo' !•' São isemptos de todos os direitos, e

impostos recebidos por entrada nas Alfandegas aquelles

instrumerrtos^, drogas , e-materias' primas
,
que sendo ne-

cessárias' ás Fabric'as. de Cortumes do Reino, e não se

podendo supprir coni outras da mesma espécie produ'-

zidás nellê
,

quer por rtáo serem iguaes em bondade,
í^tjer por n5o sereVn^suflicientes em quantidade, forem

iriahdadas vir de' fora do Reino. Exceptoa-se única e

rcstrictamente o direito rtè 5
pfr too de Fragatas

, que

fempre stt pagárií*, e o qual se contmuará a pagar.

Àtt. 2." 'Ftídá à ,eoinpra-«!e courama verde, e de

pdles em cabello da terra, he obrigada, a pagamento de

iSua nas terras aonde ss costuma pagar ; dcrrogando-se

fóílósí é cjuaSsqiief píiViJegios concedidos a algumas Fa-

bnU^r- •

•-' :
.

.:
.

Art. j.° Os couros, e pelles curtidas nas Fabri-

cas Nacionaes, %e;a qi/ilqUer que for a- sua natureza,

serão isemptas de todos os direitos de sabida.

Art. 4." Os couros , e pelles cortidas nas Fabri-

cas Nacionaes, seja qualquer que for a sua natureza,

pagaráó por uuico' imposto de consumo
j por loO , sus-

citados no Alvará' de 7 de Março de 1801 , e Decreto

de II de Maio de 1 804.- Fica expressamente abolido o

direito , que a tit<ilo de lavagem se percebia.

'. *' Alt. 5." Todas as fianças prestarias por Fabrican-

íés nas Alfandegas grande do Assucar , e Sete Casas,

ou "em qtiaesquer outras do Reino de Portugal e Al-

'^drve , sobre direitos excedeiites aos especificados no
pVesertte Decreto j tição sem effeito,

'' Art. 6."' Os Fabricantes serão obrigados , como
até agora o tem «ido, a munir-se de Provisões pata

verificar a isempMÕ: contètlidJ pelo presente Decreto,

êjcpôdídas'. péla Junta do Commercio , sem dependência

't^v; mais algum despacho do Con<;elho da Fazenda. A
Junta do Commercio he responsável pela inexactidão dos

exames; e averiguações! determinadas no § i.° do Al-

vará de 28 de Abril de 1S09, e no § i." deste De-
lífÉto;;"

Art. 7.° Ficáo abrogadas quaesquer disposiçóes em
contrario, etc.

O Sr. Ferreira Borges disse que na meza se acha-

va hum parecer da Commissão de Fazenda sobre huma
indicação do Sr. Domuiçços da Concei<;áo acerca de se fl^r

livre huma porção de anil para a Fabrica de Lençaria rio

Campo Peíjueno
;

que pOr ser matéria connexa com o
Decreto, que se acaba de vencer, deveria entrar er.i

discussão; pois que o Conselho da Fazenda negou a en-
trada em consequência de ser anil de Guateninla. ^er.áo

iido o parecer, conclue dests maneira :

" Para pôr termo pois de huma vez a similhante

incerteza , a Commissão he de opinião que aos Fabrican-

tes sí de livre de direitos o anil actualmente alfandega-

do , o qual importarão na fé da isenipção, que a pratica

constante authorisava , e a Lei na sua letra não prohi-

bia
, e que a esse fim se especa a competente ordem ;

que porém de futuro se legisle sobre as matérias primas

da maneira seguinte :

"Que são isemptos de direitos e impostos recebi-

dos por entrada nas Alfandegas aquelles instrumentos
,

drogas , e matérias primas
,
que sendo necessárias ás Fa-

bricas do Reino, e não se podendo supprir com outras

da mesma espécie produzidas nelle , ou por não serem

iguaes em bondade , ou por não serem sufficientes em
quantidade , forem mandados vir de fora do Reino.

"Que se exceptua única e restrictamente o direito

dé j por cento de fragatas, que os referidos géneros pj-

garáõ por entrada.
" Que á Junta do Commercio encarregada pelo §

J.° do Alvará de 28 de Abril de 1809 dr> exame, e

averiguações a este fim necessárias, fica tocando privati-

vamente a verificação acima ordenada, respondendo por

qualquer inexactidão."

Depois de breves reflexões foi approvado em quan-
to á expedição da ordem para entrega do anil sem direi-

tos actualmente na Alfandega ; e em quanto ao Projectl^

de Lei que se imprima para entrar em discussão, com
declaração que aqueila providencia se deve estender a

todo o anil que se importar em quanto se não discutir,

e approvar o novo Projecto de Lei.

O Sr; Frnnziíil da parte da Commissão de Estadís-

tica apresentou a nova estadística para a jurisdícção das

ivjvas Relaçires Provinciaes, que se mandou para a Com-
missão Especial.

O Sr. Soares de Azevedo fez as seguintes segundas

leituras: 1.' Projecto do Sr. Uarão de Mchllos para a

nova orgr.nisação de Caudelarias ;
passou a Commissão de

Agricultura :
2.'' da ComniissSo Militar abolindo us Cade-

tes , e propondo certos meios para os substituir : j.^ da

Commissão de Marinha para substituir na mesma (órmi

Os Guarda-marinhas.

>i O St. Ferreira Borges ofFereceo huma indicação em
que requeria

,
que. sem dependência do Decreto

,
que se

acabava de approvar, a respeito das Fabricas de Cortu-

mes , se especa ordem immcdiatamente para 'abolir o

privilegio , de que goza a proprietária da fabrica de Po-

vos. Approvada.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a segunda-

leitura dos Projectos de Decreto do Sr. Soares Franca :

3." para a creação de huma nova Ordem denominadí

dos = Penemeritos r: ; foi regeitado : 2." para que os Es-

tudantes Médicos sejão dispensados do terceiro anno Ma-

thernatico; mandou-se imprimir: ^.•' propondo o preço

regiil-jdor para a importação do azeite ; passou á Com-
missão de Agricultura : os seguintes do Sr. Serpa Ma-
chado : 1.° paca que se appliquein alguns beneficios para

augmentarem as rendas da Universidade de Coimbra mui-

to diminuídas pela Lei dos Forae.s : 2.° propondo certas

reformas e creação de Cadeiras l^o CoUegio das .A.rtcs

da mesma L^niversidade : foráo admittidos á discussão.

O Sr. Presidente levantou a Sessão ás 9 horai.
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CORTF.S. ' SiiiBD do dia 22 de õutuír». 49a.'

O Sr. PieçiHente declarnii aherta a Sessão is horas

do costume , e lidas peio Sr. Secretaiio Bii^roso Penlra

as act.TS nrdiíurij e excr.iordinaria do dia antecedente
,

que foral) approvadas , deo conta o Sr. Secretario Fel-

giieirus do expediente, em que se compreliendia a se-

guinte correspondência:— Hum oflicio do Governo pela

Secretarij d' Estado dos Negócios da Guerra incluindo

dois oflicros d.i Junta da Fazenda da Cidade de LoiímU,

em qoe pede a appmvacáo da medida a respeito do au-

gmento de soldo aos Oítici.ics , e praças ile f ret da

guarnição da mesma i. idade.

Wandou-se tazer m-;nç5o lionrosa de varias felicita-

ções, e ouvKâO-se outras com agrado, segundo a sua

classe.

Fa-snit á C.-)ii-:iissl'> d.is ?::ti<;óes liiima conta do

Arcebispo Primaz do Oriente datado em Gon em 27 da

Abril deste anuo sobre o estado politico d"aqiie!ie paiz,

e causa das desintellis;encias , que alii se tem observado.

A' mesma Commissão hiima reprcsentaç.io do Desembar-

gador da Relação do Pcrfo, o Doutor Manoel Gomes Jie»

zerra de Lima e Abreu.

A' Coinniissão de Fazenda luima representação ^o

Sr. Deputado Mnnocl A.itonio Mortiiis, em que pede

que visto virem os fundos da Província de Cnho Verde

para n Thssnuto Nacionaí pela Administração da urzella ,

se llie pague o que tem vencido por aquella Província,

Ficarão inteirad.is da partecipação qUe faz o Sr. Pedro

Rodrigues Bandeira.

N.io se cnncedeo a licença qui pedia o Sr Depu-
tatlo Jo''o Vicente d/i Stlvn : e fic.irão inteiradas da par-

tecipação do Sr. Domingos Malaquias de Aguiar Pires

Ferreira ; e da que envia José Taveira Pimentel , De-

put.ido substituto pela Província da Beiru , chamado em
consequência da demissão concedida ao Sr. José Joaquim

de Fari.f.

Passou á Secretaria para ser presente á Junta Pre-

paratória de Cortes a copia da Acta da Junta Eleitoral

da Cid.ide de Aveiro,

O Sr. Secretaria Súnni de Ax,tvedo fez a chamada,

e disse se achavão presentes i 22 Srs. Deputados , e que
faltavão 27, dos quaes 15 tinhão licença motivada

Ordem do Dia,

O Sr. Secretario Barroso Pereira leo os sejuintes

pareceres: 1." da Commissão de Fazenda, que em res-

posta ao Governo
, que perguntava que ordenado se

estabeleceria aos Membros da Regência do brasil e seus

Secretafi.Ts :
~ que tanto iiuns como outros vencer.ió

4:ooc<fcoo réis. Depois de breves reflexões passou á

Commissão de Constituição para ofFerecer o regimento

da Regência, piano de Secretarias, etc.

2." da Commissáo de Saúde Publica em consequên-

cia de huma representação da Commissão de Marinha de

fora, eiT) que refere os abusos c desieixos que observou

no Hospital da Marinha ; em consequência do que offe-

rece hum Projecto de Decreto em 9 artigos , em que
supprime o Hospital da IVlarinha , e em seu lugar hum
Hospital Regimental , da mesma forma que se observa

com o r?<ercito de terra ; ficou para segunda leitura.

J," Uj Commissão de Fazenda , em que concorda

com a Comrnissão das Artes para se mandarem pagar a

Domingos António de Setiueira as despezas feitas com
os cuadros de que foi encarregado , importantes em
í 10^320 réis. Appro\sdo.

4." én Commissão de Constituição em resposta a

Inima Crnsuita do Senado , em que expõe as razões por-

que nTio tem deffirido aos requerimentos dos filhos de

Pais Estrangeiros, que j>ettendem ser admittidos a assi-

gnar nos livros da Camará termo de declaração de que-

rerem ser Cidadãos Portuguczes nos termos áo art. 2°

-N.' IV da Cana de Lsi de 1 7 de Junho passado. Parece

.-í Commissáo que se declare que o citado artigo 2.° N.°

IV somente considera a qualidcde de Pai ; e pOr tanto

não deve exigir-se que a IKái seja Poilugueza ; ficou

para segunda leitura.

5.° da (^on.missão de Constituição , cue manda re-

meíter ao Governo hum processo, t.i:e consiste eU' três

Conselhos de Invc-tigaçáo feitis inilitarmente for ordem

do Governador Ignacio Luiz ftljdeira de ^,cilo, e nas

partes dadas por diversos Militares acerca dos aconte-

cimentos, que tiverão lugar na B.i/íid no mez de Feve-

reiro deste annOj Appmvado.
6." Em que a Junta Prrvisoria doCcveino Át: Per-

nambuco representa as cclllsões , em que se \í crm a

Junta da Fazenda pela independência desta. Parece 3

Commissão de Constituição
,

que depois de sanccionada

a creação dos Contadores da Fazenda , e Administradores,

não deve entretanto aiterar-se o Decreto de 29 ce Se-

tembro de 1S21. Approvado.

Seguírão-se quatro pareceres da iresma Corrfiiissão

Sobre varias represeiHaçTes do Governo Prrvisoiio do

Piir.i sobre valias ctnitestaçõcs com o Governador das

Armas Jn^é Maria de J\loiira
;
passarão ao Gr\efno.

11.^ Da Coniniissão de Instrucçáo Publica cm que

he de parecer que os 90 requerimentos ji;nics sobre a

Creação de novas Cadeiras
,
passou a Secretaria para se-

rem apresentados na seguinte I^egisiatura por depende*

rcm da reforma geral de Estadística. Apptoradi.

12.° De Saúde Publica sobre a representação da

Irmandade de Caridade de ViUa Pranca de Xiia sobre

duvidas com o Pároco da mesma Villa. Afpjcvado,

j 5.° Sobre huma representação do Juiz de Fora

de Amarante , em que pede leciatação acerca da Lei

que extiiígiiio os Juízos de Commissáo: não necessita

declaração.

14." Da Commissão de Fazenda sobre o requerimen-

to de D. Rosa Joaquina Baptista , filha do Alferes de Ca-

vallaria João Baptista da Silva, morto noB-osiilhon , em
que pede a continuação do soldo de seu defuncto Pai.

Approiado.
15.° Não pertencem a's Cortes, e se remettão atJ

Governo os requerimentos de D. Epifania do Vaiie ; da

Condeça dos Aicos, e de D. Carlota Francisca Montaury,

íjue pedem assentamento para se lhe pagar Monte Pio.

i6.° Dos Marchantes de Catnes-vetdes , e outros

moradores da Villa de Giiimaróes , em que se qiiejxão

de existir hum açougue privilegiado na mesma Villa: es-

t^ extinclo pela Constituição. Approvado.

17." Respondendo 30 Ministro da Guerra sobre oc

ordenados ,
que devem ter os Governadores subalternos

da Costa ii'A;rica : parece á Commissão Militar que a

estes SC arbitre imma gratificação mensal de jO^OCO rs.,

alem do seu soldo. Approvado.

l3.° Sobte hum requerimento de vários Offíciaes da

guarnição de Lisboa ,
que pedem ser alliviados dos emo-

lumentos, que pagão ao Secretario do Conselho de Guer-

ra. Parece á Commissáo que em quanto se não refor-

mar o mesmo Conselho , deve ficar subsistindo o art.

21 do Regimento, que manda pagar ametade de meio

soldo peia Patente ; entendendn-se porem que aquelles

Ofticiaes aquém faltarem as suas Patentes só serão obri-

gados a tirar a ultima , fazendc-se nelia menção das-

datas das anteriores- Depois de breves reflexões decidio-

se que só taxassem iiun.a Patente , e que se pa§*ie de

emolumentos a decima pite do soldo actual, o que cor-

responde á quarta parte do soldo de lia jO annos : offe-

rectião-se ali;umas indicnçóes a este iresmo respeito a fa-

vor dos Ofticiaes de Marinha, e de Milícias : a i ." re-

gulando o mesn o: em quanto á segunda grat" por não

terem soldo. Approvados.

O Sr. Ferreira BorgíJ leo O Decreto para a cons»

tfucção Naval \ e otdciicu-se cue se in piima'.

O Sr. Presidente deo para Oídem do Dia =: Artigo»

addicionaes ao Projecto dis Relações , e levantou a Ses-

são ás 4 horas.
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Sr. tieclaclor ia Gaíeta VniverSal.

Rogo-lhe o especial favor a bem da verdade , do
credito de certos Cidadãos , e firmeza de nosso Estado

Politico que sabianieiíte nos rege liaja de inserir na sua

excellente Gazeta esta carta, que iiuni serio e recto Cons-

titucional offerece a face da Nação
,

para rebater a ca»

Jumniosd impostura
,

que Joaquim António CUiiientino

Maciel pertetide fazer em sua carta lançada no Jornal

da Sociedade Litteraria Patriótica de Lisbot N." 17, na

qual deseja denegrir o caracter do R, Arcipreste daVil-

la da Covilhã, do R. Joú Rodrigues Mouznco , e do

P. António Marques Frngaso ; aquelle Pároco assistente

na Assemblca Eleitoral da Freguezia do Salvador , e es-

tes , Membros da Commissão. Faz suas perguntas ; Se o
Excellentissimo Bispo de Coimbra lie Frade , e apezar

de não estar sagrado, se se deve considerar Regular, ctc.

Se o R. José hiberato lie Cruzio Apóstata, ou Casado

em Inglaterra , etc, ? Continua arguindo o R. J osé Ro»

drigues Moutaco , o R. Arcipreste , e que o P. A„to'

nio Marques Fragoso protestara a respeito do Excellen-

tissimo Bispo de Coimitra ; e dá a entender que naquel*

la Assemblca se abuzára da Lei, e do socego necessário

em hum Acto o mais serio.

O caso foi, Sr. Redactor, appireceo hum bilhete

em que se nomeava o Excellentissimo Bispo de Coim-

bra , e o R. José hiberato. Suscitárão-se duvidas se o

Excellentissimo Eispo estava sagrado, e se o K.José
Liberato estava secularisado , e qual era sua subsistên-

cia
,
que requer o Decreto das Eleições ; remettêrão-se

para a Commissáo , c?ta decidio , e seu parecer expoz o
P. António Marques Fragoso :

~ Que nío constava s«

o Excellentissimo Bispo de Coimbra estava sagrado, e

110 caso de se considerar ainda Regular nellc não po-

diáo recahir votos , na forma dn Decreto ; mas apezar

da incerteza não era justo privar este benemérito (. ida-

dão de seus direitos, mandarão receber os voto», fa-

7endo-se declaração na Acta das duvidas suscitadas
; e o

xnesmo decidirão a respeito do R. Joié hiberato. — De-

cidiíido-se aquelle caso duvidoso para o que a Commis-
são estava authorisada, e proniettendo-se de se fazer a

declaração no fim da Acta, visto que nenhuma nullidade

causava , o Presidente depois faltou á palavra , e com
sua promessa dolosa despoticamente recusou os Secretá-

rios escrevessem a decisão de hum não esperado caso,

allegando que a Lei não fallava ; em consequência des»'

ta falta ofticiárão á Camará daquella Villa pedindo-se re-

mettessem para a cabeça da Comarca, aonde podião ter

«oiiliecimento dos factos , sagraçáo de hum , c seculari-

sação de outro.

Foi tudo quanto se passou , o que se mostra pejo

ofllcio feito á Camará , e Cidadãos cettificão : disscrão

de fora que o Reverendo J osi hiberato tinha casado »m
Inglaterra ; mas nenhum caso se tez. Equem ha de im-

pedir, ou obviar que o Povo falle em taes lances?

Se eu agora mostrar , Sr. Redactor , em ponto bre-

ve as antecedcncias que arrastarão aquelle impostor a ca-

liir na baixeza de figurar sua carta com taes cores , e

fizer huma breve pintura de seu i:idigno caracter conhe-

cerá o publico, que ncnhm credito increce hum tal im-

postor.

Logo no principio da Eleição deo a conhecer suas

dolosas tenções, querendo contra a Lei admittir a votar,

e eleger Escrutinador hum Ecciesiastico
,
que áquella As-

semblca não pertencia : (bem mostra o desarranjo de sua

cabeça ; dh que assistio a hum Coiisilio por constar de

muitos Ecciesiasticos , e ainda contra a Lei o queria aug-

niíutar ! Logo era mais alguma cousa). O R. Arcipres-

te nppoz-se a este despotismo; aqui o vi emproado (jul-

«^aiido s^r alli hum Regulo) no meio da Igreja dizer:::

lia de votar :r Protesto, — ao que o H. António Marques
Fragoso respondeo , e mais Cidadãos , rebatendo sua au-

dácia — que á Lei prohibia de alli votar aquelle Cidadão,

mas sim fosse á sua Freguezia ; e que o R. Arcipreste

nada mais queria do que d Lei. = Este não lhe agradou,
porque tinha assentado de o fazer Escrutinador, segundo
confessou; ediz que he Constitucional ! Forte incoheren-

cia ! ! Nunca o poderei considerar tal em quanto quizrr

sustentar, e protestar contra a Lei,

Refere na sua carta que quando se tratou do Reve-
rendo Jesé hiberato elle dissera : =: se fosse Apóstata

,

o Governo não o consentiria ;
~ e que a isto respon-

dera o Reverendo José IRodngues Mouiaco : ~ Neste
tempo SC' protege toda a classe de maroteira ; s falta á

verdade ; cu que assisti, e mais Cidadãos tal não ouvi-

mos, nem fallar em Governo ; mas sim disse o dito Pa-

dre
,

por não estar punido não se segue que deixe de
estar cumplice , referindo a Lei que manda não eleger

criminosos ; logo ella vi que ha muitas vezes homens
culpados na sociedade , e não punidos , e também a al-

gum descuido em sua Religião cm o reclamar ; elle en-

tão se tivesse vKto a declaração que o mesmo Redac-
tor do CuniptdO fez , nenhuma duvida haveria sobre tai

matéria. Em quanto o dizer que o Reverendo Arcipres-
te lhe chamara r: Patife

, rr he falso : eu , e mais Cida-
dãos nada ouvimos; fora, impostor!

O V. António Marques Fragor.o , e a Commissáo
assim decidio a respeito de seu Excellentissimo Bispo

Reitor Reformador; e lesou seus direitos? Diga aquelle

impostor quanto elle manifestou aquella Assemblca seu

engenho grande , seu vasto saber.

O fim que aquelle impostor teve em vista foi per-

suadir-se que com a mentira se deslustra o credito dos

cidadãos
,
quando aquelle benemérito Arcipreste .losé de

Brito Homem Cnstellão he conhecido por todo o Bispado

da Guarda por suas viitudes, luzes, e probidade; e o
Reverendo /tfji! Rodrigues Mouzaco

,
pergunte-se áquel-

la Villa , e todos contessaráó suas qualidades , e só aquel-

le impostor se sente ferido do golpe da Justiça
,

que
elles como Juizes sobre elle praticarão ; pois que casan-

do com huma Senhora daquella Villa bem educada e da-

tada , sempre a tratou indignamente, a ponto de reco.

Iher-se a casa de seus Pais , e vendo que seus bens erão

consumidos , tratou de requerer hum divorcio , e como o

Reverendo Arcipreste, e Escrivão havião informar sohre

o seu tratamento , g ultimamente fotão mandados pelo

Juízo Ecciesiastico da Guarda fazer a Jevisão de bem,
eis o motivo de desejar calumniallos com a impostura.

Diz que os Ecclesiasticos não devem tomar tanto

partido pelas cousas do Mundo
,
porque S, Pedro , Discí-

pulo óe Jesus Cbiisto, e Pai dos Clérigos, nunca assim

se portara : claramente de si faz a idéa de Leigaço
,
pre-

sumido de esperto : desejara me dissesse se os Ecclesias-

ticos não são Cidadãos , se não devem ser os primeiros

executores da Lei , e que mais fizcrão aquelles da Com-
missão do que vigiar na Lei , e applicalla , inclinando-se

á equidade ? Se elle soubesse a constância com que Je-

sus Cbristo , e S. Pedro comb.iícrão o abuso ,
cliegaudí

a morrer pela Lei , não fallaria certamente daquellc mo-
do ; elles tanto partido toniãráo que aquelle puchou pelo

Zorrague , e este pela Espada ; logo não admira que

aquelles Ecclesiasticos quizessem fazer observar a Lei
,

oppnndo-se 3 mais pequena infracção.

Desculpe, Sr. Redactor, minha extensão, e rogo-llie

me faça este favor
,

pelo qual ir.e confessarei sumnia-

meiíte agradecido, protestando = Ser seu etc. — O Padre

António Marques Fragoso Paes, Estudante do 4.° ai)ii«

de Cânones na Líniversidade.

Covilhã 2% de

Setembro 1822,

Errata. Na G. precedente
, pag. 1, c. 1.*, I. ao

,

a tredos , leia-sc a todot ; dita p^ag. , col. 2,", lin. 37 ,

para chegarmos , deve ler-se
,
yuro não chegarmoi.

MA I Al P li E íN si A IS A C 1 O :N A 1..
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O
G R Ã-B R E T A N H Ai

Londríi 26 de Scttmbro,

seguinte írtiso á cerca do Congresso appareceo ho-

je na columna-mais visível do Periódico Miiiistetial The
Ctu rier :

A attenção dos Politicos diri^i-se agora , e com
muita avidez , ao próximo Congresso dos Soberanos e

seus fti:iii<;tros. Cada hum se entrega as suas próprias

conjecturas, e as induccúes sobre o c;ue se tara ou não
fará 1120 são menos divertidas que contradictorias. Os
periódicos facdosos de Londrei e de i^aris divertem
-ícus leitores de dia em dia predizendo toda a sorte de

medidas perversas e despóticas como provavelmente de-

vendo emanar destas deliberações ; porque, segundo hum
artigo tundamental da sua crença, os Monarcas legitimes

jimajs podem meditar senão mal para os povos que elleS

gnvernão , ainda que algum bem possão fazer accideotal-

meiíte. Só usurpadores e aventureiros politicos, que su-

lO do mais abjecto estado ao cume do poder , he que
i-./Jem fornecer perfeitos modelos do que deve ser a

Realeza !

" Como nós não proff ssjmos por certo estas dou-
trinas

, bein se pôde juli;ar que ollnnios com menos al-

<uin terror, real, ou atTectado , as prováveis decisões

CO Congresso a respeito.de certas questões que reçpeilão

aos grjndes interesst-') da Europa. Se os Wsnarcas allia-

dòs descobrirem novos meios , ou consolidarem os que
existem

, para manter o principio Monárquico , não nos
persuadimos que isto seja desanezoado ; e como sommos
decisivamente de opiuiua que hum Governo ftlonarquico

liereditario he o mais próprio para adijntar a prosperida-

de das nações, nóu nos regozijaremos de ver adoptar
medidas çue assegurem esta vantagem 3 todas aquellas

.qiie ja a possuem. Manter a integridade do' Tiuonos
sobre a única base que lhes he própria— o bem do povo

—

he
,
por outras palavras, garantir a felicidade da espécie

humana.

'Porém isto não se pórie fazer sem hum freio vigo-

roso e efficaz ao espirito malicioso do Jacobinismo, que
obta ainda com actividade cm todos os paizes da Europa.
Hum, auíhor antigo comparou a multidão ao x}Mt . e os

oradores sedicioso'- aos ventos que o põem em furor e

íumulto. Os escritores sediciosos
,

por meio de huma
maqinna poderosa , desconheci>Í3 á antiguidade, a Im-
prensa

, são hoje mais forniklavcis, Agitão continuamen-
te o curso da opinião publica , e a introduzem em ca-
iiaes que conduzem a deserdem , e á anarquia. A socie-

dade nada lucra em tolerar esta licença , e os Estadistas

actiiaes obraráô acertadamente elii meditarem de que
modo ella se poderá reprimir , sem. coarctar ao mesmo
rcnipo os limites de hun;a discussão livre , liberal , e

útil. Convimoj que he ditV.cil fazello , mas também ve-
mos perigo em não o fazer. Devemos pois , cu succum-
bir ás estragadoras máximas da infidelidade e da desleal-

dade , ou
,
quando o perigo for imrninente , recorrer ao

poder despótico como sendo menor mal que a anarquia.

rara evitar portanto esta consequer>cta 1 que nos p«recé

a mais provável , he que quijcramos ter huma interven-

ção opportnna.
" Quanto ás questões poiiticas tocantes ao estado

actual da Europa , os negócios da Turijuia , da Itália
,

e talvez ààHcipan/m , e de Portugal , formaráõ os prin-

cipies assumptos de arranjamento,
'' As pretenções da Kusilii , e as longas negociações

entre esta Potencia e a Turijuia ^ a que estas pretençóeS
derão lugar , cntrafáõ necessariamente no exame do pri-

meiro destes objectos. He comtudo surrmamente duvi-

doso que haja discussões algumas directjs relativamente

aos Gregos, ainda que se possa exigir alguma cousa erti

scu favor, como parte do arranjamento definitivo entre

os Gabinetes de S. Petersburgo j e Constantinopla'
" A respeito da Itália^ o principal ohjecto será pro-

vavelmente consolidar a ordem de cousas existente,

mas com as modificações que hum longo estado de tran-

quillidade fizer praticáveis. Quando os rebeldes do Pie-

monte e de íiopoles estaváo em armas , o emprego da
força era o único remédio ; tendo porém a coerção pro-

duzido o desejado effeito, será chegado o tempo dé de-
liberar sobre os regulamentos politicos adaptados ás cir-

cunstancias,
ri .,,

.
" Não he verositnil se separe o Congresso sem fi-

.7,et alguma declaração de seus sentimentos a respeito dos
successos que tem havido na Hcspanba e em Portuzaí\
c sobre tudo na Hcspanlta.

"

Jdcm 8 de Oiituhre.

P»eceberaos periódicos de Paris de Sabbado 5 dò
corrente. As especulações em alguns delles a respeito do

- Congresso são irrisoriamente inconsistentes
,

porque a6
passo que ponnerão sobre suas antecipadas deliberações

com summa gr.ividad«, e lhes attribuem huma decente

importância , com a mesma largueza asseverão que não
ha cousa alguma ncs negócios da Europa que peça dis-

cussão, ou antes exija ajustar-se. Porém se nós nos não
enganamos , achar-se-ba muita cousa que arranjar. Não
precisa com eífeito exercício de mui profunda sagacidade

para entender que o Imperador Alexandre não deixaria

Peteriburgo , o Imperador da Áustria Vienna , e o Rei
da Prússia Serlin , e irião á I<c//íi , meramente para na-

da fazerem.

Nós desejamos ser entendidos como não pretenderi-

do ter conhecimento aiçum especifico do que está em
contemplação, quando dizemos que em Verona se ha de
amadurecer c por em pratica hum grande plano para 2

consolidação daquelle syslema Europeo , cujas bases fo-

rão lançadas , e cuja constnicção se desenvolveo em par*

te em Vienna , Ai/uisgran , e Laybach. Que pretenções

rivaes podem exigir conciliação , ou que concessões de

principio serão feitas por Potencias particulares, são con-

siderações em que não entramos ; nós só inferimtrs dos

factos que são de publica notoriedade, que taes mate-

.rias embaraçarão provavelmente as primeiras conferen«

cias
,

porque provavelmente serão , como he natural

,

pomes de arranjo preliminar. He obvio que se podein
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»»31 eEfeíío suscitar algumas questões , relativamente ás

quaes não pAde luver prévia unaniinid.idc de vistas , se-

ja qual fòr a concórdia que as subsequentes explicações

produzáo. N(js não sabemos, por exemplo, que Hirecta

intervenção nos negócios S líapanlia instará algum dos

•Membros do Congresso ; mas suppondo que assim succe-

da — quem pôde duvidar que isso conduzirá a encontra-

das proposições sobre o assumpto? O Exercito de ob-

servação que a França tem reunido nas fronteiras da

Hcspaiilia , os procedimentos da llegencia de Vrgel, as

operações dos Realistas na Nav,irr,i e na CatiiUtahn ^

tudo isto são circUstancias cuja competente relação pôde

vir a desenvolvcr-se. Se alguém ha que as considera co-»

rrfò trans-acGÕes insuladas, só podemos duet-lhe que não

somos da sua opiniá'».

Pôde porém razoavelmente presumir-se que sejáo

quaes forem as difficuldades que acoinpanbem o progres-

so das deliberações no Congresso, o s;-u êxito lia de ser

accorde. Os Soberanos Alliados , não o duvidamos , es-

tio bem persuadidos desta verdade
,
que em sua (iripe e

cordial união se deve achar aquelle poder que pôde effe-

ctivamente resistir ao espirito revolucionário do século.

Às <'uerr,a's , sè há alguma
,

que impendern sobre a Hn-

ropá , não sSo guerras de Governos por acquisições de

territórios, ou sustentação de pretençóes nacionaes : se-

rão guerras '^rttrè o espirito de anarquia e os princípios

de boa ordem í^entrè a Monarquia e a Uemocracia. Os

Estadistas de ho/e, pquelles ao menos em cujas inãos fes-

tão os destinos da Europa , entendem a fundo a sua iU

túaçáò , e os deVeres que ePIa lhes impõe. Nãõ he pro-

vVvel pòr tanto, cofíio pôdeVia ter acontecido em -te'mi

poj menos ponderosos
,

que cavillem sfjbre bagitcllálf;

ou 'sujeitem ao acaso tão grandes interesses paia conse-

guirem Obiêctíisde rfiénos importàViciã. '-'

• ' • ''•;- -''
(Tfie Cotiritr.y<^

.'ttSP.GA 2; de ÚHubra.
' ' ' Outra uVI D'ivu!a Piihlicn pretérita.
«
'"'''"'.Que 'Os 'possuidores desta divida tem razão para quei-

xasse .d.) pçíica , OU nenlmrna consideração qne tem ob-

tlíió
, já ninguém o duvida, e todos sabem qujes são os

'embaráçfàís que se'qiiel-em óppòr pára que sepo defiri-

"dos' e he preciso, que o Publico ajuíze , e conheça do

líenhum fundamentfr- dò'5 rnesmos obstáculos ,' e da possi'-

bifidade que íia para sè reniediarem' má-les qiie opprímem

Quasi a Nação inteira. Depois de iiavcre'n requerido d"»;»!^

de ò começo da actual Legislatura, e não tendo deferi-

mento ali^úiii no espaço de mais de ánno e meio, vin-

V!ó''que da 5,' Caixa tão somente para esta divida áppFl-

Cada , se dístinárã» fundos para dom 'elles consolidar à

ivida de 24 de Agosto 'de' VizO áté 50 de Junho de

Sa'! ,
que por determinação d> Soberano Congresso se

imha declara'do 'corrente, e qjUe em Sessão de 9 de Agos-

to dò presente, alirio se''jCilgou pretérita poi ter sido con-

'trafiida atéao 'dia da creacáo da n\csnia 5.* Caixa, sem

aue nesta Òccasfão !e'rnbras^e (jíosto tjue o Sr. Deputado

'^Ferreira 'Borges dis.áe que Vencidb aquefle projecto do

mio da divida actuil , elle apresentaria outro de dois e

"meio por cento 'pára remedi"ar ós desgraçados da divida

'pretérita ) a maior parte da mesma divida pretérita co-

pio a oue até '24 de Agosto -de 1-820 se havia contrahi-

'do e tenlia sido pela Nação reconhecida, como parecia

'íniperiosaménte esigir a justiça, c com' especialidade a

proclamada igualdade-, visto que se tiat-aVa de pretérita,

e toda o era até 50 de Junho de 182, , não poderão os

'apoquentados Credores deixar de repetir suas supplicas,

'ç 'pedir para si a mesma providencia concedida aos eu-

^trqs, yistrj 'qlie Hão podiío ,
nem devião ver que da

"su'a~tiypo't!iecí Se rijitlediavãò Credores estranhos, e que

ellrs licaváo peiordo que éstavã'o." A providencia que á

divida actual se deo foi dè' 5 fiOt* 100 de juro, e esta

mesma foi a -que pedirão Os Ci-edrires da pretérita.

" Oppõe-sa a isto por parte de alguns dos Illustres

'ílenibros da CómmísSão de Fazenda , e úutfos Srs. De-

piitaáos , alérn dos escrúpulos de conscrencra , outra rá-

"zaõ que seria 'mSi áttendivet se se verificassem os moti-

vos que riéila se allegão
,

que vem a ser a falta de pos-

sibilidades e méiOs .para podere'rt ser defiiidos, cujas ra-

zgens são, eonío se diáse , de nenhum fundamento, è

isto se verifica concedendo-se , i.°, que existe creada a

5.' Caixa, e dotada com os rendimentos que nella hão
de entrar ; 2.°, que estes rendimentos constituindo hum*
hypotheca solemne dada á divida contraliida até jo de
Setembro do presente anno , não podem desviar-se para

outra alguma cousa , do que ninguém certamente duvi-

dará, assim como de que não acontecerá outra vez o

dar-se áquelies rendimentos div^•^sa applicação. Resta
pois ver, para verificar a existência dos meios, quanto im-
portarão aquelles rendimentos, qual será a importância
da divuia pretérita desacreditada, e por consequência a

do seu juio, para desta operação se deduzir o resultado.

"Sabemos pela própria confissão do Sr. Deputado
Ferreira Borges ,

.declarado antagf*nista de tal providen-

cia , e por isso dos Credores , i|ue nunca o oflcndérão
,

mas sempre respeitarão, que o rendimento da 5.^ Caixa
excederá annualmente a 5eo:00o^ooo-ts^^.que muito ss

;
augmentará com a continua emigração de individues quo
possuem Commendas , e Beneficios deste para o outro

fllundo ; e taníbem pela mesma via sabemos qiie a divi-

da desacreditada anda por jO miliiúes.

"Isto supposto, não he esta somma a que deve
entrar na mesnw providencia : nesta quantia se compre-
heiíde a divida da Restauração até á Kegenera':no, e en-

tre esta, tenças, pensões, etc. que não podem tazer fía-

Tallelo com ôs "géneros 'fornecidos , e saiarios ganlios na

Catfipinlia , e que por isso devem separar-se ; e também
Sií coinprebende a outra divida coutrahida até que S.ua

fíla^eStade foi para o Brasil', com bastante pezar fartf»-

fnos classificações contra nossos mesmos interesses'; po-

rém a justiça as exige , e as circunstancias as pedem ;

è como no lapso de 1 5 annos forlíigal tem visto três

differiutes épocas , estas mesmas nos servirão de guia

para o nosso calculo. Estão remediadas as consequências

da primeira- que censideraremos a R.'égenera<;ão
,

porque

sua divida está consolidada; resta a segunda, que será. h'

Restauraçãs de \Zoi até á Regeneração, e também 'd-.:

algum rtiodo deve attender-se á outra , até á sabida de

Sua Wagestade para oLrasili a respeito da qual nada di-

temos.
" " Ainda que não sabemos com certeza quanto em-
pVftará a di'vida que desde a Restauração até á Rogaiií-

tação se deve, conitudo parece-nos que não érraremo,'5

muito elevando-a a 15 milhões, do que separando ten-

ças , e outras dividas desta natureza que calculainos em
5 millióes , vem a ficar 12 milhões, e ainda que acon»-

teça que a sobredita divida exceda aos lí milhões- calcu-

lados, não será este excesso o' que tão depressa fará pe-

-zó
,

porque' a cargo da Commissão de Liquidação está o

tlemorar o apuramento dos Documentos que alli se )liu

apfeSentão com arbitrarias, e sonhadas duvidas
,
que ainda

tealtzãdas 50 podem s.-r imputavei? às Repartições ,- e

não ás Partes ; e supposto que se liaji pedido para esta

divida a mesuia providência concedida á niod<riia , no

que de ce-rto tem muita justiça , comtudo graduando-ii

em segundo lugar , diremos que lhe compete o juro de

4 por 100, que sobrei; milhões importa em 240:0005^

rs. ; ao que unindo a importância do juro da divida actual

que não importará mais de 1 20:OOOi;^ooo rs.
,
porque se

separarão soldos , tenças , e pensões , vem a ser o totaí

do juro a ique a 5. "' Caixa fica obrigada 560:000(^000 rs. ,

que deduzidos do seu rendimento vem a ficar lium ex-

cedente de mais de lOOXOO^^OOO rs. Poderá ainda ta-

ze(.»se outra reflexão, na verdade de bastante fezo,.e he

que pôde acoivtecer diminuirem os rendimentos ,
c- uao

haver com que pagar o juro , ficando por isso em peor

estado a divida; porém o remédio he tacll, e existe \\a

mão do Legislador sem que delie possão queixar-sc os

Credores, \'isto que tanta consideração se tem querido
,

e tem dado á divida Regeneradora , diga-se' que em pri-

meiro hiuar será pago o juro desta , e que depois o pa-

gamento da oiitra se fará pela ordem numeraria de ssus

'iitulos , ou Apólices até onde chegar,. mas diga-se tam-

bém qUé aquelliís rendimentos são invioláveis . C; .que

delles se não disporá para outra cousa; e com estas de-

clarações -«e desonera o Thesouio de responsabilidade ,

e satist"az-se a divida.

*' Apparecérão ainda os eserwpulos de consciência, e

derão ftie onçiar a Wâçáo com fiuma semiJliante somma.
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fie sem duvida bem mal feito attento o estado de po-

hre73 em que a mesma Na(;.\o se aclia ; porém nós lhes

tesponderciiios : E será melhor , e nenhum escrúpulo ha-

erá em deixar J37er nn leito da tVme e da miséria tan-

tos Credores ? E será mellior coiiccrrer mui directamen-

te pura que alguns destes mesmos Credores no excesso

da desesperação a que liuma tal situação conduz o homem
comiiieltão delírios, e desatinos?... Sc taes escrúpulos

lemhrão , e se abjectáo para elles , também se dcvião

alijectar para os outros ; a Lei he igual para todos , ou

o seja para (is Credore^ da divida pretérita, ou então.,,

lie quirre'ri'd:r essa Igualdade.
'' Par = ;;e-nos ter demonstrado a existência dos meios

para reme^ííar a oppréssSo que sofFrem os Credores com
a indicada providencia , de que também resulta hum Be-

neficio á Nação , e he a circulação do numerário. Todos
conhecem ci;e a estagnação do giro do numerário he hum
mal ; c qual lu o meio para o remediar ? O apontada,

Commercio externo quasi não ha nenhum ; he preciso

pois animar o interno ; e que commercio poderáó l'azer

'aqtielles que nem de subsistência tem meios ? O juro

dado á divida faz cue a mesma divida tenlia credito , e

este credito lhe facilita as transacções com as quaes vi-

rão á, cifciilação talvez não menos de 6 , ou ? milhões,

que empreja'dos em bens , ou giro commercial reprodu-

zem annuaíinente muitas operações , e delias resulta á

Nação hum beneficio talvez igual âque'le do juro , nos

direitos , ctc.

'' Naò se teme pois a dizer que não ha meios, mas
substitua-se esta expressão por outra mais terminante,

e por esta occa«ião lembraremos ao Sr. Deputado Ferreira

'Borges duas promessas que aos Credores fez ; a primei-

ra em Sessão de 9 de A;;oEto
,
que supposto se não ache

na sua falia
, comtuJo não suppomo-; que de propósito

se riscasse
, e he a que temos mencionado ; a segunda

,

em ocasião que dois dos mesmos Credores lhe fallavão

no Corredor da Gallaria direita ao pé da porta que con-

duz ao Soberano Congresso , em que depois de haverem

exposto assuas razões, lhe prometteo o mesmo Sr. hu-

ma consolidação ; e tornando-lhe hum dos Credores : En-

.tão será nesta Legislatura, ou quando? Nesta, lhe res-

fpondeo , e foi se. O Legislador deve ser circunspecto

:liat suas p'omessa<; porém huma vez que as faz deve

procurar cuir.pr ill.is, ou do contrario sugeita-se a que com
jujítiça se lhe pressa dÍ7er que illudia c enganava aquelles

a quem proniettia , cujo caracter nem por sombras sup-

pofenios em nenhum dos nossos dignos Representantes,

'' Roga-se-lhe , Sr, Redactor,' a graça de admittir

no seii e>.cellente Jornal as seguintes reflexões, e em
outra occasião demonstraremos a possibilidade de ir

amortisr.ndo as Apólices qiie se derem.

Seus attentos Leitores

Os Credores Velhos.

CORTF.S. '

'

Sessão do dia 2; de CntiibrO, 497."
O Sr. Presidente decl.irou aberta a Sessão ás horas

do costeme , e por não se achar presente a acta , deo
conta o Sr. Secretario Felgucinis do expediente em que
se comprehendia a seguinte correspondência ; r: Hum

+offic'o do Go-verno pela Secretiiria d'E«tado dos Negócios
do Reino incluindo huma Consulta da Junta da adminis-

tração do Tobaco sobre o rcqueiimento dos Contracta-

dores , em qite pedem sejão adniittidos a despacho qui-

nhentos volumes de tabaco Virgínia. — Outro do Ministro
das Justiças, incluindo hum requerimento da Camará da
Villa de Arrulvius , e informe que sobr?- o mesmo deo
o Arcebispo de Évora

; passou á Coinmissáo Eccle'!Íastica

de Reforma. Outro acompanhando a Consulta do Conse-
lho d'Estado sobre o requerimento de Joaquim José de
Queiroz , Desembargador da B.iA/a , em que pede ser

transferido para a Relação do Porto. ^—rO^Hio pela Se-
cretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros , em que ex-

põe que sendo uso de tempo in.memorial dar aos Em-
pregados no Corpo Diplomático huma ajuda de custo

igual á terça parte dos seus respectivos ordenados , se

suscita es%à duvida no Thoouro , em consequência do
quc fez subir esta duvida de oídem de S, Wagestadc ao

Soberano Congressn para resolver o que for justo.— Ou-
tro pela Secretaria d' Estado dos Negócios da Gi^trra in-

cluindo as informações
,
que dizem respeito a L Eaibaia

Joaquina do V"alle.

Hlandou-se fizer trenção Icrtosa da felicitrçãí^ da

Camará Ccnstitiicional ria Villa de Cuba ; e passarão á

Ccmmissão das Petições as representações das Garraras

da Villa de Alcoitim , e de Villa de Ri;'.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada,
e di'se se achavão presentes 119 Srs. Deputados, e que
faltaváo jO, dos quses titihão licença n otivada 6.

O Sr. Secretario Basi/io Alberto de Sousa lâO'-

a

acta da precedente Sessão, cue foi af provada, 'i?iií>

Ordem do Dia. '
^

" '

O Sr. Secretario Soares de Azevedo leo o Projecto

n.° jio para ser addicionado ao Decreto da creação das

Relações Prc vinciaes , do theor seguinte
, que foi appro-

vado :
"

A Commissão encarregada do Projecto de lei para

a organisação das Relações piovinciaes
, em cumprimen-

to do que llve loí ordenado pelas Cortes
,
propõe o mo-

do de serem por esta vez providos os lugares das novas
Relações nos scgiiinres írtigos.

Artigo ).° Os lugures das Relações serão cheios

com os Magistrados
,

que maiores provas tiverem dado
de virtudes, conhecimentos, e achesão ao Systema Cons-
titucional ; dando-se entre estes a preferencia ,

1." aos

que já tiverem selvirio na Casa da Suppl cação, ou na
Relação do Porto, e 2,* aos que fora das Relações ti-

verem servido por mais lempc.

Art. 2-° Os Deseiiibargadores da Casa da Suppli-

cação , e os da Relação do Porto, que não foiem em-
pregados nas novas Relações, serão aposentados pela

maneira seguinte :

Os Descmbargadures da Supplicação , que tiverem
servido na Magistratura por mais de 25 annos , e drstes

S ao menos na Casa da Siipplicação , serão aposentados

com o seu ordenado por inteiro , e Carta de Conselho.
Os que cem 8 annos de serviço na Supplicaçio não

tiverem 25 de serviço na Magistratura , cu que tendo-
os não completáião ainda i na Casa da Supiplicação , se-

rão aposentados nos mesmos lugare.s
,
que occupão , com

o ordenado por inteiro.

E os que não tiverem 8 annos de serviço na Sup-
plicação , nem 25 na JVlsgistratura , serão iposentados
com meio ordenado somente, senão preferirem ser apo-'

sentidos como os Desenibírgadores do Porto.

Os Desembargadores da Relação do Perlo, que ti-

verem servido na JVlagistratura por mais de 20 annos, e
destes 8 ao menos em Relação, serão aposentados na
Cas-j da Su| plicação cem o ordenado por inteiro de De-
sembargador do Poito.

Os que lOm 8 annos de serviço na Relação não ti-

verem servido por 20 na Aiagistratura , cu que tendo
servido 20 na Magistratura não tiverem ccirpletado S
em Relação ,

serão aposentados com o seu ordenado por
inteiro no lugar

, que cccupavão.

E os que não tiverem 8 annos de serviço em Re-
Jação

, nem 20 na J\!.igistratura , serão aposentados com
meio ordenado.

Art. 3.° Além das aposentadorias serão condecora-
s com honras, e insígnias acuelJes, cue o Governodo

achar merecedores dessa retruneracão.

Art. 4.° Declara-se que os Deserrbargídores apo-
sentados não ficão per isso inhabeis para qualquer outro
emprego, para que sejão capazes, guaidadas as leis sobre
a accumuiação de otdenadcs.

Senrlo approvado o i.° artigo, o Sr. Villela offere-

ceo huma indicação , em que propunha que nos despa-
chos de que trata o artigo prineiro, paite prirreira , se-

jão conterr plidcj cs Drsen barradcres da Cssa da Sup-
pliração , e Relacio da Bo/iia , cue ti\ertni servido, e
que se aclicm legíJn.entc em Porii.g(il. — Approvado,

O Sr, Borges Ceineiro offereceo hi.ma indicação

em que propunha que esta prcrrocso se fcça per piopos-

ta do Conselho de Estaco em lista tripla. — Eepois de
breves rijflexões foi rppicvada a indicsção, voltando á

Commissão para designar a fóima da prrpcsta.

Entrou em discussão o att. s." , e ac» hin a d;s sua
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partes, qtie depois de alguma discussSo forSo approva»

dos, — O artigo 5." Foi supprimido, por serem as re-

munerações honorificas de attribuição d'ElRei.

O artigo 4.° foi approvado.

O Sr. Ârreagn fez huma indicação em que propu-

nha que no artigo i." sejão comprehendidos os Desem-
bargadores da Relaçío de Goa ; ( passou á Commissão
respectiva para a tomar na devida consideração).

O Sr. Fernandes Thomás pedio licença para ler hum
Projecto, resultado das indígaçóes, que fizera a respeito

do pagamento da dizima ; e sendo-lhe concedida , assim

1.0 fez; reduzindo«se a propor desde ji a suppressão do

direito da dizima ; ficou para entrar em discussão na Ses-

são de amanhã,
c O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia : =: Con-

tinuação das matérias das Relações , e levantou 3 Ses-

são ás 2 horas.

Sr. Redactor da Gmeta VnlvcrSaL

Depois de tantas e tão humildes supplicas feitas ao

Soberano Congresso , depois de tantas choradeiras; e de-

pois de se ter expendido nos Periódicos , e no meímo
Congresso a sobeja razão

,
que assistio aos Credorei da

Divida Publica chamada Pretérita para que se lhes confe-

risse o digno crédito , a fim de que alguns , a quem a

pobreza , e a miséria tem reduzido ao mais desgraçado

abatimento, podessem encontrar hum alivio racionavel á

sua dor , e os outros se podessem considerar com a me-
nor lesão possível , apparece no N.° 244 do Uiario do

Governo o Parecer da Commissão da Fazenda redigido

pelo Sr. BarroiOf e somente por elie ol?c;recido , o ijual

deixa os Credores na mesma terrível vexação, e no mes-

mo ou «m mais sublime grán de infortúnio. A primeira
,

e segunda base , em que o Sr. Barroso quiz tuiuiar o

ProjtíCto de Decreto, são inquestionáveis , s o justíssi-

mas , e mesmq a quarta , e' o fim da terceira não se

aliena muito da razão , e do systema legislativo ; mas a

, terceira não tem a mesma consonância no que respeita

ao pagamento do juro ; porque o premio ou juro d'hum

.capital
,
que se deva , he «doptado por tod.is as Nações

civilisadas com fundamento 110 Direito Natural e Civil,

e he reconhecido pelo mesmo Congresso no empréstimo,

que se mandou abrir, e na Dívida Publica chamada Presente,

íísem que se repute que com o pagamento dos juros se paga

-vduas vezes o capital ; comi de facto não paga , segundo o
Sr, Barra j» muito bem conl-.ece. Parece pois que, para o

-iSr. Barroso satisfazer aos deveres da sua consciência com
! apoio na razão , na justiça , e na preconisada igualdade

da lei, deveria estabelecer iiunn base contraria, e dedu-

7Ír no Projecto o rigoroso dever do pagamento dos ju-

fos nos créditos liquidados até á effectiva e real amorti-

-isacáo do Capital; porque só deste modo poderia mostrar

I que se não extraviava do decente e justo , e só deste

modo poderia conciliar-se algum crédito do Thesouro em
alguma illiberal commodidiide dos miseráveis Credores.

Não he essa a opiíii.io do Sr. linrroso , segundo se vé do

Projecto , e por conseguinte as providencias lembiadas

I .pelo mes:iio Sr. são nullas para o elTcito de melhorar

a sua infeliz sorte, visto que pelo descrédito permanente

-ides seus títulos se co;i«ervio reduzidos, ao me?mo prejuí-

zo , e ã mesma desgraça, que desafiou as suas rogativas,

Ouerendo alçum Credor negociar os seus títulos para

re.mir sua? aifliccões achará c:uem lhe d^ 4C , ou 50 por

ICO na expectativa de se embolsar, quando Deos for

servido, por mejo de prestações até 5 por lOO? Para

isto se verificar seria necessário que tivesse escapado al-

pyfm pec.inioso '[\:iocente á ira do sanguinário HernJes.

. -Kis-aquí porque eu digo, que são nullas as previdências

iiidicailas no Projecto, e porque inculco o vencimento

dos jurOS como huma ;;ircunstai)cia iiuiíspensavel para al-

gum crédito do Thísouro, e valor nos títulos. E qual

seria o motivo porqut: o Sr. Barroso os não quiz proje-

ctar para a Dívida Pretérita , achaiido-se já decretados

para a Presente? Se estas Dividas disputassem a prefe-

rencia, luveria algum Código das {^'açóes cultas, que

negasse a primazia á divida contrahida lu Restauração?

pjla tem cm seu favor a antiguidade , e os sagrados fins

do seu destino ; e por todas as regras da polid» Enrofjn

conserva huma legal hypotliéca em todos os bens Na-
cianacs ;

porque os salvou, e com clles a Pátria. Em
vista só desta breve consideração poderá ser plausível o
parecer redigido pelo Sr. Barros» concedendo-lhe o pa-
gamento em prestação até 5 por (oo, e negando-Uie o
vencimento de juros ? .^inda mesn.o julgando-se q;»s

huma , e outra divida se lígão na igualdade de direitos ,

que razão assistiria ao Sr. Barroso para excluir na Pretéri-

ta as prerogativas , de que goza a Presente ? Será este

parecer sustentado na inteireza e rectidão d'luim Legis-
lador ? Os seus lllustres Collegas o dirão quando se dis-

cutir o Projecto de Decreto.

Dit o Sr. Barrosa , e diz muito bem
, que merece

particular consideração a divida contrahida por emprésti-
mos na Cidade do Porto em 1808 ; e eu digo que me-
rece universal sentimento

j
universal desprezo, e uni-

versalidade de lagrimas o remédio solicitado pelas sua?

idcas para o seu curativo, e que este remédio, sendo
examinado com vistas imparciaes , até parecerá ver;;'nli3-

so , e indigno dos governos da iJarberia. Conhecendo cu
muito de perto ao Sr. Barroso , e sabendo que a bon-
dade do seu coração , e que seus conhecimentos littera»

rios se dilatio em grande esfera , muito me admiro
,

quando vejo o artigo ó." do Projectado Decreto !! f Será
possível que o Sr. Barroso qu'zesse indicar legislação so-

bre este importante objecto sem conhecimento de causa ?

Será possível que o Sr. Barroso inteirado das condições
,

segurança, e hypothcca , com que foi levantado esse

empiestimo pela Junta Provisional do Governo Supremo
,

se atreva a dar-lhe em pagamento os rendimento? da

sexta caixa recebendo huma prestação annual dupla da
que couber aos Credores da Divida Pretérita ? E aonde
quer esconder o Sr- Barroso a fé publica aos olhos da
Nação , e do mundo inteiro ? Será bom Legislador seri

recto, e merecedor da benção dos súbditos aquelle que
vai atropellar com huma l«i a outra estabelecida por
contracto? Eu tenho alguns conhecimentos dos princi-

.pios de Direito Publico Universal , e por elles sei que
he inhcrente á Soberania não só o direito de mjrcar a

forma, e solemniJade dos pactos obligatorios entre o,s

Cidadãos , mas também de os examinar , irritar , e pro-

hibir
, quando sejão nocivos ao Estado, porém não en-

contro que a Soberania possa cessar e proscrever os vín-

culos, com que se ligou aos súbditos, sem que veja of-

fuscadas todas a: luzes do bom senso. Ignora o Sr, Bar-
roso as qualidades insertas na lei do empréstimo de

1808 ? Também lhe faltaria essa informação, e esclare-

cimento??? Ahi vai; Determinando a Junta Provisio-

nal do Governo Supremo , instituída na Cidade do Per-

to em i2o8 que se abrisse hum empréstimo de dois mi-

lhões de Cruzados com o annual vencimento de juro de
cinco por cento : ou sem elle a arbítrio dos mutuantes,

consignou para pagamento dos juros , e amnrtisação do
capital o rendimento do Novo Imposto sobre vinho , e

azeite exportado pelas Barras , e Portos das três Pro-

víncias do Norte constituindo hypothéca neste rendimen-

to , e preterindo no pagamento as quantias mutu das

sem juro. Eis-aqui , Sr. Redactor, eis aqui o resumo da

líi , e eis«aqui as condições do contracto ofFerecirias pe-

lo Go\erno Portuguez existente, e reconh^-cidas índis-

tinctamente por todos os Governos
,
quc lhe tem sue-

cedido, E pôde conibin2r-':e com esta lei , e com esta?

solemnes condições á infausta lembrança áo Sr. Burra ii< ^

Que tristeza!!! E será possível que no acto da disco. -

são o Soberano Congresso negue a justa contemplação

3 estes sobre todos mais beneméritos , e mais privílig!.i-

dos Credores , muitos dos quaes estão sendo victimas d,->

seu nobre Patriotismo? A fé prnn)ettida será violada?

Será pizada a Lei Natural? E o credito da Nação! ! I E
o decoro da Pátria I ! !

Esta caria, Sr, Redactor, he muito ímp.irtante pelo

seu objecto ; e , como possa acontecer que ella suscite

idcas lalvez adormecidas na mente dos nossos Legisla-

dores , rogo-Uie a especial graça de a mandar transcre-

ver em alguma das suas follias. Sou com todo o respei-

to , aífecto , e gratidão hum dos seus maiores admira-

dores o =: Amiií» da Verdade.

íN a 1 M r K £ íN á A ín a- cio N a l.
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A,

GR A-BRETANHA.
Londres 27 de SetCnibro,

.ppareceo em hum periódico de Nápoles luim map-

p.i estatístico, sogiimio o tjuai a população de todoGlo-

l)0 sobe a 6j2 milliõe; d' almas, a saber: — 172 mi-

lhões na Eurofn \ j
jo mi'li6es na yliia ; "O milhões na

ÀJricn ; 40 inHiiões na America , e 20 milh'ies nas ou-

tras partes
, (_ll;„is , cie. )

Cálculo por aproximação. — Numero dos tiascimen-

tos n3 EarKp,! : por anno, 6íj7l".j70, por dia 17:453 ;

pOr hora, 727; por minuto, 62 ;
por segundo, i.

—

Mortos: per anno, 5:6)8:822; perdia, 15:860; por

liora
, 577 ; por minuto 65; por segundo 1. — Km todo

o Mundo: Nascimentos, por anno, 23:407:407 ;
por

dia, 64:150; por hora, 2:672; por minuto, 153; por

segundo 7.

Centenários. — Em «8oo, segundo tarrey , havia

tio Cairo 35 individuos que tinhão cliegado a idade de

cem annos e dahi para cima.

Em Hesfianha no século passado vio-se em S. João

<!e Pega, ViMa ds Ga/lha existirem i) pess.>as , sendo

a de menos idade de 110 annos, e a mais vellia de 127,

fazendo a idade de todas juntas 1499 annos.

Con!.io-se s^ralmente em Inzlaterm 5100 indivi-

duos de cem annos de idade. No prmcipio deste século

havia na Ir/íi;;,/,i 41 individuos de 95 a 104 annos em hu-

ma população de 4"<à almas.

Na Rí(fjr,i, em 891:652 mortos em 1814 havia

3351 indivíduos de lOO a iia annos de id,ide.

Na Hiiiií^riíi 3 família 'Aejonn Kcvin foriieceo hum
exemplo da mais extraordinária longevidade : o Pai viveo

172 annos, sua moll-.er 164; forão casados 142 annos,

e o mais OiOÇo de seus filhos ciando o Pai morreo ti-

nha 1 1 5 annos.

Daniel VrrtiouUli calculou nue a iiiociilVcivõ das be-

xigas tinha feito prolongar mais j annos a duração da vi-

,da humana, «í as obser'va<:5es de Davilliird atfribueni o

mesmo resultado á vacciria.

IJcni 5 de Outubro.

O Observador Aiisíriífco de 2? do mez passado

traz hnma catta de Constoikinofilú 'At 5 do mesmo em
t|ue se descreve o futal terremoto que hoiíVe em Aleppo

( Cidade da 5jíi iii de tooíjj almas , e que se diz ter 40|^
casas ) do modo seguinte :

^' ÀUppo , luima das mais bellas Cidades do Impé-
rio Ottonuno , foi visitada por hum tetrert;oto , siiri-

Ihante aos cuc assolarão Lisboa e a Calábria no século

passado. O primeiro e m.iis forte abalo sobreveio em
1 j de A>;osto

,
pela volta das lo horas ua noire , e no

mesmo instante serultou milhares de habitantes debaixo

das ruinas de tuas elefantes ca«3s de pedra, algumas das

quaes merecem o norne de policies. Seguiráo-se vários

outros tremores, e ainda no dia 16 se sentirão, e al-

2uns dellus fortes. Duas terças partes das casas dfta po-

pulosa C.d:de estão cm ruinas, c com ellas foi destruída

immcnsa quantidade de preciosas mercadoiias de tcda a

espécie da Periia e da Índia.

"Segundo as primeiras relações deste desastre, as

quaes em rszáo do susto pedem ser exagerarias, o nu-

mero dos que padeccr.io sobe de 25 a 30^) almas. En-

tre elles se conta hum dos melhores hcmens desta Ci-

dade , o Cônsul Geral Austríaco, o Cavalheiro Es-dras

Voit Piecotto. Tendo escapado do perigo de ficar enter-

rado nas ruinas de sua própria casa ,
dirigio-se á pressa

com algumas pessoas de sua família á porta da Cidade ;

mas indo a passar por hum Klian , tremeo de novo z

terra, e desabou hunia parede que o sepultou e os que

O acompanhaváo. —Tártaros que vem de Damasco con-

tão terem visto a população de Aleppo acampada nos su-

búrbios. Dizem elles qUe algumas outras Cidades no Ea-

chalado de Altppo e Tripoli (da Si/ria")^ patticularm.ente

Antioquia e Laodiceo , forfo destruídas tan.bem por este

terremoto. O Capitão de hum Navio frcncez também
relerio que ao tempo do terremoto tinhão apparecido

dois rochedos ao de cima do mar nas vijíiihanças de

Cliiipre
,
que está quasi na latitude de Aleppo-

" Assim cue os A'rabes e Seduinos do Deserto ti-

verão noticia da calamidade sobteTinda' a Aleppo, corre-

rão em chusma a exercer seu negccio de roubo racuelle

immenso sr-pulcro. Porem Beliren Bueliá os repellio
, e

fez executor também vaiios Janizaros
,

que tinhão rou-

bado entre os n ortrs e luinas.

"O grande sumero de cadáveres insepultos nesta

estacão calmosa tem produzido eff.uvios pestilencises , e
obrigado ^s intelizes habitantes a buscarem refugio em
algum sitio distante."

HF. SPANHA.
If^cdrid 14 de Outubro.

As sessões das Ccttcs de lO, e 11 deste mez forão

exclirsivaniente destinadas á leitura e discussão do no\o

Código Militar.^— Na sessão de 12 continuou o rresmoi

assumpto, e acabado de 3ppro\ar o aitigo S7 do Códi-

go , ouvio o Congresso huma lapida exposição da situa-

ção actual da Península, lida pelo Ministro do Interior,

a qual tem por fim as seguintes rredid?s de rigor :

1.° Que as Cortes fixem o estado do Clero; 2.

que os salários dos Ecclesiasticos depostos de seus em-
pregos seja posto á disposição do Governo , excepto o

absolutamente necessário paia sua sustent.ção; 3." que

o Governo fiqtie suthoiisado a fazer todas as mudanças

nos empreses dcs Ecciesiasticos , na rrnfcrmidade da Lei

ide 29 de Junho passado ;
4." que toda a pessoa que go-

za de ordenado cio Governo, c cue não se apresentar

contra os facciosos ,
quando os l;abitantes do seu Ccrce-

Iho estiverem no caso de se pót cm estado de defensa.
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perca dois terços de seu Ordenado; s" qus todo o Con-
celho que tiver deixado de se dcfdiidcr contra os faccio-

sos, seja obrigado a soffrer todas as despe7as de estada

de tropas coiistitucionaes
,

quando ellas alli se apresen-

tarem ;
6° que seja authorisado o Governo a suspender

de suas funcçúes os Empregados, os IMembros das Cama-
rás que não tiverem dado provas de patriotismo nas cir-

cunstancias criticas , e a substituillos por outros de sua

conlijnca ;
7.° que todos os que con-^pirão contra o Go-

verno Constitucional , sejáo den.ittidos de seus empre-

gos e vantagens a elles annexos ;
8.° que os amantes do

Systema Conviitucionai sejáo indemnisados de todos os

prejuízos que soffrcrcm da paite dos facciosos ; 9.0 que

seja authorisado o GoTcrno a mudar todos os C hefes

i\lilitares ; iO.° que sejáo examinadas as proposiçõts fei-

tas pelo Conselho d' Estado sohre a Magistratura; il."

que toda a pessoa nomeada pelo Governo para qualquer

emprego, seja obrigada a occupallo sob pena de ser de-

clarada inhabil para qualquer outro; 12.° que se anime

a abertura das Sociedades Patrióticas, dando-lhes regula-

mento para evitar todos os abusos ; i j.° que sejáo obri-

gados os theatros a dar representações próprias para ex-

citar imoral e ao patriotismo; 14.° finalmente, que se

dè á Camará e Wilicia Nacional da heróica Cidade de

Madrid hum testemunho publico do reconhecimento na-

cional. — Enviou-se a huma Cominissáo especiait

O Correio que partio a 5 deste riiez para a C«stel-

la Velha foi interceptido entre VilUlyando c Benavente

pelo partidário Rojo de Balderes.

Os Duaneiros de Huelva , reforçados por huma co-

lumna movei do Exercito permanente e por alguns Mi-

licianos de Carihagena , atacarão a 27 de Setembro 2OO
Contrabandistas armados, e lhes tomarão 81 cargas de

tabaco, e outras fazendas, 50 cavallos e mulas, e 72
bocas de fogo.

Idem 18.

O General MorUiia e alguns outros sujeitos desâp-

parecirão de Mndrui ; ignora-se o que lie feito delles.

A Junta facciosa de Baiona recebeo a semana pas-

sada grossas sommas de dinheiro remettido á'Hespnnha.

Na noite de 4 para 5 deste mez prendcrão-se em
"Barcelona 5 Frades Franciscanos , hum juiz de primeira

instancia , e hum Letrado
,

por suspeitos de se commu-
nicarem com os facciosos.

L I S È O A 24 de Otitubra.

Carta Ce Lei.
Dom João por Graça de Deos , e pela Constitui-

ção da Monarquia, Rei do Re:no-l'nido de Portugal,

Brasil e Algarves, d'aquem e d'alem Mar em Africa, etc.

Faça saber a todos os meus Súbditos que as Cortes De-
cretarão o seguinte :

As Cortes Geraes , Extraordinárias , e Constituintes

da Nação Portugueza, tomando ein consideração o jura-

mento que se deve prestar á Constituição Politica da

Monarquia , Decretão o seguinte :

I. No primeiro Domingo do mez de Novembro do

corrente anno , os Chefes , ou primeiros Empregados de

todas as repartições publicas Civis, Ecclesiasticas , e Mi-

litares de cada Cidade ou \'illa , e estando impedidos

os seus inuiiediatos , bem como os Officiaes Generaes

do Exercito e Armada , os Commandantes dos Corpos

de primeira e segunda linha , e os dos Navios de Guer-

ra assistirão a huma mi?sa solemne
,
que será celebrada

na Igreja principal, e juraráõ nas mãos do celebrante,

pela lórraa seguinte : Zl Jura guardar, e faíer guard"r a

Constituirão Politica da Monarquia Portugueia , (jiie

ccctbãj de Decretar as Cortes Constituintes da mesma
^'aj^o, ~ A disposição deste artigo he applicavel aos

maiores de 25 annos
,

possuidores de bens das ordens

Wilitares, e de í\!alta , e dos antigamente denominados

da Coroa, com declaração de que nafoiíviula do juramen-

to se supprimiraó as palavras — e tazcr guardar :r, e se

admittirãó a jurar por Procurador as muiUetes , e os le-

gitimalniute impedidos.

2. Nas Ilha» adjacentes, e Províncias Uitramarinaj

se prestará o referido juramento no Doirdngo que desi-

gnar a superior authoridade Civil da Comarca cu Pr,o-

vincia , o qual será o mais próximo possível depois que

a ella chegar o presente Decreto

j. Para a exeaiçáo dos artigos antecedentes serão

dadas as providencias necessárias pelo Governo, quanio

á Ciradc d=Li<;boa, e pelas iespecti\ as Caiiieras, quanio

as Províncias do Reino Unido.

4. No Domingo deteiminad"» no artigo primeiro, e

no que for designado na forma do artigo s^fgundo, se lui-

maiaõ em parada geral os Corpos de primeira linha, a

brigada da Marinlia, e cs de segunda linha, que a juiio

í\o General da Província se poderem comiiiodamente reu-

nir, e será deferido o juramento; aos Ofhciaes pelo

Conimanriante do Corpo ; ao pequeno Estado Maioi por

hum Ajudante, e aos Officiaes Inferiores, Soldados, e

Tambores pelos respectivos Commandantes de Compa-
nhia : o mesmo se praticará quanto aos mais Corpos de

segunda linlia , com s dífferença que a reunião se fará

por companhia na cabeça do districtn de cada liuuia ,

jurando primeiro os Commandantes delias nas mãos de

Seus imnicdijtos. Desta maneira prestar, ó juramento as

conipaiihías de Veteranos, e todos os destacamentos de

qualquer arma.

5. Os Officiaes da Armada Nacional desembarca-

dos , e não conipteheiídidos no artigo primeiro jurar.'.ó

perante o Secrctaiío d" Estado dos Negócios da Marinha,
e os embarcados

, e as guarnições peiante os seus respec-

tivos Comniandaiites.

ó. Prestarão juramento os Officiaes do Corpo de

Engenheiros nas niáoj do seu Coinniandante , e os Offi-

ciaes de Estado Maior addidos , sem exercício, licencia-

dos , ou reformados de piimeira ou segunda linha, ou
da Armada perante a superior Authoridade Militar, que
estiver cm Comniaudo na terra onde residirem , e na

sua falta perante o Presidente da Camará. No Juramento
dos Soldados , fuarinheiros , e Tambores , e mais indívi-

diios sem commando , serão supprimidas as palavras —
e fazer guardar.

7. Os empregados piiblicos civis não comprehendi-
dos 110 artigo primeiro prestarão o mesmo juramento,

sendo-lhes deferido
,

por seus superiores nas respectivai

repartições em o prímcífo feriado, depois do Doniíuf;>)

declarado 110 citado artigo, ou que for designado na lói-

nia do aitigo segur.doi

8. Os Cidadãos que chamados a jurar pelo presen-

te Decreto não poderem comparecer nos dias determina-

dos
,

prestarão o juramento logo que deixem de estar

impedidos : sendo Chefes de repartições , ou Comman-
dantes de Corpos nas mãOí de seus inniiediatos , sendo

Olhciaes Generaes nas do Governador das armas da Pro-

víncia , e sendo possuidores de bens nacionacs nas d»

Presidente da Carr.ara , huma vez que não tenhão cons-

tituído Procuradores nos teimas do artigo primeiro.

9. No acto do juramento se fará auto delle , assi-

gnado pelas pessoas que o prestarem , e será lavra J»

nas Igrejas
,
pelos Escrivães das Camarás, e nas Reparti-

ções publicas , corpos milit.-.res de terra e mar , tripula-

ções , conipanhías , cu destacamentos por algum dos les-

pectivos Officiaes. No Exercito, Milícias, e Armada so-

mente os Oliiciacs assignatáõ o auto de juramento.

jo. Os Presidentes das Camarás, os Chefes das

repartições , os Commandantes de Corpos , e os de Na-
vios de Guerra, remetteraó ao Governo certidões i'os

referidos autos, para serem guardadas na torre do Toip-
bo. O mesmo farão os Generaes de Províncias nos ca-

sos em que o juramento, he por elles detcrido.

11. Nos paizes estrangeiros os primeiros encarrega-

dos das relações diplomáticas ou co.minerciaes do P.eino-

Unido, em dia por elles .issi^nado que será o mais pró-

ximo possível depois da noticia deste Decreto , darão o

juramento nas mãos de seu im.msdiato, defsrillo hão aos

mais empregados njquellas repartições, c aos Cidadãos

Fortuguezes ^ue ahi se aciíarem possuidores de bens na-
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cinnaes nns termoi: do artigo primeiro, e remetterâó aj

ctrtidõeç jo Governo.

12. Os Poniij;uczes maiores de ;; annos que des-

frucLío bens das ordens IVlllltjres e de JMalta , ou hens
cjue dantes se dnijnniinavão da Coroa Strão delles priva-

dos se não niastrarefn haver jurado a Constituição por
ji

, ou no C2Ç0 de impedimento por seus ProcuraJores
no termo de luini me? contado desde o dia determinado
110 artisit) primeiro, ou que for designado na forma do
artigo segundo, e dentro de seis me2es desde a publica-

çãi do presente Decreto estando em pai:es estrangeiros.

i;. 'l'odn yquelle que sendo obrigado pelo presente

Decreto a jurar a Constituição 1'olitica da .Monarquia , re-

cusar cuinjuir tão religioso dever, perderá a qualidade

de Cidjd.io , e saliirá inimediaramente do Território Por-

tugue?. P.iço das Cortes eni lO de Outiiluo de 1S22.

Por t.iiito , M:indo etc. Dada 110 Palácio de Queluz
aos II d?as rio mez de Outubro de 1821 Elllci coin

Guarda. ::: fi/i/i/ií íen-íiiit de Aroiijo e Castra.

Sr. Rcrlactor da Gazeta Vnlversol.

No Asiro n." ZOO li ss seguintes palavras, man*
<ladas insí-rir por J. 1.. G. A. — " e assim o pu"-

blica no peiiniico mais servil
^
que tem Liiboa ;

" r: fal-

Jando rio Dmrio do G.
,

por antonom.isja o Tltaribitloi

Com que pr.\7er me não avanço adarllie os parabéns do
principio de justiça que já se lhe vai couceden.lo

,
pois

<]ue ate j(;'.ii , lião porque eu o pens.Tsse
, mas sim por-

<]ue alg'.e.T) queria, assim era alcunhado o seu imparcial,

e rcpeitasel periódico. Em- fim , meu amÍ!;o , a desgra-

ça também canea dí perseguir ; bom f, i o subir pelo me-
nos hum degrío ; e eu ainda espero vcllo chegar ao ga-

iarim. <")r3 a fallar a verdade, V. m. tem culpas no car-

tório, e mesmo eu comigo tenho as veres debates a

seu respeite. — Porque \iio cila V. m. esses mrdditos ar-

tigos da tíi'<piuilia > Deixe-a. Não sabe o dictado =: Ctho
tjue não \é , coração não sente— ? Pcnha-se á ir.ira,

porque t^^ii matérias em cii^i pôde expl.mar-se , e agra-

dar a mirra gente. Pespé;ue-lhe com a Gi ecia , e diga-

rns alguma cousa do Ipfiluntii ', mande Verona para os

Infernos, que.laitos de verões sjidamos nós por aqui to-

tios , sem <iti6 i chuva dê mão á Agricultura. ( Agrra a

terá de sobejo.) (,>ue lhe importa oBrajil} Ha de her-

dai lo ? Espere pelo resultado da Expedição. Para que accei-

ta diatfit>ís contra esta ou aquella sociedade ; fulano he

Pedreiro-Livre ; pois seja PedreiroLivre ; antes eu seria

Pedreiro- .Livre que Pedreiro na Calceta. Seja dócil, e

vá com o tempo ; lie verdade que custa muito o roer

com dente luimano luima canela de iium L'oi ainda nue
ferva se's seiíunas no nraior Caldeirão dos Frades Fran-

ciscanos
;

poiém r.;a
,

que assim faz muita gente boa;
cã est(=>u eu nue estou a roer incessantemente nas dis-

formes costellas do Commissariado , c espero ficar sem
dentes, eelle intacto, assim como o estava atites do

parto. Dif.a-me , não seria eu louco , e parvo em que-

rer mostrar aos nossos sábios e illustres Utputados
,
que

sabem mais a dormir, do que eu acordado, que toda a

Nação, scisme com este detuncro resuscitado ? Ah Sr.

Redactor! eu li no Diário das Cortes os excellentes de-

batts entre os nossos Senadores a este respeito ; na ver-

ilade enchcrão-me às medidas ; só lhes escapou classifica-

rem esta planta, e por isso tornou a reviver. Esta her-

va he huina espécie de grama peior que a junca de ca-

becinha , e por este motivo torjiou a reverdecer
,

por-

que n)>erar de f:car corn as íaizes para ciir.a , fe? das fo-

lhas raiz , e volveo-se a vegetação. Aqui está já V. m.
a lamentar

,
que a Pátria esta a regenerar-se

,
que pe-

de empréstimos, que as suas rendas estão deminuidas
em liuma teroa parte, e o Conimissariado em p<i ! Cal-

Je-se ; deixe viver quem vive : eisaqui por que lhe clia-

mão corcunda. Não vé que deste pão quotidiano come
hum numero infindo de homens de corpo direito

,
que

não sSo coicundas , em quanto a mercia durar ? Parece-

nie que o estou vendo, e ouvindo dizer para outros que
taes como V. m. : := Pois he possível

,
que estando a

Pátria sepultada em pobre/a a ponto de se chamarem
ao Thesouro Nacional os bens Ecciesiasticos Seculares e

Ke^ulares para se acudir á Divida Publica , venderein-se

os bens da antiga coroa , c dignamente intciitaren>se

muitas outras úteis reformas , a fim cie obstar ao de*
ficit annual , ainda existáo semilhantes sanguichugas ?

(T^ins iam Jerreus} — Calle-se ; vá chupando também a

sua de Ires por cada folha ; e deixe que a cousa ha de
acabar

; por qUe tudo tem certa duração. Ahi está

Vossa mercê outra vez a erguer a grimpa : ~ E pa-

ra qu« serve hum Deputado em cada Provinda , tan-

tos Escripturariíis , hum Encarregado , tantos Fieis e

Distribuidores, e tantos serventes effectivos , em qual-

quer ponto para dar de dois cm dois dias pão ou cevada
a lOD nu 2OO respectivos comentes ? = ftláo ! De que
serve ? De muito. De menos servem as suas folhas , e
nem por isso V, m. ha de deixar de ter vendedores

,

recebedores
, impressores , copistss , etc. etc. etc, tVm

st^i
,
que serão os precisos, porém isso he bagatella. Lu

lhe faço hum argumento, em que p-r forca se ha de cal-

lar a não ser teimoso. Tcdos os bons Fcrin^ueícs são

ronstiiucioiíacs do coração: mas podem todos os bons
PíTiiigiieies dei.xar as suas diárias occupações para anda-
rem a toda a hora

, e a todo o instante pelas Piaças pu-

blicas a mostrar as vantagens doSystema, que frlizmen-

te adoptamos , e irrcmisíivelmente nns ha de reger, pOr
que a opinião publica não retrograda ? Diga comigo ; não.

Os empregailos dos Assentos são Cor.stitucionacs, e tem
esse tempo; erga^ devem «xistir, pela mesn.a razão, por-

que antigamente dos Fiades se dizia, que devião existir

para orar pelos Fieis de dia e de noite , em quanto estes

se emprcgívão ims seus trabalhos. Agora aintia tem que
dizer ? Lá s,-lie V. m. outra vez : =: Teniio ; e poroue se

não ha de poupar ess-i exorbitância de ordenados pelo pe-
nes além de outras bagatelitlis . cue a pratica traz com-
Sigo, e até parece

,
que pela pouca fiscalisação do Chefe

da Repartição se achão em costume, como por excn.plo

liuma occulta transacção, huma chapa testa de negocio, e

outras ninharias de igual calibre ? Aqui está nesta Cida-

de hum homem encarregado de hum Assento em Bvoi a ;

forneceo em grandes quantidades ; deo excellentes con-
tas

, e segundo críio , era elle, hum feitor, e dois mo-
ços

, e os ordenados não excedião de trinta mil réis por

mez. — Alto, alto! Creio, porque V. m. o diz , e não
teu fama de mentiroso ; mas olhe que isso be muito
puxar pelos cedeis. Em fim, meu amigo, estamios dis-

cordes, e se algum dia elles tiverem adita de influírem

na opinião publica , e a souberem dirigir de modo
,

que
se iTie facilite a honra de assentar-me entre os dignos

representantes da Nação, eu, não só por agradecido,

mas por eíTeito di boa razão, lhe farei ver o quanto
me empenh.irci pela existência do Commissariado! 'l"o-

davia, para que he esperar por capatos de defunctc .' O
que ha de dizer-se , diga- se. He preciso que exista; he
hum Corpo Constitucional, e numeroso, e deixando ds
existir, talvez porque a necessidade he inimiga da vir-

tude, apparecerá este corpo cem hf.m,a casaca eaverru-
g?.da nas cOstas , segundo li em hum papel, que me
disserão ser feito por hum hábil Commissario , logo de-
pois que se decretou a extincçáo do Commissariado , e
o fornecimento a dinheiro. A Deos , Sr. Redactor, fi-

que no (]iie lhe parecer
,

que do meu juízo j "-^ não
derruoa. Sou ~ Hum sen admirador , e Uitor.

P- S. Como he teimoso, eu llie enviarei ''"11 ps-
pelorjo

, com que o hei de callar de todo.

COR1 E>'. ^^— if -Urtíi do dia 24 de CiilubrO. ^çg.*
O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão is lior?»

do costume, e lida pelo Sr. Secretario Soares de Aze-
vedo 3 acta da precedente, que foi approvada , e algu^

mas declarações de votos , que se mand<irão inserir na
acta, deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do expedien-
te, em que se comprehendia a segumtc correspondên-

cia: — Hum officío do Governo pela Secretaria d' Esta-

do dos Negócios da Wariuha , incluindo as informações
SAbre o requerimento do Capitão de JVlar e G. graduado

da Marinha de God ,
Raymundo de Assa t asrello-branco,

que pede se lhe mandem pagar aqui os seus soldos.

Wandou-se fazer menção honrosa da felicitação que
pela descoberta da Conspiração dirige as Cortes a Gama-
ra da Cidade de Santa Alaria de Belém do Grtio-Pará

;

e as das Camarás Constitucionaes de Freixo de I^umão ;

a de Aher do Chão, de Villa-Píiem, da Villa de Loulé
,
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de Lagos, de S. Tltiagô <fe Cassem, da Vilia de OjI-

des ^ da Villa de -Piíoj, da VilIa Ha Figueira, da VilIa

de Arronches , da Villa de Alp,a!hi'o , da Villa de Alvi-

to ; do Governador da Praça de Cascões , António Joa*

{)uim Pandíira , em seu nome, e doç Olliciaes do Esta-

do-mai'ir da mesma Praça ; do Cabido da Catliedral de

Purialí^re ; e do Preposito e mais Padies da Congrega-
ção do Oratório de Viseu.

Forão ouvidas com agrado a do Cidadão Portiiguez

Januário Jo^é Rayn.undo Penaforte pela conclusão da

Constituição ; e de outro pelo mesmo motivo do Juiz

de Fora de Arronches ; dos Juizes Consfítucionaes e Or-

dinários da Villa de Alpalliãu pela occasião de terem te-

mido posse dos seus ncvos Empregos , pela Lei de lO
de Julho próximo passado.

Passou á Commissão competente hunia exposição dos

motivos ,
que tem eccasionado a dessolaçao e desgraça

,

em que se acha a Província do Kio i^'egro dependente dn

Grjo-Par.í
j

para servir de instrucçáo ás indicações que

se forem fazendo sobre a necessidade , « modo de me-
liiorar aqueile ioteressantissimo Paiz agonisante, apresen-

tada peio Sr. Deputado Cnvulcante.

Passou a Secretaria para ser presente na primeira

Sessão Preparatória a copia da acta da Junta da Divisão

Eleitoral de Portalegre.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo fez a chamada
,

e disse se achavão presentes i i i Srs. Deputados , e que

faltaváo jS , dos quaes 6 tinhão licença motivada.

Ordem do D-a.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo leo o parecei

da Commissâo encarregada dj relorma das Relações acer-

ca dos artigos, e indicações, que passarão a mesma Com-
rnissáo para sobre elles dar o sen juízo.

Ao artigo ój.-i-i." Que o additamsnto aoart. 6$ man-

dado á Commissâo para propor hum arbitrio que rciol-

ve , sem necessidade de dispensa de lapso de tempo , o

justo impedimento de appellar no decendio , não precisa

providencia
,

pois que dilíicil cousa será iigurar iiypothe-

se em que tal caso se veriSqii;. Não foi approvado , e

ique volte á Conimissão , cem liuma indicaçío do Sr.

Goiívéa Durão.

Ao arti;;o 66. — 2.° Que a indicação do Sr. Depu-

tado Ferreira Borges para se não trasladar mais do que

artigos, provas, e sentenças, oio se poda approvar

,

porque dos mais termos do processo podem tirar-<e jr-

tguinentos para se mostrar nullidade do processo , ou pa-

ia outros fins. Approvado.

;.' Que se não apprn-e a indicação do Sr. Dcputa-

6b Urito para se trasladar somente o qus as panes indi-

carem , porque <stas não podem saber o que para o fu-

turo lhes ha de ser necessário. Approvado.

4." Que a indicação du Sr, Deputado Borges Car-

neiro se approve a 1." patte para a appeliação se inter-

por em audiência, ou fora delia; e a j.' para os autos

se não trasladarem na terra aonde está a relação ; não

assim a 2.^ parte )iara poder a appelljção ser recebida

-por despacho fora da audiência
,
pois que o recebimento

da appell-ação he interlocutoria de grande iniport..ncÍ3
,

que exige toda a publicidade ; nem a ultima sobre a

-atempação por já estar vencida , como seu lllustre au»

thor pede. A l.^ parte approvou-se ratificando-se na pri-

meira audiência ; a 2.' foi retirada por seu author ; e a

j." e 4.' foião approvadas.

Ao artigo 67.-5." Q""^ quando houver muitos ap-

pellantes para que a commissâo de hum não prejudique

os outros (hypothese apresencada peio Sr. Depuuilo Suo-

'rts de Aíevedo em 12 áo corrente}, se guarde a regra

-seguinte :=: Havendo muitos appelíantes concordarão cn-

.tie si no que ha de receber os iiutos da appcilação , e

-não concordando, o Escrivão os reiuetteià seguros pelo

-correio á custa dos appeliautes todos. — Approvado.

Art. 91. Que a forma de processar embargos e ac-

cordãos da Relação em CausTs crimes seja a mesma )i

vencida pata as eiveis, isto he
,

que recebidos os em-

bargos sejão feiTietlidos os autos para o Juizo da primei-

ra instancia , d'onde vottaráó depors de processado? pata

serem sentenceados na Relação, .'approvado.

Art. 88. Que a indicação do Sr. Deputado VerreU

ra de Sousa sobre ser depois da extincção dos Correge-

dorrs ,
pedido ao Juiz letrado mais \izinho, e parecer

que 05 Juizes ordinários eráo obrigados a pedir aos Crr-

re°edore5 para sentenciarem certos casos sem appellaçáo,

não precisa piovuiencia, pois que a pouca importincia

destes casos, e a responsabilidade dos Juizes bastão aic

o estabelecimento de Juizes Icliados em todo o RcÍlu.

Approvado.

Art. 92. Que para a remessa doí autos crimes pa-

ra o Supremo Tribunal de Jirtiça, quando for pedidj

revista da Síntença, dada na Relação, o Juiz assignará

ao Escrivão até lO dias , depois de perparados os autos ;

ficando assim satisfeita iniiria indicação do Sr. Deputado
Soares ce Azevedo, ApprOv.ido.

Art. ici. Que as Cauzas pendentes na Relação

do l oriu ou na Supplicação
,
que a ellas tiverem vindo

por appelliqão continuem até final nas Relações que se

crião nestas duas Cidades , como foi já vencido para os

aggravos Ordinários, satisfeita assim huina indicação do

Sr. Deputado Macei!}, Approvado.
O Sr. Secretario Vaiilio Alherto leo huma indica-

ção, que em nome da Commissâo encarregada da refornii

das Relações , cfFerece o Sr. FernanJes T/iomás para a

aboliçJo total do direito da dizima : foi admittida á dis-

cussão.

O Sr, Secretario Soares de Azevedo leo humi in.ii-

cação do Sr- Wanoel P.itricÍo , em que pede huma me-
dida ieg;sl.;tiva para regular a Junta Criminal do Reino
de A.igola ; passou à Commissâo de Justiça Civil : ou-

tra do Sr. Domingos da Conceição , em que pede que n

artigo do Projecto das Relações Commerciaes com o
Brasil, que se acha vencido, pelo qual se manda levan-

tar huma Alfandega em S. João da Paraiba se desneni-

bre do mesmo projecto , e se faça expedir huma ordem,
a hm de que seus Constituintes não esperem peio ven-

cimento das dilriculdades
,

que encontra o mencionado
projecto na sua expedição. Passou á Commissâo respe-

ctiva para dar o seu parecer.

O Sr. Borges CarnCii'o disse que para que as pre-

sentes Cortes não sejão taxadas de ingratas pedia ao Sr,

Presidente, que excitasse a attenção das Coinmissões de

Prémios , e de Guerra : huma para que cê o seu parecer

a respeito dos beneméritos
,

que meditarão , e levará')

ao fim a nossa Rcgíiieraço ; e a outra para que d,, o scii

parecer a respeito das cruzes de Campanha dos Oinciaes

de Milícias ; visto que ellas são devidas aos seus grandes

serviços. A primeira Commissâo foi encarregada de dac

o seu parecer, o que prometteo : a segunda disse que

sobre isto já tinha dado o seu parecer
, e que tujo es-

tava em poder do Governo.

O Sr. Soares de Azevedo leo hum projecto de De-
creto para a crcacio de hum Poito Franco em Lisboa, ol-

feiccido pela Cimmissão de Comiiu-rcio ; ficou pata se-

gunda leitura.

Enttou em discussão a indicação do St. Guerreiro ^

em que piopuniia
,

que se julgasse nulla a votação d*

Sessão uo dia 22 do corrente, áceica do p»gamento do<

emolumentos das Patentes
,

que os Officiaes pagão ao

Secretario do Conselho de Gncrra ; — Depois de bievei

rcilexões foi regeitada.

O St. Secretario BasiUo Alberto mencionou varia?

indicações
,
que por não serem urgentes ficarão para se-

gunda leitura,

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia : =: a in-

dicação do Sr. Fernandes Th»más a respeito da dizima
,

e levantou a Sessão ás 2 horas.

A ^ N U N C I O,
Sahio á luz: Gaitcda Terceira ao P, Fr. José da

Enconimeadação
,
pelo Anão dos Asjvbios. Vende-se por

4.0 reis na Loja dí Antomo Pedro Lojses , n» R. do Ouro
N." ijS, e nas mais do costume.

i\ A 1 i\l l' li jb IS^ A íN --i C 1 O íN a l.
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G^IZET^ UJVIVERS^L
SABBADO 26 DE OUTUBRO.

GR X-BR F.T ANHA.
Londres IO de Outubro.

CKí.llciui de Hci juiiilin,

onfirma-s? estar o Generíl Tjuico dei T'i//í nomen"
do ftljiiistro PleiíipfiteiKi.irio d' Hofinului em Loftd' e\. he
actualiTieiite General do seMO distritto, e deve siií.i.edet-

lhe D. MaiiiiJ Vel.isco.

Sir Wílliíint A' Court , Ministro Inpleí á Corte ds

Madrid, entrou na^|uclU Cidade i 25 de Setembio. As
authoridadfs civis e niiiltdrc5 lhe n!OSttacão por tndo o
caminho desde Irun ate a Capital Os maiores si»naes de

respeito.

Extrahininç do<; papeis de Paiis as sejjiiiiitcs noti-

cias das fronteiras á'Heffailm :

"A noiicu da glmiosa victoria do General Biião de

Eroles , G^:ierjl eni Chsfe do Exercito da Fé, s>lire a

quudrillia Reval icionario , comni.mdada por Mina ^ (_lin-

guiigein dos Ultras) em Beuavarre , he coidirniada pof

todas as nnlicias da Citaliinha. O imimitaiite icsiiltjdo

desta acção ainda nao hs hem saliidii ; nus parece certo,

que em consequência de luinia mui habi! disposição tao

conhecida dos Tácticos do ti-iiipo, o General Eroles cor-

tou corrpletaniente a divisão de 'lnhueiica , pondo-a cm
huma situação em que era inútil a lesistencia , e lez-lhe

geral matança. O Coronel (01 aprisionado, e estava para

ser fusilado imniediatamcnte. (_E he este o inreira da

guerra? E os out os não f.ideraó /a^er o ineS'iio:')

"Em quanto Iv-iioa potçío do E\ercito da i< esta-

va executando esta excellente manobra, açorava o resto

a Mina e T/>r. i;..j com a espada na mão ate debaixo dís

muralhas de LJrida^ onde neste momento estáo bicquca-

dos por numero superior.

"Os nossos Alinisttos (_i.^c França") , fieis ás promes-

sas que fi/erão de remover o Lavai eto quando a saiide

publica o perniittisse , acabao de tirar esie )ugo
,

^ue

tanto tempo tem pezado sobre o nossf coiimcrcio.

"O Erigafleiro Republicano (jiutra asneirj dos Ul-

tras) Rotteii sahio de Maureia a sOLcciíer Cardona ; en-

controu as tropas Reacs que estão ccicando esta praça

entrincheiradas nas alturas de Seinxeix , que domina a

Cidade. Não obstante consistir a força do iniiiili;o cm
5^ homens, e estarem diante deiles só ioe Realistas,

iiáo forão capazes de os desalojar.

"A primeira olumna constitucional do Vaixo Ara''

:jú» teve de sustentar iiuma batalha nuii obstinada perto

de Beicetta
,
que durou ciucO horas ; e toi obrigada a te-

tirar-se em d;;sotdem.
" Hum viajante que chegou das fronteiras A'Hesfa-

nha , diz a Gazeta de I-iudf./ , traz a seguinte noticia :

— O Excicito da Fé, esn Catalunint só, consiste em
40(^ homens, (_se lal Joise estava lioje em ftladrid ! )

uem fardados, armados, e preparados, mji disciplina só

pôde igualar-se ao eiitiuisiasino da causa i^ue dctcadem.

Em hum combate que houve ultimamente, passa'ráo 400
homens de Mina ao Exercito da li fóde agora dizer-

se que , á excepção de poucas Cidades debaixo do |Ugo

dos Exaltados, a Catolunlia está de todo hvie Os Dtí-

camisad»s tem fugido paia Baríc/cHo. RUiitos Htspanlio-s^

ainda mesmo de sentimeiíios cppostos, crem que a C oa-

tra-re\olução vinga'a , e sem nenhum auxilio estranho.

" Depois da acçáo de henavarre , em que o laráo

d'Eríi/i,j derrotou os Re/uiòlicauos , tornou a ir a U-gtl,

A Regência lhe decretou huma entrada triunfal, e es-

tando as tropas em amias, sahitáo os seus IVlembtos^

acompanhados por todas as Authoridades da Cjdjde , a

receber o victorioso General á ponte de Balida , onde a

sua clicffada foi aniuinciada por huma Salva de aitiiheria,

O Marquez de Matiif!oiida lhe apresentou , em nome ds

Regência, huma coroa de f uro , a qual o Earão ao piin-

cipio recusou, mas, cedendo por fim ás instancias, foi-

llie posta na cabeça pelo Arceb^po de Tnri a^ona. Esta

coroa pregou-se depois no estandarte da Regência, e foi

l-vada a casa destinada a residência do Barão. A Regên-

cia entrou na Cidade pela porta á'Hcspanha , a qual es-

tava cheia de allegóricos emblen'as de victoiia, e acom-

panhou o barão á casa de Matt:flúrida , Onde os Musico*

cantarão hymno» «m honra da victoria de B.navai re, e
onde se sérvio hum banquete , a que estiverão presen-

tes o Bispo d'Ur^el e as Autlioridades da Cidade."

(Esta relação tem as cores exageradas do lado op-

posto das dos papeis de Madrid : os Constitucionaes cha-

mão bandidos aos Realistas , c quadrilhas is suas tropas ;

os Realistas chamâo Republicanos, bandidos, revolucio-

nários, etc. aos Constitucionaes ; e assim vai hum e ou-

tro partido assolando a pobre e desgraçada Hespanha !

Os papeis de Madrid figurão vantajosas as tropas Cons-

titucionaes as acções que os de França figurão vantajo-

sas aos facciosos. Para desembiulhar este cahos só te-

mos o recurso de esperar os resultados. O que he cer-

to pelos mesmos papeis de Madrid he o pouco progres-

so que por ora tem feito Míh» em suas operações na

Catalunha ; mas os mesmos periódicos Matritenses nos

asseguráo que vão mais tropas dirigidas a engrossar o
Exercito daqu<.lle Cenetal

,
para dar hum golpe decisivo

nos contrários.)

F R A N q A.

Fronteiras d Hespanha 39 de Setembro,

Neste momento acabamos de saber que a Cidade

de Tarra^Ona cahio em poder dos Realistas. Achárão-se

alli armazéns de toda a espécie. O corpo do Exercito da

Fe que bloqueia Lenda, cm cuja pfaça Mina está en-

cerrado, recebeu agora reforços da Navarra, o que dá

esperança de ser aquelle Genei»! obrigado a tendsi-se.
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Escrevem de Saragoça que al!i tinháo cliegaáo re-

forços para o Exercito constitucional. Dos grandes prepa-

rativos que se fazem naquelle e em outros pontos, pôde

ejperarse em breve alguma batalha geral entre os dois

partigos.

O traidor Bessieres, que tinha fugido com 200(|)

francos pertencentes ao Exercito da Fé , foi apanhado

pelos Realistas , segundo consta por cartas de Seo de

Visrd.

A Regência esta occupada em armar e petrechar hum
Exercito de tropas escolhidas j todo o resto dos Realistas

formará varias guerrilhas.

Somos inlorinados por boa via que a Cerdanha Hes-

plinhola está em poder dos Realistas. Esta parte he go-

vernada por Mií.is que tem 2J) infantes c 4CC5 cavallos

ás suas ordens bem fardados e montados.

Baieiía J
de Outubro.

O desembarque de artiiheria pezada , etc. que tetti

chegado em quatro Transportes , vai se fazendo com
grande actividade. Por outra parte contiuu.io a chegar

por terra grandes por(,-úes de provimentos militares e fof

rsgens. Affirnia-se que dentro de poucos dias podemos

esperar 1 5 a 20 navios com igual carregação ; e até se

diz, que alguns estão já á vista deste porto, mas estão

ao largo por vento contrario.— Os nossos políticos per-

dem-se em conjecturas
,

particularmente depois que em
alguns periódicos de Parts se lê que nenhumas tropas

estrangeiras entrarão na Hespaiilia : com tudo a aiti-

Jheria ligeira que está em nossos arsenaes , o parque de

artiiheria de bater qUe se vai formar na Esplanada , e

que dizem se comporá de ^o peças, os immensos abaste-

cimentos d; toda a qualidade que continuão a chegar, tu-

do annuncia alguma expedição fora do paiz ; porque , se

suppozessemos que só se tratava de medidas de defensa,

nós as não precizariainos
,
porque a praça de Eíiiona está

amplamente fornecida de tudo quanto se faz piecizo em
hum cerco, e alem disso não se vê o minimo indi-

cio de preparativo para a fortificar. Os nossos visinhos

Hcípaithoes estão assustados com estes preparativos , e

não podem adivinhar a causa deiles ; alguns porem julgáo

que depois do Congresso se ha de fazer á Hcspanlia al-

guma intimação para obter alguma modificação em sua

Constituição, e que esta requisição sem duvida se ha de

sustentar com a ostentação de grandes preparativos, taes

como aqui se estão vendo. Si este he o caso , estamos

inclinados 3 pensar que nada se obterá do Governo Hes-

panhoi com estas medidas, par-ticulaimente por quanto

Se pensa que os esforços do novo Winisterio para refor-

çar Mina terão bom e.Kito , e que os Catíilii>;s serão em
breve subjugados. Hum viajante que chegou hontem de

Victoria diz
,

que no momento em que partia daquella

Cidade, no 1° do corrente, se recebera a noticia da

entrada de Mina em Ccrvera no dií 20 , depois de le-

var á espada quanto encontrou c.)m as armas na mão. —

.

Cartas de Saragoça de 24 confirinão a entrada de Mina
emCervera , e dizem que os Realistas se tinháo retirado

para Agramont , mas não dizem que houvesse allí ata-

que ; diz-se mais que nada podia conter J\íina , o qual

tinha d/^ homens , cuja vanguarda era commandada por

Torri/os : O cerco de Mequ'inen-<.a hia por-se em vigor,

e tinha cliegado de LirUla artiiheria de bater. A derrota

e aprisionamento de Tahiienca confirma-se ; mas o barão

á'Erolcs nzo esteve na acção. Ointinuão a chegar tropas

3 Saragoga , e a expedição de Mina espera-se que seia

S3nguin.uia, pois não poupará os que se lhe oppozerem
;

se bem que os outros também tem mãos, armas, e co-

ragem.

H E S P A N H A.

Saragoça 1 1 de Cuttibra,

" Cohtmna movei do Baixo Aragão. — O máo senti-

do em que se achão os povos; e a fjica absoluta de es-

pias , lerii occasionado á Columna do meu commando
no dia de hontem huina surpreza, se a resolução e o va-
lor dos indivíduos que a compõem não tivessem suppii-

do a falta de serenidade que em taes casos se costuma
notar, Eráo dez horas da manhã, e tinha eu noticias con-

testes
,
que os facciosos occupaváo Ccmpiisins em nume-

ro de 1700, e que esperavão mais 600 do outro lado

do Ehto^ quando d'improviso se virão apparecer differen-

tes columnas por toda a circunferência da povoação. C)

fogo das avançadas , e o toque da generala foi o signjí

do rebate , e com a celeridade do raio sahio toda a tro-

pa dj povoação. Como ignorava as forças numéricas do
inimigo, ainda que as noticias que tinha eráo de serem
mui "upcriores á minha ,

determinei como conveniente
e de preciução o retirarme ordenadamente pelo caminho
que dirige a Maclla, onde se adiava postado U.Josi Be-

nito yizciieiiogíi com a sua columna , a quem avisei sa-

hisse cm m^u soccorro. Assim o fiz com a maior ordem,
e a passo regular por escalões respondendo ao logo vi-

víssimo que o inimigo me dirigia em huma dilatada linha

de guerrilhas de mais de 500 homens. Como parece que
o retirar-se intimida o que cede o campo , ao passo que
eiKoberbece o que avança , a cavalleria inimiga queria

castigar demaziado as nossas guerrilhas , em termos que
.TS á Extremadiira , Gerona, e duas companhias do pri-

meiro, se virão quasi envoltas por aquella ; poiém a

!'rava Cavalleria de Villavieioia
,

que hia protegendo o
movimento voltou caras , e dando huma impetuosa car-

ga a tempo, acutílou /mm sem numero de inimigos, to-

niando-lhes muitas lanças , e outros efFeitos. Esta carga

salvou a liitanteria de resistir a hum ataque dos lanceí-

ros , ijue se achavão em cima da nossa tropa, e conte-

ve o inimigo em termos
,
que não tornou mais senão a

seguir o movimento que eu executava. — A columna de
Ax,ucnaga sahio ao c.imínho , e se reunio á n)iiiha ; c

ambos acampamos no Convento da Trappa, que ha pa-

ra cá de Maella , e não tendo absolutamente nada com
que alimentar a tropa , emprehcndemos as duas da ma-
drugada o movimento para esta. — A perda do inimi-

go foi mui superior á nossa pela carga que soffreo da

Cavalleria. A nossa Consiste em hum Sargento ferido , e
hum Soldado contuso , de Gerona ; de hum Soldado de
Villaviciosa ferido com hum cavallo , do Capitão da flli-

licia activa de Burgos D. Casimiro Garcia de Viunesa
^

e do Tenente D Manoel Salvador feridos com hum Sol-

dado , e do Regimento de Estremadura o Capitão D.

Miguel Galòau , Chefe d'Estado Maior da Coluiuaa, e

o Tenente D. Wenctslao Lopes feridos , hum soldado

morto, e l;um Sargento e sete soldados feridos e contu-

sos.

" Estes valentes adquirirão muita gloria no susten-

tar esta brilhante retirada, e os recoinniendo mui parti-

cularmente a V. S. por seu valor, bizarria, e constân-

cia
,

porque : quem havia de crer que poderiáo susten-

tar huma retirada tão bem ordenada 400 homens contra

25GO.'' Só os bravos que tantos dias tem dado de gloria

á sua pátria. Deos guarde a V. S. muitos annos. Caip^

2% de Setembro de 1Í21. ~ Pilippe Tolosana, :r:òavi\wt

Commandante da terra baixa."

Madrid 1 S de Outubro,

Por hum officio do General Espinosa datado de Ltim-

bier a 6 decorrente dirigido aoIVlinistro daCueria cons-

ta ter aquelle General repellido e batido oCorpo d'E.\er.

cito que reunira a Junta da Navarra , ás ordens de ^iif-

sada em numero de 2ç^ homens. O General diz pOr fim :

''Este he , Excellentissimo Sr. , o resultado de huma ac-

ção sustentada contra forças triplas que se lízonjeaváo

com antecipação de destruir-me ,
apoderar-se da Navarra,

armar a Ribeira, extrabir toda a qualidade de comeiti-

veis e até dinheiro, para o que trazião cargas de espin-

gardas, e bestas sem carga, e fazer reconhecer aos po-

vos a chamada Regência de Catalunita.'
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LISBOA 2; de Outubro.

Ha aqui em Lisboa liiinia Sociedade ,
que se diz Pa-

triotica, e que se iiitiluia de Minerva; compóe-se esta

pela maior pa:te de Caixeiros de Capellista, Fanqucria
,

Classe de Lã e Seda ; e outros rapazes
,
que diz.-in são

muito consiuucionaes , muito liheraes, niutto , muito,

muito tudo quanto lia.... de tolos nada tem, e

são grandes .avaliadores de Escritos, dn ftlinisterio ,
das

Cortes , ctc. etc. Em fim Aiinerva
,

quc iiào podendo

alli presidir seinpre , envia alli ás vtzes por substituta a

Sandice, devia lirar encantada cO'n a seguinte decisão

que na sess.ío de OuintjtVira se tomou, presidindo a

sua sub';tituta , naquella respeitável Sociedade , a qual

resolução s-, tez publica no Ciiinpei''o Lis!>i>iie,i'e ( vuli^ò

o C«n>yeáf Cujueiro') de lioje Sextaftira 25 de Setem-

bro, que co'Ti muito t;nsto aqui transcrevemos, p;ua

darmos em efii^ogo a mais brilli.mte idcn djquelU utilís-

sima, sapientisvima
,

patijotissiuia , e tuJo quanto acjba

em zz issinia = Sociedade :

"Saiba o R. da Gaziia Vnivirsnl que liontem j

"sendo apresentada ."i Sociedade Patriótica = Gabinete

"de Minerva = a sua infame Ga?eta deste dia, ( n de
*^ Qíiartajcira 2i) em que trazia aquellas noti^ros por

"Paris, da derrota dos Constituciona^-s Hespaiilues
,

"foi tal a idí^nação de todos, que a Inima í-xclamarão,

''se queimasse, e então o Presidente llie lançou o fogo
'' (F(iir/)í/i) lie CílTijji ij I) e entoou viva? Libcfaes , que
' forão correspondidos at-- dos expectadores cnin n nuiinr

" entliusias:nn, ''— Ora viva a Sucia Patriótica! A. G.
de lioje lhe inerecerã o iimsp.io favor.

CORTEÍ Sessão do dia 2^ de Outubro 499.

O Sr. Pre-idente dfclarnii aberta a Sessão ás horas

do cstyme , e lida pelo Sr. Secretario Barroso l'cre'ir»

a ac:a da precedente, que foi approvjda , deo conta o
Sr. Secrctaiio Feljuciras do exo-dijnte , em que se

compr;liend;j a seguinte correspondência:— Hum offi-

cio do GoVcrno pela Secrctaiia d' Estado dos Negucios

do Reini
, inclui. ido hnijij Consulta da Junta da Dire-

ctoria Geral dos F.ttndos sobic hum requerimento dos

habitante* de yíA/c K/h-jíi , e Rtiiit7rf
,
peduido a treacão

de liuma CjHijira de primeiras letra». Outro pela Secre-

taria d' Estado dos Negócios das Justiças, incluindo liu-

ma representação da Junta Provisória do Governo do
Porá , em que expõe o estado em que se acha alli a ad-

rr.inistracão das Justiças, a necessidade de abolir o lu-

gar de Juiz de Fora da Villa de Canutã , e o Ouvidor
da Ilha de Joannes , e outros objectos. Outt,o pel.i Se-

cretaria d' Estado dos Negócios da iMariniia , acompjnlun-
do a seguinte parte do Pvegisto do porto tomado ás 6 4

horas da tarde do dia 24 de Outubro de i?22.

"Bergantim Portuguez Paijtiete dn Ccarii ^ Capitão

José Bernardo, do Mar:iiih':o em óâ dias, 4 passageiros

e 1 nialla.

Novidades.

O Capitão disse: "Que na Província do MarartL'o
reinava o n;aior socego e adhesão á causa conimum da
Llnião de Portugal com o Brasil

,
por cujo motivo não

eráo alli obedecidas as ordens do Governo do R/o deja-
neiro ; que não obstante desejão tropas de Portugal , e

que tratavâo de fazer huma petição para esse fim. Que
por hum Navio chegado ao Maranhão em 1 j de Agosto
constava que o General Madeira tinha proclamado aos

Povos da Bailia , e que em consequência tinlno sentado
praça i 50 Negociantes que esperavão alli a expedição de
Portugal , e que a Cidade estava em socego , não obs-
tante as dissençóes que 'se observarão em vadios pontos
daquellj Provincla. — Reterio algumas noticias jã sabidss

da FfoviiiLia de Pernambuco , aonde disse que reinava

a anarquia , e que nao se respeitava aiitlicridade s'gutra.

— Entregou duas cartas de otticio, qUe se rcnittttm jun-

tas.

" Os passageiros são : — o 2.° Tenente de artilhe-

ria Francisco Rayn.undo Corrêa de Faria; o Tenente de

Milicias de PcriiOn.buço João Clen ente cie Srusa Cntii

rèa ; o Alteres de íililicias da Piovincia do Ii,ai ani.áo

José Luiz GuariTião ; e hum soldado da trigada da iMa-

rinha
,
que vem |.re20."

Outro olflcio pela Secretai a d' Estado dcs Nefocios
da Guerra, incluindo a relação de todos rs Eirprctr^s

i^lcinbrns , e Enpregiidos cfo ( onsello de (^uetru e de
Justiça, tanto n ilitbrcs , con.o civis, crn. a especif ca-

ção dos ordenadcs
,

grútif cações , e en oliin eitos de ca-

da hum. Outro incluindo es rt qurrirrciitos crm f do-
cumentos a elles jur tos de Ai tonio de Sousa , soldado

do Regiríiento de Cavallciia da Divisão de Voluntários

Reats d'EiRei, e de Francisco H.onteiro, soldado que
foi da mesma Divisão.

Mandou-se fazer menção honrosa da felicitação que
ao Soberano Congresso dirige a Junta Provisória do Go-
verno Civil da Província do Grãn-Purá ; da Canara do
Louriçai, pelo acabaineuto da Constituição ; e da Cama-
rá Constitucional de Tavira

,
pela occasião da sua jns-

tallação, e agadccem os muitos 1 ens que da Constitui»

ção lhe resultão.

Passou i Commissão dos Poderes o Diploma do Sr.'

Deputado, substituto pela Província da Beira, José Ta-
veira Pimentel ríe Carvalho.

Foi recebida com agrado huma felicitação' apresen-

tada pelo Sr. Annes de Carvalho
,

que O Cura do lugar

de Fátima dirige 30 Soberano Congresso , e cfferece pa-

ra allivío da divida publica , em nome de alsuns de scus

frezuezes , a quantia de ót^Soo, em que importão os
Valles que apresenta, de que o Estado he devedor aos

ditos freguezes.

O Sr. Secretario Soares de Aievcdo fez a chamada

,

e disse se achavão presentes 122 Srs. Deputados, e que
faltavão 27 , dos quaes 6 tinhão licença motivada.

O Sr. Ilasilio Alberto leo o seguinte parecer da
Coramiisão de Fazenda :

"A" Commisâão de Constituição foi remetlida hu-
ma indicação dn Sr. Felgueiras , Deputado Secretario,

em que propõe que visto dccidir-se na Sessão de 17 do
corrente

,
que se fechasse esta Legisl;:t«ra no dia 4 de

iNovenibro immediato , se fizesse disto partecipacão ao
Governo, para que F.IRei possa assistir a esse acto,

nos termos da Constituição,

" parece á Conm issão que no dia 26 do corrente

mez de Outubro vá huma Deputação, composta de iz
Wembtos, participar a EiRei

, no caso de se achar em
Lisboa , a resolução tomada de se fechar esta Lcsislatu-

ra no dia 4 de Novembro
,

para cue Elle , se for sua

vont.ide , venha Essistir a esse acto , ou triande os seus
Secretários d' Estado." Apprcvado.

Ordens do Dia :

Parecer da Commissão e.icarregada da organisação

das Relações Provinciaes , apresentada pelo Sr. Fernan-
des Thonias , em que propõe que não podendo subsistir

a cobrança da dizima , segundo a nova legislação , como
até agora se cobrava , era de parecer que fosse suppri-
mida.

Fizetão-se algumas reflexões , em oue se ponderou
a verdade dos princípios estabelecidos no parecer

;
po-

rém lembrando os inconvenientes dcs males
,
que se Se-

guirião de ficarem impunes os litigantes de má fé , e
aquelles que viessem cOm embargos de terceiro com do-
lo

,
propoz o Sr. Xavier M onteire , que não se oppoti-

do á abolição das dizimas, se pczesse outro qualquer a
taes litigantes ; julgando-se a matetia sufficientemente

discutida, toi approvada a indicação em quanto á aboli-

ção da dizima ; e passou áCommissáo pata offerecet hum
aibítrio que 3 substitua.
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Passou-se i eleição dos quítro membro» da Commis-

são do Thesouro, que hão de subitituit aquelles a quem

se conccdeo a demissão, e sahírâo eleitos com pluralida-

de relativa M atoei Emigldio da Silva , Manoel Ribeira

Guimarães t
Manoel Ferreira Pintt, Alexandre ] osé Pi-

caluda,

O Sr. Secretario Fe/g-uíiVíií deo conta de hum offi-

cio que acsbava de receber do Ministro das Justiças com

a nota da urgência , acompanhando liuma Consulta do

Conselho d'Estado expondo adifhculdaJe da execução do

att, 152 da Constituição sobre a proposta dos Ministros

da 1." Instancia; passou i Commissão de Constituição,

com a mesma nota.

O Sr. Ferreira Borges leo o parecer da Conimis-

sáo acerca das Condições da nova airernataçío do Con"

tracto do Tabaco, em que expõe as diffírentes opiniões,

que sobre este objecto derão a junta do Tabaco, o Con-

servador do mesmo , e os Negociantes que para isto to-

ráo chamados ; e conclue :

"He poitanto a opinião daCommissâo de Fazenda;

oue a arrematação fotura se faça debaixo das mesmas

condições com as seguintes declarações : — que as apo-

sentadorias , o privilegio pessoal do foro, as peOas de

contisco e infamant.-s, e a devassa í;*^^! , não podem

irais existir, por se acharem abolidos estes objectos, e

nSo serem principaes, nem muito lufluentes no pieço

do Contracto : e que as penas de degredo , e galés se-

jáo reduzidas, nos casos cm que pelas Leis relativas a

a este Contracto são impostas, á metade do tempo nel-

las determinado ; e nisto mesmo convém os actuaesCon-

tractadores.'' Mandou-se imprimir para entrar em discus-

são nesta Legislatura.

O Sr. Secretario Soares d' AzCvido leo hum pare-

cer de Commiásão de Saúde Publica em que propõe al-

gumas proviviencias para o ramo de Saúde do Reino.

O Sr. Presidente disse que sendo .manhã a elei-

ção da Deputação Permanente , se deviáo resolver algu-

mas cousas, que não estão prevenidas na Constituiç o:

1." se devem sei por pluralidade absoluta ; = ( approva-

do que sim ) ;
2." se os Substitutos devem ser logo in-

cluídos : = (apptovado que sim); 5.^ approvou-se a for-

ma do escrutinio
,

que he conforme á eleição dos De-

putados , com a differença de se procurar sempre a plu-

ralidade absoluta. O Sr. Presidente deo para Ordem do

dia a Eleição da Deputação Permanente , e a Meza para

o seiTuinte mez , e levantou a Sessão ás 2 horas.

Navios entrados no perto de Lisboa,

Setembro 16. Portuguezes , Esc. Correio de S. Mj.

gjel , de S. Miguel, em 8 dias, com trigo , fava , e

feijão; Berg. Silveira, da I. Terceira, em 8 dias, com

vanos géneros, e 18 passageiros, Berg. Fama, de Pcr-

nambuco em 80 dias , com 1 jO caixas de assucar , e 40

barris de mel ; Hiate Bom Jezus e Almas , da I. Tercei-

ra, em 9 dias, com trigo.— Ingle-.cs, Esc. Eliza , da

Terra Nova em 20 dias , com liacalliáo ; Berg. Emula-

ção , da Terra Nova em jj dias com bacalhao.

Idem 17. Portuguez, Berg. Flor do Mar, da L
Terceira, com cevada , aguardente , urzella etc. ; ínglety

Esc. Dois Irmãos, de Corke em 21 dias com manteiga

« carnes.

Idfii) 19. Portuguezes , Esc. Júpiter, e Berg. União,

de S. Miguel, com fava, trigo, feijão, e cevada.

—

>Iespanhocs, Cahique S. Francisco de Paula, de Marim

vara Barcelona com feijão; Falucho Santissima Trinda-

de de Villa Joj/asa em 22 dias, com a casca de pinho

pír» Galliia ; Escuna Santa Rosa de Lima de Torre ve-

lha em 9J dias com sal para Gulliza.

Idem 20. Portuguez, Esc. Nynfa , da I. Terceira,

com dois passageiros ; Inglez , Berg. Wauricio , da Tet-

ra Nova em 2j dias com bacalhao.

Idem 21. Inglez , Esc. Suzann , da Terra Nova em
2j dias com bacalliao. — Saecos , Berg. Augusto, de Gé-

nova em 57 dias, com seda, pjpel , cotai, etc; Beig.

Ei:c, de Hornesand em 70 dias, com taboado.

Idem 22. Portuguezes, Esc. Lebre, dâ Madeira em
I2 dias; Hiate Restaurador , deC«//f em lo dias, com
manteiga , bezerros, carnes , e tripa — Inglez, , Esc.

Avalon , da Ti.rra Nova em 19 dias, com bacalhao.

Idem 2j Portuguez, Escuna Ligeira, da I da'Bi»i-

viita em i2 dias, com urzella: — Suecos, Galiota S.

Olof de Gotliemhurgo coni taboado, ferro, e vidros;

Berg. Anna Uoroihea , de ^iga em 75 dias, com linho.

— liiglezes , Esc. Sprigluly , de Londres em jO dias,

corii fazendas ; Esc. Nynfa , da Terra Nova em 17 dias

com bacalhao.

líiem 24. Portuguezes, Hiate Esperança, de S. Mi-

guel em 8 dias, com fava, trigo, e feijão ; Galera S.

João taptista , ae t emambuco em 47 dias, com assucar,

algodío , coutos, vaqueras , e solla.

Idem 25. Portuguez , Hiate Senhora da Soledade,

da I. Terceira em 10 dias , com trigo , e aduellas.

—

Hoilandex. , Galiota Ceres , de Maasluis em 16 dias,

com queijos.— Inglezes , Berg. Reynolds, de Londres

em 54 dias, com fazendas ; Chalupa Embden , de Cas-

tcllo Novo em 25 dias, com carvão de pedra e garrafas.

Idem 26. Inglez, Berg. Amigos, de Castetio No-
vo em JO dias , com carvão de pedra. — Partugiiex.

,

Charrua Gentil Americana, do Pará em 46 diis , com
madeira , e 5 passageiros.

Idem 27. Inglezes , Chalupa Janett , de Castclh

Novo em ;0 dias , com carvão de pedra ; Chalupa Thn-
máí e Maria , de Portsmouth em 26 dias , com batatas

,

e fazendas para Furo ; Esc. Risingsun , da Te ra Nova
em 19 dias, com bacalhao ; Berg. Luiza e Hannah , di

2'erra Nova em I j dias , Com bacalhao ; Esc. Príncipe

Regente , da Terra >'ou<i em 18 dias , com bacalhao.

Idem 28. Portuguez, Berg. Piedade, do Rio de Ja-
neiro em 49 dias, Com assucar, caffé, couros, e chifres ;

Esc. Santo António Triunfo , de S. Miguel cm 8 dias

com fava feijjo e trigo.— Inglezes, Chalupa Industiíj
,

de Castetio Novo em 27 dias com carvão de pedra ;

Berg Eagie , de Corke em 12 dias com manteiga, etc. ;

Chalupa Neptuno, de Londres em 16 dias com fazendas;

Berg. Alice, de Massacó nas Alagoas em 58 dias, com
algodão para Liverpool. — Dinamarquez , Galiota Fedre-

nesmendc , de Pctersburgo em 66 dias com linho , e fa-

zendas. — Sueco, Berg Família, de lOrient em 18 dias

em lastro.

Idem 29. Inglezes, Paquete Duque de RTtiborough,

de Falmouth em 8 dias com huma malla ; Berg. Thctis,

de Liverpool em 16 dias com fazendas; Chalupa Ingleza

Zwâlozcs , de Castello Novo em 20 dias com carvão.

Idem. jO. Francez , Esc. Adclle , de Morlaix em 10

horas com papel , e 8 pipas de azeite. — Inglez , Esc.

Mdidstone , de Falmouth em 8 dias em lastro.

AN NÚNCIO.

Sahio á luz : Gaitada Terceira ao F. Fr. José da

EncommendaÇilo
,
pelo Anão dos Aisubios. Vendcse pot

40 reis na Loja áe António Pedro Lopes , na R. do Ouro

N.° ijií, c nas mais do costume.

NA IMPRENSA NACIONAL.
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) ~ti3 M.-itrestade o Imperador da 'Rassia mandou se pu-
blicasse em Varsóvia a L'iilla do Papa de 24 de Juulio

líeste anuo contra os .Cnrl/oiiúrios. A ordem he dirigida

i Junta de liistrucçâo publica, a qual em conformidade
disso publicou a Uulla nos periódicos de Víirsovin,

Koma carfa de Ln.lo diz que no i.** deste mez hum
Cnnnnissario da Policia daquella Cidade , em virtude de

Iiuma ordem do Prefeito, entrou em luima Loge de Pe-

dreivos-Livres (da fraternidade Misraim') , sita em Ta~
rorc , e apreliendeo todos os papeis, livros de registo,

c;c.

ExirjctJ d: Intina carta particular de Paris
,

7 -te Outubro,
" Durante algum tempo passado foi a Policia avisa-*

<Jj de que se maquinav.io algumas tramas novas contra

a segurança publica ; e soube se em particufar que cer-

tos indivicíuos que entravão na conspiração estavão em
Ing!,iterrj , empregados em encber os nossos periódicos

C'>ii-i a mais cc.indalosa diffamacão contra o nosso Go-
verno , e coiti lamurias sobre a sorte dos traidores que
sofFrurão a sentença da Lei. A final , dois sujeitos que

tinlvio já figurado em hum processo por traição , mas
que se tinbáo desenvencilhado do perigo por meios que

n'''o he agora necessário individuar , forão pieT.os vinda

i,'liiglalerni, e em íUJs carteiras se diz terem-';e apanha-

do papeis de grande importância. Os nomes dos indiví-

duos são "Diiiiticí, c. Fabvier : e+aflirma-se que desia

modo se obteve hum fio pjra rastejar os conspiradores

de mais alto gráo. Se assim for, julgo poder-vos assegu-

rar que a Justiça já não será por mais tempo como tem
sido em Vninça , em todos os casos idênticos , coxa , e

cega. — Fabvier, hum dos réos aprehendidos , ficou em
tremuras quando vio que os Officiaes da Policia lhe ti-

niúo tomado os seus papeis. Sem duvida a sorte de Ber-

toii , Caroii , e dos outros miseráveis que ultimamente

padecerão , era bem capaz de augmentar a perturbação

de b\ibvicr. Hoje se recebeo de Poitiers por hum cor-

reio a noticia da execução de Berton. O seu comporta-

i-i>.nto foi como era de esperar do feroz caracter deste

homem : recusou toda a consolação religiosa , e quando
estava no cailat.tiso lutou com o algoz! — Café, seu co-

rto, quiz ser mais vivo em seus deveres religiosos, e pe-

clio hum confessor que o acompanhasse naprizão; ao que

logo se atteiiii-eo ; mas parece foi isto mero artificio em
Cifc

,
porque no mesmo instante que parecia estar ou-

viiíi^n cem edilicação as pias e.\hortaç'jes próprias da sua

inf:liz situação deo em si o fatal golpe com qac cor-

tou a artéria crural perto da virilha crm hum canivete,

que alcançou não se sabe porque meios. Acudio-se-lhe

immediatamcnte ; buscárão-se todos os ir cios de ocurar;

mas só foi possível conservat-lhe a vida quanto tt mpo
bastou para o levar ao patíbulo. He. hrrrlvel reflcNão ;

mas quasi todos os traidores cue tem piOcurac^.o derru-

bar oThtOiío tem morrido negando Jcsu Christo. 'lemos

visto homens no momento da morte combinarem a de-

sesperação da infidelidade com as estrondosas frases Li-

berdade e Patriotismo. Tal he a illuminação do n.oder-

no Liberalismo !

"

(The Courier.')

LISBOA 27 de Outubro.

(^Artigo communicade.')

Discurso Sobre a necessidade e utilidade de criarem af

Mais seus frvpiios fittios.

•' Tanto que as riquezas da JJrica , e do Oriente

entrarão em Portugal, logo começou a mostrarse o lu-

xo nos vestidos, comidas, e mais con modidades extran-

çeiras ; e começou a esfriar-se o amor das Famílias, e

por ultimo da Pátria. EIRei V.João JII foi o ultimo

Rei
,
que foi criado com Ama Nobre ; e já seus Filhos,

e seu Neto EIRei D. Scbaitião não tiverão Arras No-

bres , e S("> sim da Classe Plebéa ; indicie de que as Se-

nhoras já não ciiavão seus filhos , con.o nos tempos an-

teriores. Introdiizio-se este destiuctivo costume da es-

pécie liumana , do amor filial , e dos bens costumes ; e

apezar de tantos Sermões , Missões, e Praticas espirituaes ,

nenhuma Senhora quer sacrificar a sua formosura á cria-

ção de seus filhos, que Ião de ser a causa da felicidade,

eu dos infortúnios do testo da sua vida. Seria loucura

persuadir o que ninguém quer abraçar; rriSs hirrdo-se até

á raiz do mal, talvez, que elle se cure ; e como elle

tem a sua origem na persuasão , em que estão truitaí

JVlãis , de que não criando, ou não aleitando os seiA fi-

lhos conservarão por mais tempo a foimosura ;
que dila-

tarão a vida com mais vigor , e forças , e que perderão

a sua constituição criando por desoito n ezes . cu dois

annos ; he necessário convencellas do contrario pela ex-

periência , e pela boa fysica.

" A mulher , que pario , e (]ue não cria o seu par-

to , em pouco tempo vem a conceber de novo. A pre-

nhez de nove niezes he huma enfermidade, que enfra-

quece mais o corpo , do que aleitar por anno e meio :

3 suspensão artificial do leite , e os remédios para o fa-

zer secar são tantas moléstias
,

que se formão , e que

muitas vezes , ou estragão a saúde dasWíis para sempre.
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coftser\'artdo-as em Iium estado de lan^uiJez , e cadavéri-

ca , ou as conduzem à sepultura ; e quando náo caliem

logo neste estado, concebem antes que as partes na ge-

ração adquirirão, pelo repouso, a sua natural consistên-

cia"; e succede rauitas vezes
,
que taes Mais abortáo mais

frequentemente , enfermidade tão considerável
,

que al-

gumas ou perdem a vida , ou ficão para sempre adoenta-

das
,

perdendo em poucos annos o idolo da sua belleza,

e ficando frustradas do seu intento , expostas a viverem
por toda a vida a mil desgostos , e pezares. E pelo con-
trario a Wãi

,
que cria o seu parto fortifica o seu corpo

;

porque a Natureza inclinando-se a lançar para os peitos

muita parte dos alimentos , nesse mesmo tempo as par-

tes da geração se alimpáo dos humores
,

que estiverâo

dítidos por nove mezes ; e alimpando-se cada dia , ad-

quirem o seu vigor natural , e deste modo a Mãi
,
que

cria o seu parto , e que o sustenta só com o seu leite

por liijm atino , náo concebe facilmente ; e se concebem
antes he porque náo dão leite efn quantidade necessária,

temendo taes Mais enfraquecer-se , o que lie engano ma-
nifesto , como a experiência mostra nas mulheres do cam-
po, tanto mais fortes, e robustas, quanto mais aleitâo

os seus filhos'.

" E':tes , e outros muitos são os m^lss, qOe resul-

táo ás Mais
,
que não aleitão os seus filhos : vejamos ago-

ra os damnos a que estão expostos os partes viventes.

A tnulher
,

que concebeo dentro do ar.no , em que pa-

rio , nio deo tempo para que as partes da geração ad-

quirissem aquelle vigor natural
,
que lhe lie próprio : a

próie concebida não terá tanto espaço para se estender
;

ficará mais fraca
,
porque o lugar onde vai crescendo es-

tá relaxado^ e fatigado pela prenhez , e parto anteceden-

te , de <jue resultará nascer a prole' com menos vigor , e
com menof esforço para crescer. E será esta a causa

porque nos nossos séculos a espécie humana hê mais pe-
quena , e mais fiaca do que nos séculos anteriores ?

Talvez.
'' Estes , e outros são os males fysicos. Examinemos

os moraes. Os m.iis consideráveis , e lamentáveis são

aquclies, que se imprimem no animo das crianças crea-

das por Amas. Se fôramos nascidos para viver nos deser-

tos da .ífrica , ou nos bosques da America
,

pouco im-
portaria que as Amas imprimissem no nosso animo aqul-

las idáas de terror, de feitiços, de feiticeiras, de bru-

x'8s , de duendes, de crueldide, de vingança, etc. : mas
SóriíOí nascidos em sociedade civil , e christá ; aquellas

idiâs
j
que nos derão as Amas , -são destructivas de tudo

o que devetnos crer , e obrar : ficão as criança» expostas

áb ensino de mulheres ignorantes, supersticiosas : são as

primeiras Mestras da língua, dos desejos, dos appetites

,

ê das paixões depravadas. Qu.indo o menino chega a fal-

lár
,

passa para a segunda classe de duas, ou três mu-
lheres niais ignorantes , e mais supersticiosas do que a

Ama^ porque eStas são mais veHns , e sabem mais ma-
Jitia

,
f)ara destruir aquella primeira intelligencia do me-

nino : thega á idade de camiiiliir, tem hum creadinlio,

<3u outros creados da mesma sortes
,

que vem a ser os

terceiros Mestres ate i idade de seis, ou sete annos ; e

se o itiáo exemplo do Pai , e da Mãi póe o scllo a esta

educação, fica o menino embebido nestes detestáveis

priíicipios , de sorte que mui dilhcilmente os melhores

Mestres podem arrancar aquelles vícios
j

que qua^i ma-
ínáráo com o leite. Huma Mãi

,
que não aleita os seus

filhos, que não os afaga entre os seus braços, he mais

bruta que huma bôstá , he mais cruel que huma téra

;

liUma Mãi
,
que náo dá aos seus filhos as primeiras idcas

do seu Creador , e da sua Religião, e do que deve a

Deos , a si , e aos outros homens, não merece as hon-

ras, nem o nome de Alai, nem tem direito de exigir

de hum filho deveres, que ella lhe náo ensinou. As
funcçúeç da prenhez , e do parto são todas da Natureza

,

executadas ate mesmo por vis insectos : mas a boa edu-

cação
,
que huma Mãi da a seus filhos, he que verdadei-

ramefite á constitue Mãi racional , e digna de se dizer

entre as Matronas da Religião, as Mais dos Jgasthil.ei

;

entre as dos Romunos . as Mais dos Gracchas ; e' entre as

Poltiiguezat as Fillippns de Vilher.a."

(C X C= B X P. =: B. E )

CORTES.

.

Sessão do dia 26 de Sutnhro, joc.^

O Sr. Presidente declarou .nberta a Sessão ás horas
do costume, e lida pelo Sr. Secretaiio Bujilio Âiberto
a acta da precedente

,
que toi approvada ,. deO conta o

Sr. Secretario Fcígiuiras do expediente, em que se
comprchendia a ssguinte correspondência: — llum -ofh-
cio pela Secretaria d' Estado dos Negócios do Kcino
inclui.ido huma Consulta da Junta da Directoria Geral
dos Estudos sobre pertender a Gamara , Nobreza , e Fo-
vo do Concelho de Passos de Vinhaes a creuçáo ríe hu-

ma Escola de primeiras letras. Outro incluindo a infor-

mação do Pveverendo Bispo Conde, Reformador Reitor
da Universidade de Coimbra, sobre pertender José Joa-
quim Alvares de Mello, estudante do segundo anno ju-

rídico, ser admittido a fechar a sua matricula, e fazer

acto si^m embargo de lapso de tempo.
Mandou-se tazer menção honrosa das seguintes feli-

citações : da Camará Constitucional dos ( oncelhos de
Ferreiros de Tendues ; da Gamara de Monte-mòr o No-
vo ; da Gamara de Villa-novn de Poriimiio \ da de ds-
telio de Vide ; da Villa de yltoif^tiiit d<i ErJen : da Ga-
mara de Assumir ; e da Gamara que finda de Leiria,

Ouvio-se com agrado a felicitação que dirige José

Joaquim Castão Farto, Prior da Collegisda de Portimão,
assignada pelo Clero, pelo juramento da Constituição

prestado por ElRei em o 1.° de Outubro ; a de Joaquim
de Menezes Cardoso da Fonseca Barreto , em que oíie-

rece a importância do premio com que fura honrado no
quarto anno de Cânones na importância tie 40.^000 rs. ;

passou ao Governo para o verificar ; do Provedor de Tor-
res Vedras, João Giraldes de Mattos', pelo acabamento
da Constituição ; do Juiz Ordinário Constitucional de

Re/oiõs ; do Juiz de Fora de ^Alpedrlithn João Ch.rysosto-

mo Freire Corrca Falc.lo ; do Corregedor de Viseu joio
Cardoso d.i Cunha Araújo.

Ficarão inteiradas dos agradecimentos que envia o
Professor de primeiras letras de Castello-iuíLior pelo au-

gmento do ordenado.

A' Coramissão Especial do Commercio do Brasil
^

para se unir á indicação que fez o Sr. Domingos da Con-

ceição, huma representação da Camará da Parnaixiha , no
Peaiihl, sobre a creacão de huma Alfandega e Inspecção

do Algodão naquella Villa.

Madarão-se distribuir pelos Srs. Deputados exempla-
res de huma Memoria com o titulo de notas criticas so-

bre os mais importantes artigos da Lei de 20 de Julho

de 1822 , a fim de ifljpstrar quanto o Soberano (Congres-

so beneficiou os interesses do Tliesouro liavidos pelas

Ilhas de Cabo-Verde , offerecida pelo Cidadão Joáo An-
tónio 1'usicii.

Passou d Secretaria para ser apresentada á Junta
Preparatória de Cortes huma representação do Sr. Depu-
tado pela Província das Alagoas, Francisco de Assis Bar-

bosa , em que expõe que ficando pela Constftuição ao
arbítrio dos Deputados reeleitos acceitarem ou náo, elle

se acha authorisado a acceitar ou náo; que por tanto

partecipava a S. Exc." o Sr. Secretario para fazer pre-

sente no Soberano Congresso a sua deliberação de não

acceitar
; porque tendo sentido grande desfalque na sui

saúde, está certo que quanto mais tempo se de.-norar,

mais se lhe asgravará.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta da redacção

dos Decretos da conservação dos Misteres na actual or-

gaiiisação das Gamaras, e da abolição dos privilégios de

açougues.

O mesmo lllustre Secretario apresentou a redacção
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íij ordem, em cjue se partacipa a Sua MígestaJe o dia,

em c]iie as Cortes se fecháo : e logo o Sr. Serpa Ma-
cluiíta ponderou que a decis o de hontem se fundava em
matéria de facto, i^to lie, que EiFlei se dívia achar lio-

je em Queluz ;
porém que sabendd-se agora o contrario

se devia alterar a decis .o , e ob";ervar-se o que manda

a ( onstituiçáo :r huina Deputação partecipará a EIRei

(rstajido em Lisboa , e não estando
,

por escrito ) a

abertura das Cortes , e o mesmo se fará quando se fe-

cliarem ; portanto requeria
,

qiie asíim sr; observasse.

Os S'S. Bramcar.iy , Pinheiro de A-cvcdo ,
e Camcl-

lo Fortes apoiarão : tendo-sc comtudo observado que

não havia tempo ,
porcUe a lipoca marcada são 9 dias

antes, e lendo o Sr. Presidente n artigo respectivo, por

onde se mostrava
,
que l^3,o era expressa aquolla clausu-

Ja na Constituição, decidio-se que foss<í huma Deptitaçío

a EIRei no dia Segiimlafeira 2S do corrente , no caso

de Sua Magestade se achar em Lnioa , o que se devia

pergiiiitar ao Secretario d'Est3do respectivo.

O Sr. Xavier PlfUewta pedio a palavra, e sendo-íhe

concedida disse : José de Sousa FalcSo ,
que acaba de

Sírvir de Juiz Ordinário em Punliete , me escreve Inirna

Carta , em que me encarrega haja de felicitar em seu

nome , e dos mais Cidadãos d'aquella VilLi este Sobe-

rano Congresso pela conclusão da fonstituiçáo Politica

da Monarquia Portucuera ; ao mesmo tempo pt-dem ao

Soberano Congresso lhes queim acccitar para as urgências

i'a Nação a quantia de iS^lJiOO, producto de hiima vo-

luntária subscripção, que elle abrio. Huma valia de pou-

ca populjçao, como Píinliete ,
offcrecendo esta quantia,

mostra brin os nobres sentimentos dos honrados mora-

dores , que sobscrevcrão para ella ; e abre hum exem-
plo bem digno de ser imitado pelas authoridades de, todo

o Reino. Rogo pois ao Solierano Congresso que haja de

receber cOm agrado especial esta ofFerta , a qual ha de

certameme despertar aquelles que podendo, se não lem-

bráo d.is precisões da Nação. Foi ouvida com agrado.

Pa^-sou á Commissão de Estadística himia Memoria

o!T. recild pelo Capitão En;;enheiro António José da Cu-

nha Sjlgado , e mandada para a nieza pelo Sr< Xavier

rimeiítii , sobre o uso de Plancheta.

O Sr. Borges Carneiro apresentou huma felicitaçãf>

cue o Commandante de C.içadores n." I , Joaquim José

Pimentel .forge , offerece em seu nome, dos Ollkiaes,

Ofíiciaes Inferiores , e Soldados do Corpo do seu Com-
tiiando , dirige ao Soberano Congresso , e offerece ao

mesmo tempo pata as despezas pirMicas a somma de

io:9^2Í)'Í95 rs. , que o dito Bataliião era cred«r ao The-
souro Nacional : foi recebida com agrado , e reiíiettida

ao Governo para o fazer verificar.

O Sr. Rodrigo Ferreira , relator da Commissáo dos

Poderes, leo parecer em que se approvava e legalisa-

'va o Ovploma do Sr. Deputado substituto pela Provín-

cia da Beira o Coronel de Milícias Josc Taveira Pimen-
'tel de Carvalho , e sendo admittido a prestar o juramen-

to , assignou a Con^iituição , e logo tomou assento na

Assemblca.

O Sr. Secretario Soares de Àr.evedo fez a chamada
,

e disse se achavão presentes 121 Srs, Deputados, e que

faltavão 29, dos quaes 6 tinhão licença motivada.

Ordem do D/d :

E!elç!ío da Depulaçiro Permane.ite,

O Sr. Presidente declarou que antes de corref o
escrutínio , se devia tirar a sorte do ultimo Deputado

,

que deve ser Ultramarino , ou Européo : a fim de se sa-

ber quantos devião escrever-sc em cada huma lista : e

lo^o n Sr. Secretario nitttendo em huma urna os dois

nomes, tirou o Sr. Presidente a sorte, e recahio em Ul-
tramarino ; em consequência como o escrutínio erfr qua-
tro Européos , e 1130" líaveudo pliirahdade absokita en-
trarão em segundo escrutínio: os Sts. Xourn com j8 vo-

tos. Ferreira Borges com jO , Fernandes Thomàs c«ra

2S , Bramcamp com 23 , Trlgoso CCITI 27 , Tovcas com

27 , Bastos com 24, Lainello Fortes et m 20 , Freire

com 19, Xavier Monteiro com 15, Guerreiro cem 15,
e Faria Carvalho com 14-

Neste segundo escrutínio sahio eleito com 5S vo-

tos o Sr. Moura: entrarão em terceiro escrutinio irum-

camp com 54, Ferreira Borges cem 47 , Ingoso com

46, Povoas com 45, Bastos crm ;8, e Fernandes llio-

iiuís com 55 : foráo eleitos Brawcan,p com 77, '1 rlgo-

so com -2: substituto Ferreira Forges com 57.

Passou-se a eleição dos Meu bics Ultramarinos , e

ficarão elei!'>s cni i." escrutínio es Srs. Femonces Pi-

nheiro com 84 votos , Eispo do Porá com 70, e Ville-

1(1 Ba'h(jSa com 61.

Entrarão em segundo escrutínio os Srs. Bclfod com

49 votos, Fagundes T '<i le/ííi C( m 58, Manoel Patrícia

com J7 , Marcos jíotonlo cero Ji , Borges «c Barros

com 28 , e lieel-iran Caldas com 2-).

Em 2.° «ctutlnio saliio com pluralidade abíoluta o

Sr. Bfiford , e entrarão em j.° os Srs. Mamei l atrlclo

com 46 , e Borges de Barros com J9.

A Deputação Permanente he pois comj osta dos se-

guintes :

Europa.

Os Sfs. Josc Joaquim Ferreira de Moura.

Hermano Jo^é Lramcatrp de Soberal.

Francisco Maciel Ttigoso ue Aragão

Vhramar.

Os Srs. Josc Feliciano Fernandes Pinheiro,

tispo do Pará.

Francisco Villa Earbosa.

José Joaquim Vieira ilelford.
'

Substitutos.

Europa.

O Sr. José Ferreira Borges.

Vltramar.

O Sj. Domingos Borges de Barros.

O Sr, Secretario Felgueiras parteclpou que acaba de

receber hum officio do Governo , em que se partecipava

que S. Masestade receberia Stguiidafeira no Palácio da

Bemposta pela huma hora da tarde a Deputeção das Cor-

tes ; e logo o Sr. Presidente ncmccu os IViem.bros de

que se ha de compor , e <áo os Senhores fclguerras,

Barroso , fiioura , Ecrges Carneiro
, Araújo Pin.tntel ,

Ledo, Marcos António, Rodrigues de Macedo , Alves

do Rio, Sarmento, Araújo Lima, e Taveira Pimentel.

Ele^eo-se a Meza para o seguinte, e ficarão os mes-

mos,

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia o Projec-

to n." 04, e Pareceres de Partes; e levantou a Sessão

ás duas horas.

Em Sessão de jO rfe .4gos1i>,de l8fl2 teve prlmtha lei.'

iura o seguinte Jrtjecio, dhfensou-se da seguoda

,

admlttlo-se á dlscusiã», e mandou-se Imprimir

I com o "Relatório que o acompanha»

Exposição dos principies , em que se fundão os princi*

pães Artigos do Projecto de Decreto acerca da

f<ibiicação da nova moeda.

He chegado o tempo, em que a moeda da Nação

Portirgueza deve apparecer com as insciipçces que ihe

competem ; e parecendo necessária liuma nOva divisão

dos seus valores mais accommodada á nossa Ariti metica

do que a divisão actual
,

julgo que as moedas de prata

se devem lavrar do valor de mil, quinl.entos , duzentos^
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e cincoenta réis ; as de ouro do valor de dez milj cin-

co mil, e dois mil e quinlientos réis. Com tudo, ado-

ptando se huma nova divisão , não devemos alterar os

valores actuaes, e em consequência as novas moedas de-

vem ter liuma expressão de valor proporcionada ao pe-

7,0 médio das moedas correntes.

Náa ha theoria mais simples que a tlicoria das moe-
das, nenliuma que tenha sido mais complicada aos olhos

dos economistas; e ou seja por ignorância dos verdadei-

ros princípios , ou por malícia , e má té dos Governos
,

tem-se commsttido a este respeito es maiores abusos,

^ nioeda he a unidade dos valores ; estes são por sua

natureza variáveis, Segundo os tempos, e os lugares;

mas são comparáveis , segundo a estimação dos homen<;,

centre todos elles podemos considerar lium como tixo
,

para servir de termo de comparação aos outros , ainda

mesmo quando este soffra variações attendiíeis com o

andar do tempo. Disto temos exemplos a cada passo na

analyse das grandezas variáveis. Daqui se vê a razão,

pOr que ádoptando-se o valor da prata para termo de

comparação dos valores , não podemos adoptar ao mes-

mo tempo o do ouro , estabelecendo huma rejjção legai

entre estes dois metaes ; porque sendo estes valores va-

riáveis , independentes, e não podendo a Lei regular o

que só depende da livre cojivínção dos homens de to*

das as nações , ficaria sendo illuisoiia , c de nenhum tf-

feitO a Lei
,
que estabelecesse similhante relação.

São bem sabidas as razoes
,

porque devemos prefe-

rir a prata ao ouro para termo de comparação dos valo-

res. Por esta razão a moeda legal deverá ser a de prata,

c de prata de hum toque permanente designado pela

Lei, a fim de que os seus valores sejão poiporcionaes

aos pezos. Entre n'ós , em todos os tempos, a prata da

moeda tem sido de on^e dinheiros , isto he , de onze

partes de prata fina ligadas com huma de cobre. Além
diito a Lei deve designar a e.Npressão do valor desta

moeda , expressão que muitos contundem com o propiio

valor delia , como se a Lei podesse fixar a propriedad-

economica de hum metal puramente abstracta. Desta con-

fusão tem resultado graves erros, assim em muitas theo-

rias
,
por se confundirem as expressões dos effcitos com

as das causas ,
que os produzem.

A prata amoedada do toque de li dinheiros de-

ve pois entre nós o termo de comparação de todos

os valores, e esta moeda a única legal a que devem re-

ferir-se todos os pagamentos , contractos , e estipulações

feitas em expressãoimonetaria. Considerando-se este va-

lor como fixo , fica sendo evidente que os valores da

prata em barra, e os do ouro em barra, em moeda, ou
debaixo de qualquer forma , não podem , nem devem
ser regulados por Lei, e devem correr como género a

livre avença das partes. O que fica dito a respeito do

ouro, com mais razão se deve entender relativamente á

moeda de cobre
,

pela grande variação do valor deste

metal.

A moeda de ouro deve circular como género á li-

vre avença das partes ; comtudo esta livre avença com-
plicaria sobre maneira as contas feitas com oThesouro,
ou seja pelos Recebedores Fiscaes , ou nos pagamentos

dos soldos, consignações, e ordenados. Para remediar

este inconveniente , deve authorisar-se o Governo para

determinar em cada anno o valor
,

por que os Rícebe-

dores Fiscaes , e o Thesoureiro receberão , e emittiriõ

a moeda de ouro, sendo este vabr regulado pelo ágio

médio, deduzido dos últimos seis mezes do anno ante-

cedente. He verdade que o agio corrente durante hum
anno poderá difFerir daqiielle, que assirrt for determina-

do , humas vezes será a favor do The^ouro , outras con-

tra ; mas a ditíerença será tão pequena
,

que não po-

derá taxar-se de injusta
,

quando assim o pede a utili-

dade publica. Por outra parte ficando entre particulareí

a moeda de ouro á avença das partes , e recebendo-se
,

e dando-se no Thesouro por hum valor annualnience
prescripto , na determinação do Governo terão os parti-

culares o meio de saberem o agio do principio do anno
,

e o Governo na livre circulação desta moeda achará o
meio de o regular com acerto.

Além disto não haverá que recear dos Cambistas ,

porque no Thesouro, e no Banco acharão hum t-rands

obstáculo para levarem avante as suas usurárias e ciíiiii-

nosas especulações.

Os princípios expostos são da ultima evidsncia , e

por se não haverem observado os Governos se tem vis-

to obrigados a tazer mudanças , e alterações nos valores

das moedas em difterentes épocas , como os nossos

Reis em diversos tempos ordenarão, alevantando suclcs-

sivamente os valores ora do ouro, ora da prata, ora de

ambos estes metaes , mudanças que serião desnecessárias,

se o syi;ten a monetário se achasse estabelecido nos seus

verdadeiros princípios ; e se
,

pelo falso , e abusivo di-

reito chamado de senhoreagem , não tivessem por tanta»

vezes feito huma parcial bancarrota , como praticou D.

Pidro II pela Lei de i68S, na qual determinou o aug-

mento de 20 pnr cento em toda a moeda de ouro e

prata ; e como clandestinamente se fez depois pnr huma
Resolução do Conselho da Fazenda de 1747 ; cm que se

ordenou huma diminuição no valor da moeda míuda de
prata, e que depois se entendeo a toda ella , regulando-

se o marco de 11 dinheiros em moeda na razão de7(;^)00

réis, quando pela Lei de 1688 havia sido regulado em
6(^j6o. No terceiro Tomo, Parte segunda das Memo-
rias de Mathematíca , e Fysíca , da Academia das Scien-

cias , se pôde ver liuma Taboa de todas as moedas por-

tuguezes, dos Seus valores, e alterações, que tem tido.

Delias se verá a necessidade
,
que ha de fixar pOr huma

vez o valor do marco de prata amoedado , ou para nie-

liior dizer a expressão deste valor, a qual divia ser in-

variável, e por conseguinte determinada, não por huma
Lei regulamentar , mas sim por hum Artigo da Cons-

tituição, que assegure á Nação de hum princípio, ena

que repousa a fé publica , e toda a segurança dos im-

postos , e contractos públicos , e particuUreç,

A ma'or parte da moeda de prata, que se acha

cm circulação , são os cruzados novos , dos quaes , des-

de 1 807 até ao presente se tem lavrado perto de cin-

coenta milhões ; de maneira que pelo menos cem mi-

lhões destes se achão em circulação , dando-se , e rece-

bendo-se a razão de 480 réis. Porém o pezo destes he

tão differente , coseu toque determinado com tão pou-

ca precisão , que não podemos deduzir o valor do mar-

co em moeda, nem regulando-nos pela Lei de 1688,
nem pela Resolução clandestina de 1747, Não só a cir-

culação tem desfalcado estas m.oedas , o pouco cuidado,

que tem ha\ ido na sua fabricação
,

para não dizer a mi
fé , e as fraudes, que muitas vezes se tem consentido,

e a nenhuma vigilância do Governo sobre objecto tão

importante, são as causas das grandes differenças a que

cilas estão sujeitas , e a que o publico não tem atten-

dido , recebendo-as indistinctamente pela compensação
,

que ha sem duvida entre a falha de humas , e o excesso

das outras. O Governo nunca fiscalisou a fabricação da

moeda ; e como ella desse lucros ao Thesouro , nada

mais lhe importava , esquecendo-se que todo o lucro da

Casa da Moeda acima do necessário para a sua laboração '

era hum verdadeiro imposto , e hum roubo feito ao pu-

blico com prejuízo da Fazenda Nacional.

(^Continuar-se-ha').

NA IMPRENSA NACIONAL.
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V.

grX-bretanha.
J-ondrcs 1 I tie Outubro,

Ntticitis da Cida-'e de Verotifi

eroiia e5ti ;"ormo'iamentc situada sobre a Adige , par-

te no declive de liuma colliiu
, que forma a ultmii pro-

ininenc a do<; Aifes , e parte nas extremidades de liuma

immensa pianicie , que se extende desde aqiiellas serras

ate o Apciiio. As coilinas estão adornadas de quintas e

jardins
^ e os campos próximos a Cidade estão guarneci-

dos de amortíiras , c sombreados de viniias que se esten-

dem de arvore a arvore. O interior da Cidade he dividi-

do em duas partes designaes pelo Adige, o qual corre por

ella em rápido curso, foimando huma península, dentro

da qual se inciue o todo da antiga e da maior parte da

moderna Cidade. As ruas são estreitas, mas compridas,
direitas, e bém construídas. Alem destas vmtagens, pos-

sue Verona hum dos mais nobres monumentos da magni-

ficência Romana h je existentes , o Anritlieatro , inferior

em capacidade, mas igual na matéria c na solidez áo co-

llseo de Ríi/.jii. Sua cirtuntcrencia externa
,
que formava

a parte adornada delle , foi ha muito destruída, á excep-

ção de hum lanço de muralha, que contem ttes andares

de quatro arcos
,
que sobem a mais de oitenta pcs de al-

tura. As pilastras e ornatos do exterior erão Tuscanos.

KJuarenta c cinco ordens de assentos
,
principiando desde

o circo ató o ciniO do segundo andar, estão ainda intei-

Tas com as suas respectivas escadas e gallerias de com-
nninicação. O todo he composto de grandes troços de
mármore , e apresenta tal massa de compacta solidez

qual poderia ter desafiado a influencia do tempo , se este

não fora ajudado pel.is mais activas operações da destrui-

ção praticada»; pelos farbatos. Pôde tazcr-se al^um con-

ceito da vastidão deste celebre edifício ) ela extensão da

sua circunferência exterior, que he de 1290 pé';. O com-
primento do circo he de z 1 8 pés ; e a largura de 129.
Os assentos podem conter vinte e cinco mil espectado-

res. Em cada huma d;is extremidades hn huma potta gran-

de , e sobre cada huma delias huma balaustrada moder-
na , com huma insciipcão

,
que noticia ao viajante que

ha poucos annos houve naquelle aníitheatro dois espectá-

culos de mui diversa natureza. Hum foi hiím combate de
tovros , dado em obsequio do Imperador /oje lí , entío
em Veroiin , pelo Governador e pelo povo; os assentos

«staváo cheios de gente, e foi hum Imperador Romano
de novo saudado em luiitj Ailfitheatro Romano com os

títulos de Cct.ir e Augusto. O outro espectáculo , ainda

que mui c^iíerente , nao fni talvez menos interessante.

O ultimo Papa ( Pio VI) na sua viagem a Alemanha
passou por )';< j.j.i , e os Magistrados lhe pedirão desse

40 povo occasiáo de testemunhar em publico a venera-

ção que tinha á sua sagrada pessoa. Em consequência

disto o Papa se apresentou no Anfitheatto , escolhido

pela sua grandeza como o lugar mais adequado, e lançou

suas bênçãos sobre a multidão alli prostrada que concor-

rera de todas as Comarcas visinhas. Esta cetemonia apre-

senta hum singular contraste com es espectáculos e pom-
pas que nos antigos tempos se apresentáião no mesmo
lugar; naquelles tudo era bulha, agitação, e luido , nes-

te ultimo tudo era silencio e recolhida expectação.

Os Franceses pouco depois de entrarem em Veron»

C1786) íizerão hum theatro de madeira ao pé de hum
dos grandes portaes do Anjithcntro , e íizerão alli repre-

sentar varias farças e pantomimas para divertirrento do

Exercito , cousa que de tal modo despertou a indignação

dos habitantes
,
que comparavão os Franceies aos Hunos

e Longobardos. Desde o ij." século se applicárão som-

mas para reparar o Anfitheatto ; até se derão ordens pu-

blicas para a sua conservação e ornato , e se nomearão

respeitáveis Cidadãos pata cuidarem nisso
,

que se deno-

minarão Presidenti olla iireiui , o qual costume se conti-

nuou até o invasão dos Frnncízfs.

Potcm não he o Anfitheatro o único monumento
de antiguidade que distingue }^eroiia. No meio da rua

chamada o Corío ^ está huma porta intitulada com o no-

me de Gd/ZiVí.» , Imperador Romano, em razão de este

haver reedificado as muralhas da Cidade. Consta de duas

portadas, huma para os que entrão, e outra para os que
saheni ; cada portada he ornada de meias columnas Co-
tinthias sustentando iium frontão. He tudo de mármore,
e não mostra ter soffrido pelo tempo, cu por abalo.

^'eruní> não era antigamente tão grande coino hoje ,

pois se encerrava no espaço entre a muralha reedificada

por GollUno , e o rio ; mas he provável que seus subúr-

bios se estendião pela próxima campina ; conjectura que;

a situação rio Anfitheatro favorece , o qual , ainda que
em alguma dist.incia d» antiga porta, foi provavelmente
erigido perto de algum bairro populoso. He comtudo
certo , que a moderna Verona he muito maior que a an-

tiga , e se diffunde peia pianicie a considerável distancia

além da antiga muralha por himia parte , e pela cutrn
,

cobrindo atrbas as margens do rio , inciue a antiga Ci-

dade como seu centro , e occupa hum espaço de obra de
cinco milhas em circuito. Uluitas das suas partes , prin-

cipalmente a praça chamada fioíía delia Bra , perto do
Anfitlieatro , são alegres s vistosas. Alguns de seus palá-

cios
, e muitas de suas Igrejas, são niagiiificos , entre as

ultimas s?o mais notáveis as de S, Bernardino e de
S. Tjiixo.' Entre os editicios públicos o Gran Guardiã e

o itliiieo ííiycdarl» sso os mais ccnspiciios : o uUin;o,
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cercado de huma galleria de Dorico ligeiro , contém hu-

rha ampJa collecção d< antiguidades de vários géneros
,

taes como aras, túmulos, vasos sepulcraes , inscripções,

etc. formada e arranjada pela maior parte pelo celebre

THúfei, natural de Veroiia. ( Accrescentarei a esta des-

cripçáo
, que traz o Caurler , mais a!j;umas curiosidades

notáveis, extrahiJas de outras:— Verona, alem do cita-

do Mítffei , lie pátria de Catiilto , Cornélia Nepote , Pau-

lo E.nillo , Plínio o Naturalista , Vitrnvio ,
Paulo Vera-

neie , e Jerontjnio Fracajtor , etc. — Em 1781 tinha

57:729 habitantes, hoje tem menOs habitantes. Tem
5

portas; a Poila Stiippa , ou dei Palia he huma das mais

belias obras do Arquitecto S. MicliJe. Além da Sé que

he de arquitectura gothica , tem 4S fregueziás , e outras

Tíiuitas Igrejas. O commercio de seus habitantes consiste

em grande parte em fjzendas de seda e de lá. Deita 6

a 7 léguas áe Mantíia , etc.)

LISBOA 28 l/í Oiittibro.

Sr. Redactor da Gazeta Universal.

Vi no denominado Reforço Patriótico (*) hum ar-

tigo sobre eleições, em que se atacava a Província do

Minho , e hum dos seus beneméritos Representantes
,

da maneira a mais injuriosa. Atribuemse ahi as eleições

da dita Provincia , comprehendidas as áo Porto ,
ao Club

Ecciesiastico de Braga : o qual por certo teria bastan-

te <ie prodigioso, se tanta podesse ser a sua influencia.

Diz-se que Braga he d'onde deve esperar-se a primeira

reacção. Quimérico receio ! Não he do lado da Igreja
,

mormente no Século em que vivemo";
,
que deve tenier-

.se que venhão as revoluções. A Igreja de Br.iga até se

figura mais impotsnte que nunca pela fysica impossibili-

-dàd< em que se afiirma a.har-se o seu Chefe : sendo bem

notável o tlesejo que se manifesta de que o rebanho líra-

^ateníe seja privado do Pastor a quem Jetus CJiristo o

confiou , com o fundamento de que o Episcopado não

Jie propriedade, nem doação irrevogável, como lhe cha-

(t)áo os Lentes, — Duvido que alguém tenha chamado ao

Episcopado piopriedids , e ainda mais que algum Lente

.teniia havido que llie chamasse doagão. O que he certo

-he que he muito mais do que isso. A propriedade e a

.doação são de instituição humana : o Episcopado he de

.instituição Divina. As cousas que recahem debaixo de al-

gUiTi daquelles titules, reccbeinse dos homens, o Epis-

jcopato de Deos. — Nem eu sei que tenha com esse pre-

tendido Club de Braga o Circulo eleitoral do Porto,

que he aquelle a quem se impjta a maior injustiça ou a

maior cegueira pela troca do Sr. Bastos pelo Sr. Ferrci-

^ra Sorges. O Porto teria mais meios de influir em Bra-

..ga do que Braga no Porto. E he geralmente sabido que,

de todas as Provincias do Reino, em nenliuma intluio

menos a força da authoridade, que na do Minho. Não

se virão ahi Magistrados rasgjndo e distribuindo hstas.—

•

Em quanto á troca, abster-me-hei de fallar pelo modo,

que talvez seria de esperar. Comparações de pessoas vi-

vas são quasi sempre odiosas. Nem se pôde dizer com

Verdade que o Sr, F. B. foi preterido pelo Sr. B. Foi-o

.por dez Deputados ordinários e substitutos, que tantos

sio os que deo o Circulo do Porto, Quem se lembrou

de dar este Senhor por único competidor daquelle devC-

ra abatello menos , para mais exaltar o seu heroe. Wjij

mal fica ser vencido por hum pygmeo que por hum gi-

gante.

O Author do artigo do Reforço nao falia no Sr.

B, por seu nome, designa-o por suas opiniões sobre Fo-

r^e? , e acerca da faculdade e do direito competente aos

povos para revogarem as procurações a seus DeputadoK

^xícta, designação. Todo o ir.uiido o conhece por ella
;

".^ ',(*) O A. desta carta talvez ainda lá em Coimbra

. náò MJba qite o tal R:J'or{o expirou, e o Censor esta

<om os Padres á cabeceira: o Publico sabe fazer justiça

a taes obrinhas , cujo fim unico he incensar o Ministé-

rio e descompor quanto não he Troili-.

e elle deva honrar»se muito com isso,— He pasmoso que

tendo-se feito tanta bulha com as referidas opiniões, ma-

xiiiiè por occasiáo das eleições, ninguém até agora te-

nlia mostrado em que ellas são erróneas
,

quanto niais

façanhosas , como em alguns escriptos mui gratuitamen-

te se tem denominado huma delias. — O primeiro Uis-

curso do Sr. Bastos sobre Foraes
,

que vem no Diário

das Cortes N. 228 , mostra bem a grande copia de co-

nhecimentos theoricos e práticos, que a tal respeito pos-

suía o seu author. Achão-se alii perfeitamente concih.i-

dos os interesses dos povos com os princípios eternos

da Ju»tica. E de tudo quanto no Congresso se disse so-

bre Foraes he sem liesita^áo o dito discurso o que me-
rece aos bons entendedores a mais decidida preferencia.

— A Indicação acerca da revogação des poderes tinha

por bdse as regtas geraes do mandato, e por apoio a ra-

zão-, e as doutrinas de grandes Escritores. O Congresso

não julgou necessário approvalla ; mas d'ahi não se se-

gue que fosse absurda. A revogação he huma das garan-

tias da liberdade. E se não he primeira , por certo não

he a ultima. — No citado Papel , depois de se haver de-

signado o Sr. B. pelas expostas opiniões , e de se julgar

que já com isso se lhe tinha tirado metade do credito
,

passa-?e a tratallo de plagiário, nada havendo mais fá-

cil do que o fazer semilliantes imputações. Rousseau fe-

chou todos os Livros
,

para consultar sómei-.te a sua ra-

zão e o seu coração : não houve nunca hum escriptor

mais original ; e com tudo a enumeração de seus pre-

tendidos plagiatos enche hum não pequeno Livro. A
ori^inaliri.ide constitue parte do merecimento do Sr. B. ;

e he preciso não confundir a erudição com o plagiato.

Falla-se também de extractos no Diário do Gover-

no. Mas eu tenlio notado darem hora extractos , hora o

theor de seus discursos por inteiro , muitos dos nossos

principaes Deputados , sem que por isso alguém os sr-

Siia. Em qujnto ao Sr. B. não sei se alguma vez o tem

feito. Sei que muitas e muitas vezes o ouvi fallar no

C .noresso , sem que depois o Diário do Governo delle

firesse menção alguma, não se podendo atribuir isso a

impossibilidade de se lhe escrever o que elle dizia , ou
a necessidade de que elle o desse por escripto, pois nin-

.guem falia mais claro , e mais intelligivel. — Vamos á

principal arguição. Consiste ella em que — Basta obser-

var pelo Diário que o Sr. B. nunca discutio em Cortes,

e ein que dada qualquer resposta a seus Discursos
,

ja-

mais elle manejou a dialéctica. — Não se dá huma falsi-

dade mais escandalosa ! Como ha quem se atreva a

abonar huma tal asserção com o Diário , constando del-

le o contrario em immensidade d» lugares ? No Diarip

de Cortes N. Sj se vê que, discorrendo sobre a liber-

dade da Imprensa , e sendo taxada de anárquica a sua

opinião, se levantou para a sustentar, e a sustentou

com effeito de huma maneira victoriosa. No Diário N.

8S, em que se trata do seu projecto de aposentadorias,

se vé que nessa Sessão fallou quatorze vezes, iuima a

sustentar o dito Projecto, e treze a responder ás objec;

ções de seus contrários. No Diário N. ÍÍ9 dez falias se

encontrão suas , todas a confutar objecções. No Diário

N. 374 encontrão-se três em resposta aos argumentos,

com que se atacara a sua indicação , sobre o methodo

por que devião ser tratados os pareceres das Conimis-

£Õc3. Neste mesmo relativamente aos ordenados dos Con-

selheiros de Estado se lem não menos de outras três,

todas em contrariedade ás de outros Srs. Deputados. Ou-
tro tanto se observa nos Diários N. 18 j, 1S7 , 196, etc.

Neste ultimo, versando a questão a respeito da eligibi-

Jidade dos Empregados públicos , ha hum longo discurso

seu em que se aciíão destruídos todos os argumentos atí

ahi produzidos ; outro em que respondeo as objecçõe»

que se seguirão: e vé-se que querendo fallar terceira vez,

e não obtendo a palavra , protestou contra esta violên-

cia. E he este o Deputado que nunca em Cortes discu-

tio, e que dada qualquer resposta a seus discursos ficou

sempre calado?... Todavia o que fica dito he nada se

o comparat-mos com o que depois veio a passar-se ni-
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Seisões em que se tratou dos JuraiUs, (?a mamoribili»

darle dos Juizes , e de tantas , e tantas outras importan-

ijssimas matérias. — Havendo eu residido alguns mezes

em Lisboa , e hindo quasj todos os dias ás Sessões do

Congresso, presenceei o Sr. Baitoi figurando mui dis-

tinctamenre nas mais interessantes questões , contrarian^

do com todas as tor.;as da dialéctica os discilisos de seuj

contrários, e resoondenJo com a maior energia aos ar-

gumentos com que elles acabavão de combater os seus,

de sorte que luinca observei que deixisse de o fazer j se

náo quando alguém o prevenia respondendo em seu lu-

gar, ou quando ja não podia obter a palavra. — Depois

cjue no Cont;resso se proliibio ( não posso atinar com a

justiça díUa proliiliicãO J o fnllar mais que huma vez,

sobre a mcsina nuteria , as cousas mudarão de tace , c

náo só não pôde hum Deputado ser arguido de callar-se

quando o combatem, mas merece censura como transgres-

sor da ordem aquelle, que a respeitar menos, que o seit

amor prrprio. — F.m Hm, náo sci por que lado se tem
levantado ha tempos a esta pirte huma cruel pers gui-

çáo contra o Sr. Bastos. Se he por náo ser do parti-

ido Ministeri.il , tenha o Ministério piciencia : se he

por não ser Vedreito-Livfe , lembrem-sc os que o sãO

de que a tolerância he huma virtude de que elIíS não

-devem dispensar-se : ss he por iiive;s , antes inveja pue

^\táàJii, — Coimbra »; de Outubro de iSza. =; Seu ete.

CORTES. Sessão do dia zt dt Outubro. JOI

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão ás horas

Ào costume
, f lida pelo Sr. Secretario Soaits d'Aievedo

a acta àà precedente, que foi approvada , deo conta O

Sr. Secretario Felgueiras do expediente , em que se

comprehendia a seguinte correspondência:— Hum offi-

cio do Governo pela Secretaria d' Estado dos Negócios

da iMarinlia , acompaahando duas Partes do Registo do

perto ; e previne que a Expedição chegou à Bahia no
dia 7 de Agosto. " i." Registo tomado ás 9 horas da

manhã do dia 26 de Outubro de 1822. —Galera Sueea

=: Carlos Jo.ão n , Capitão Nicoláo Hombcrg , em 70
dias da Bahia ; vinha com destino a Setúbal , e entrou

arribada.

Novidades.
*' O Capitão disse: que a expedição da Coryeta Ca-

lipso chegou á Bahia no dia i 2 (e atrax, diz 110 dia 7 ?)

de Agosto , aonde a tropa foi recebida com a maior ale-

gria , e que a Cidade ficava em socego. Entregou huma
carta de ofticio

,
que se remettc junta.,, ( Segue-se a

assignatura )
a." Registo tomado ás 1 1 ^ horas da manha do dia

26 de Outubro de 1822. — Bergantim Portuguei = Flor

do Guadiana = , Capitão Domingos da Fonseca Lemos,
de Pcrnamhaio em 50 dias, 75 passageiros, e 1 malla.

tiriguí Escuna r: Lucrécia r: , Capitão João António
Raimuodo, do Fará em 6© dias, e 1 malla.

Novidades.

O Capitão do Bergantim Flor da Guadiana disse o
seguinte : =: " Em Fernanihaco ficava a Esquadra que do
Rio deJaneiro tinha sabido para bloquer a Bahia. A Pro-

víncia tica no mesmo desassocego , continuando as mes-
mas desordens, e falla»se em organisar tropas para as Ala-

goas. Durante a minha viagem avistei alguns navios , aos

quaes náo falíamos. Recebi ordem em rernambuce para

conduzir a esta Capital os Officiaes mencionados na rela-

«;ão junta. Este Bergantim ao segundo dia de viagem
abrio 20 polegadas de agua por hora, a qual diminuio a

14 em consequência de algumas costuras, que se lecor-

leráo. — Domingos da Fonseca Lemos. — iSão traz ofli-

cios fora da malla.

" O Capitão cfo Brigue Escuna íncrecla riío deô

novidade alguma. N.ío tiaz passageiros nem officios fótl

di iralla, (Segue a assignatura).

Outro officio do Ministro da Marinha , incluindo

três do Commandante das Forças Kavacs da Bahia , o

Capitão de Mar e Guerra José Joaquim Alves: 1.° da-

tado em 5 1 de Julho em qUe partecipa que as desordene

tem augmentado no Recôncavo , e que alguns facciosos

baixarão sobre Naiorcrh, e Jcgoaripe , de maneira que a

navegação destcJ dois portos, tão úteis áquella Cidade,

está interrompida, e a carestia cada vez he maior em al-

guns géneros : que a Esquadra sahira no dia 22 de Julho ;

porém que ficara obrigada a arribar debaixo de !ium fu-

rioso temporal. Que o General Madeira tem continuado

os trabalhos de fortificação junto ao Forte de S. Paulo
,

e que já algumas batarias estão promptaSi — 2.° datado a

15 de Agosto: qUe tendo-s« leito de vella a Esquadra

em o I." do corrente, se avistara no dia 4 com a Es-

quadra do Ri» lie Janeiro , composta de huma Fragata,

2 Corvetas, e 1 ilerg. : e o resultado deste enirntro,

consta pela copia de parte que lhe dirigira o Capitão de

Frajata Joaquim Maria Bruno de Moraes, seu Corrman-

dante. Que no dia 6 entrara o Navio S. Domingos Enéas,

Commandado pelo Capitão Tente Fento José Cardoso,

o qual Sendo efTereciJo, depois de preparado de alguns

mantimentos, e munições de guerra, sahira no dia 7 para

se reunir á Esquadra , o que effectuaia 110 dia seguinte.

Que as embarcações que de Lisboa crndii7Írfo o Pata-

Ihão n." I entrarão no dia 7 feias 2 horas da rranliS,

e a Corveta que as escoltava , as largou no rreio da
barra, e seguio para a Esquadra deste porto, a qual aeo-

fa se acha incorporada. A tropa desenbarccu no mesmo
dia pelas i 1 horas ao som dis maiores acclamações nas-

cidas da mais pura alegria e enthusiasmo pela saorada

Constituição Portuguez» , e por ElRei Constitucional o
Sr. D. João VI: que este soccorro chegou na mais cri-

tica collisão
,

pois á vista estava huma força marítima,
que os ameaçava , e os revolucionários chegárSo nesse

mesmo dia a Itapoã , e outros se achão avançados ate

o rio de Cotegipe, Que no dia 11 entrara o Navio
S. Gualter , o qual igualffrtnte se está apromptando pa-

ta reforçar a Esquadra, « partiíi a 17 ,
pois ccnsta ciie

do Rio de Janeiro virá a Fragata Carolina em soccorro

da Esquadra, a qual ha três dias que se não avista , ten-

do navegado para o Norte
,

pois ó dito Navio S. Gual-
ter passou por ella na altura da Torre àv Garcia d' Avilta

a tempo que navegava no bordo do Norte com ven-
to E. S. E.

Copia da Porte a que se rejert » effià» supra :

" Tenho a honra de partecipar a V. S. que no dii

4 do corrente pelas quatro e meia horas da tarde avis-

tei a Expedição esperada do Rio d* Janeiro , cctTiposta

de huma Fragata , duas Corvetas , e hum Bergantim :

3 narração 'circunstanciada do que se ha passado até

agora ,
pede mais tempo do que o que nesta occasião

se me offerece , e por isso resumirei o meu officio :

a Fragata sendo o seu Navio de menor andar, regulava

o de todos quatro, e he mais veleira do que a Esqua-
dra do meu Commando ; a Expedição no dia 4 navegou
até ás duas e meia da noite de <, com vento E. S. E.
no bordo do Norte em direcção á Bahia , e sendo se
guida de perto pela Esquadra , virou a esta hora no
Sul , e navegou todo este dia com força de vento no
mesmo bordo largo do vento , e prescindindo do Bergan-
tim Audax. , que eu havia destacado com bandeira par-
lamentaria ao Commandante da Expedição : no dia 6
navegou todo o dia no bordo do N. em curta distancia

a meu barlavento com vento E. , e cem a ptissibilidade

de me atacar em meia hora : neste dia toda a Esquadra
teve grande satisfação em ver passar o Comboi íle lij»

boa , e eu destaquei a Sumaca Conceição para prevenir
o seu Commandante do que se passava, e para quç d<>
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fVsis de pôr a salvo O Comboi ss reimissé na sua Cor-

vetd á Esquadra; esta reunião Verificou-se na manhã do

dia 7 ; neste dia navegou a Expedição a perder de vista

a barlavento no bordo do Sul com vento E. S. E. fres-

co até ái quatro da tarde
,

que virou no bordo do Nor-
te : liojc depois que ronipeo o dia até agora hei Rito

força de vela para barlavento com vento E. S, E. fres-

co , e ainda a não avistei ; tenciono na ausência d'ella

Cru7ar á vista de terra entre o inorro de S. Paulo
, e a

Torre de Garcia de Avill<t. Destaco a Sumaca Concei-

ção para levar o meu officio , e juntamente os que a

Corveta Calipio traz de Lisboa : o digno Commandante
da Sumaca lia deseinpenhado mui bem todas as Com mis-

sóíS , de que o liei encarregado, c a sua breve volta

para a Esquadra faz-se muito necessária. Na Esquadra na-

da tem occorrido de circunstajicia , as guarnições achão-

ís animadas com sentimentos da maior fidelidade aos

seus juranisntos , e promptos a cumprir com os deveres

mais sagrados na sociedade a favor da l'atria , da Consti-

tuição , e de Sua Magestade HlRei o Sr, D. Jono VI
,

Dios Guarde a V. S. iiordo da Corveta dez de Feverei-

ro á vela 22 milhas a S. E. da Ponte de Santo Antó-

nio ás II hjras do dia 8 de Agosto de iSaz. lllustris-

simo Sr. José Joaquim Alves , Capitão de .Mar e Guer-

ra Commandante da Força e Defeza IVlaritima.=: Joaquim

Maria Uueno de IVloraes , Commandante da Esqnadra."

O j." he datado no mesmo dia i$ de Agosto irj-

cluindo por copia as Instrucçócs
,
que de accordo com O

Governador das Armas tem sido dadas ao Comniandan-

te dos Navios armados neste porto para merecerem 3

approvação de S. Magestade.

As Cortes ficarão inteiradas , e se rr.andiráo os offi-

eioi ao Governo por serem originaes.

fllandou se fazer menção honrosa da felicitação da

Camará Constitucional de Villa de Almada ; e ficarão

inteirados da do CidadSo Fernando da Cunha Ameno Lou-

reiro : e mandou-se para a Secretaria a copia da Acta da

Divisão Eleitoral de Lisboa,

Mandarão se distribuir pelos Senhores Deputados

exemplares de hum riíqucrinaento dos Corretores , e man-

dou-se dar a consideração do' costume , a que dirige o

Auditor da Tropa do Rio dt Janeiro proximamente che-

cado a esta Corte, Francisco Xavier Furtado.

O 'òí. Secretarij Soares de Azevedo fez a chamada,

e disse se achavão presentes 122 Srs. Deputados, e que

faltaváo 28.

Ordem do DJd :

Pro\eclO da Reforma na Coastnicçáo Naval. (Ejtí Pro-

jecto entrou em discussão^ e foi ayprovado , o qual
'

vuhticaremoi em huma das próximas folhas')
-2Í7u

'^
s

"' Os lllustres Redactores das Commissóes das Pesca-

riís , e da Redacção do Diário sobre objectos particula-

res
,
que foião approvados. O Sr. Peixoto fez huma in-

cíicação em que propunha se pedisse huma copia authen-

tica ao Governo dos assentos tomados em consequência

do Decreto de 29 de Abril sobre a suspensão do Habeas

Corpus: foi admittido á discussão.

. , O Sr. Fri?/Jiin» fez huma indicação para que se con-

clua p pagamento do quartel
,

que jã estava principia-

do ;( á Commissáo de Fazendi. )
"^ 'O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia PnrecCrti

^ê èonwússóes , e levantou a Sessão as 2 horas.

jifiiTioD

-! EÍb o

'C»ntiiiúa a Exptsiçât doi princípios sobre » P, de D,

da Jabricação da nova moeda,

A' vista do que fica exposto
,
para determinarmos a

expressão do valor médio do 'marco amoedado de prata

de onze dinlieiros , he indispensável recorrer a ensaios

directos feitos em cruzados novos de todas as épocas.

O actual Provedor da Casa da Moeda com o zelo,

que llie he próprio , tomando indistinctamente cruzados

novos de diversos pezos , e cpccas, e escolhendo dnzc-

seis de cada huma os mandou pezar pelo Juiz da Balança

da prata Joaquim Tiburcio de Carvalho ; e depois de lun-

didos , e reduzidos a birras, forão «nsaiados por ensaio»

reaes , a qt.e procederão os Ensaiadores Francisco Pires

Fortuna, e Maurício Gonzaga da Costa. A Taboa seguin-

te nos apresenta estes pczoTi , e ensaios , extrahidos de

huma Relação assigiiada pelos rctcridos Provedor, e mais

Oflkiaes da Casa da Moeda.

J 6 cruzados novos Pezárão grãos Médio toque Valor em rs.

dos annos de de marco em grãos de correspódcn-

dinheiro te ao marco

1750 .... 4)40 . . . 264 . . 7795
1760 . >. . . 4)00 . . . 264 . . 7S64
1807 .... 4564 . . • 264 . . 7754
l8c8 .... 44Í5 • • • "64 . . 7944
1809 .... 45i(> • . . 264 . . 78j6
\í\i .... 4âi 1 ... 261 . . 776)
181 j .... 45S7 • • 261 . . 7855
1814 4477 . - • 262 . . 796$
181; .... 460 5 . . . 260 . . 7807',
1816 .... 467 j . . . 202 . . 76JI
1816 .... 4Ó84 ... 265 . . 75^4
1819 .... 4691 . . . 262 . . 76C2
1820 .' . . . 4682 . . . 262 . . 761Ó
1821 . . . . 4741 . . . 262 . . 7;22

As primeiras três columnas forão extrahidas da Re-
lação acima referida; a quarta foi calculada, e deduzida

dos valores correspondentes da segunda , e terceira ; e

cada hum dos seus números representa o valor em rei?

do marco amoedado de prata de onze dinheiros relativos

áquelles valores. Sommando estes números , e dividindo

a sua somma por 14, teremos o numero 775a: assim o

valor médio , e corrente do marco de prata amoedada de

onze dinheiros será, com pequena differença, 7<^7jO rs.

Os números de quarta columna são fáceis de dedu-

zir dós niimeros correspondentes da segunda e terceira :

sabemos que 16 cruzados novos, qualquer que seja o seu

pezo , e toque, correm presentemente pelo valor de

7^5So reis, Sabtmos que o marco tem 4608 grãos , e

que a prata de i 1 dinheiros tem 264 grãos de toque , c

como o valor da moeda he proporcional ao seu pe.'o , c

toque , fácil he de ver que dividindo o producto dos três

números 7680, 4608 , 264 pelo producto dos luimeros

correspondentes da segunda e terceira columna , teremos

O que na quarta lhes corresponde.

(^Contirtiiar-%» /ia).

ANNUNCI O.
A pessoa ou pessoas em cuja mão pararem os papeis

que se achavão em hum contador extraviado no dia ij

do corrente ái casa n° 82 da Rua da Atalaia , os quaee

papeis f nenhum outro senão a seu dono podem ser uleis,

querendo testituillos o poderão fazer , ou seja mandm-
do-os com sobrescripto á dita casa a femauéo Josi il.i

Silveira, OU pela Posta diária dirigido ao mesmo sujeito ;

e também os podem mandar entregar na Loja de Bebi-

das junto ao Collegio dos Pobres , ou dentro do mesmo
Collegio , sempre com o sobredito sobrescripto; "

"

1:ni7íTl r-;T r,a^v>;nij

-íb s^|j t:.j 3 , f,-i;z;q 'N ~À"I M P R E-íí 3 A NACIONAL. KlÒl tOI)
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QUARTA FEIRA 30 DE OUTUBRO.

H.

H E S P A N H A.

Barcihiia 8 Jc Outubro,

.uma e:ctira e dença nuvem nos crVire até hoje as

operações do nosso exercito cnn«tiriicioiial. A 27 do mez
p3S'<ado se fez Inim reconhecimento sobre Caitellfollit

ein raz.lo de se ter aproximado ao nosso campo liuma

lorte partida dfl General Romanillio. Dizem que da nos-

sa parte se fez Se<;undo , e que isto deterniioard o ata-

<jue tormaJ e decisivo contra a dita posição. Os homens
bons da Culalunha estão impacientes, e desejariâo a

prompta conclusão de buma luta tão fastidiosa como pre-

judicial. Mas he preciso que nos consolemos , e conside-

remos que mais valerá seguramente terminalla por hunia

bem entendida combinação do que por mil triunfos par-

ciaes que ate boje nSo tem offerecido bum resultado de-

cisivo.

Idem 1 I,

( Correspondência particular. )
"Os facciosos que estão em CaiteUfolllt ao abrioro

dns fortes qiie alli construirão liião 3 ser inteiramente
destruídos. — O Exercito dividido em quatro cnlumnas
ao cominando de seus Cliefes Mina ^ Tornjos, Rotteii,

e Xorraijuin , emprehendêrão dicisivamenee o ataque : a

primeira columna , do cnmmnnao de Torrijos pelo ca-

minho de lura ; a segunda is ordens áf Roiíen
,

pelo
de Cardona ; a terceira , as de Mimi

,
por Cunill \ e a

quarta pelo caminho de Calaj.

Madrid 1 9 de Outubro.
'Extracto de noticias eilrangciras tirada dos periódicos

recebidos esta noite.

No Norte, em toda a Alemanha , na Inglaterra

,

em França^ por toda a parte, não se trata senão de
Congresso. Geralmente se concorda em que o seu fim
será luicificar ; mas não se sabe comn^ nem de que me-
do. Hesponlia , Grécia , Turijtiia , e Itália sao os pon-
tos principaes. Relativamente a piimeira haverá opiniões

;

mas comiruinmente convém em que não se ingerirão

directamente em nossos negócios; com tudo a guerra
surda e indirecta não cessará , e esta não deve ser-iios

indifferenfe ; mas a constância nos fará triunfar de tudo.
—'Reiativameiíte á Giecio procurará o Congresso dar al-

gum allivio aos ileUnos; en('>s cremos que se- ío pallia-

tivos que não curem o mal:.—Quanto á Turquia fazeir-

se bons cálculos , e pôde diíer-se que lie fazer a coma
sem a hos^-iedi. O Oivan tem lombado 20 mezes de to-

da 3 diplomacia Eiiropce , e diz que nndi tem Verona
com eonttantinoptii. Kelarivameiíte a Iialia , torna a

fa!lar-se de htrra confereiuia italiana — l'jrece que oSr.
Cape dlstrie está destinado para E.nbaixadrvr di Rusiia
em HoU.iiida ; outros pensão qne irá a Verona. — Em
l.oiidrcf havia noticias de lUienoi Aires até 20 de Julho.

Coehranc cbe£;oii a K,i/;>íir(i»r.o ; na Daliia de Calhão Com-
inunicoí) com a costa ; mas não com S. Martin. Este
faccioso Lord opinava que S. Martin teria de abando-

nar "Lima 5 e já se fallava de hum bando do General
Caiiterac , ofíerecendo protecção ás pessoas e proprieda-

des dns estrangeiros de I.ima, que não se intiomettes-

sem em negocies políticos.

Os periodistas ultras do Sena cuntinuao a tomar-
noc praças: acahão de apoderar-se de Toirogona , e de
destroçar A' imi e todos os constitucionaes que se oppretn
aos faccinjos. Dizem também que foi apanhado Besíiercs,

—A liariicos chegou a JO huma Companhia de trem d'af-

tilhcria; tetirando-se para Angoultme.

Idem 22.

O Espectador de hoje diz : — Em hurra carta de
Plasencia de 1 9 que temos á vista se Ic o seguinte :

''

Esta noite á huma hora foi detido em la Zarza D. Pau-
lo Morilho, que vinha sem passaporte, e no estado mais
deplorável, sem equipagem, com os cavallos cançados

»

e só com hum assistente."

Corunha 10 de Outubro.

Copia da carta i/ne o Sr. General das Tropas Portugue-
zas d'Kntre Douro e Minho escreve ao Excellentis-

simo Sr. Commaiidante General do segundo distiicta

D. António Q^uirvga,

" Illustrissimo e Fxcellentissimo Senhor : — Tendo
conferenciado com o Excellentissimo Sr. Ministro de S,

W. C. residente em Lisboa D. Manuel Maria d' Aguilar
sobre o estado de cousas nas Províncias Hesparholas da
fronteira, tenho a honra de dirigír-me a V. E. assegu-
iindo-lhe ; que me prestarei a todos os soccorros que V.
E. me p«dir, e nue estiverem a minha disposição, assim
para a Mação Hespaiihola , como para a Portugueza

,
que

se achJ.o unidas por tantos e tão sagrados vínculos, a fim
de que se cumprão os justos fins que se hão proposto.

"Nesta ocCdSi o tenho a honra de oíferecer a V.
E. os vot"S sinceros de minha estima e consideração

com a qual repito ser de V. Excellencia o maisattento
servidor, = Lair. d,i Rego B/i. fiío. n Illustrissimo e Ex-
cellcntissimo Sr. General Quirvga , C~ommandante em
Cliete do segundo distrícto luilitar. = í^/aw/jíi 4 de Outu-
bro de 1 822.''

LIS no A 29 de Outubro.

Pela Meza do Desembargo do Paço se mandou pas-
sar a seguinte Ordem , em consequência da escandalosa
injustiça com que tem procedido o Juiz de Fora de Ma-
Jra , sobre o assumpto que se colhe da inesma.

Dom João por Gracs de Deos , e pela Constitui-

ção da Monarquia, Rei do Reino-Unido de Portugal,
Brasil, e Algarves , d'aqueiii e d'alt;m Mar em A}iica,
«te. Faço saber a vós Corregedor da Comarca de Tor-
res Vedras, que Guilherme Luiz Leitão^ da Villa de M a-

Jra , Mfe representou por sua Petição, que sendo opprí-

mido com a mais escandalosa injustiça pelo Juiz de Fora
daquella Villa , de mãos dadas com o \ ereador Máximo
Bitev^ia de Carvalho ', e por contemporizar pelo» outros
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Vereadores, que entío çerviao , lavranJo-se vergonhosos

despacho? nos continuados requerirnentos
,
que elle Sup-

plicante fazij para reivindicar a honra de que tinha sido

eshulhado pelo repreheiísivel capriclio do^ nomeados Juiz

,

e Vereador , se vjra na dolorosa necessidade de IVle tazer

patente a lastimosa chicana daquella Aiithoridade ; do que

resultara Mandar Eu por Ordem datada cm nove de Ju-

Jlio do corrente anno
,

que a Camará remettesse á Com-
missáo dos novos Pe?os , e Medidas o seu almude arbi-

trário para ser afferido pelo antigo , e legal : Que não

dando o Juiz de F''ira , e Camará cumprimento a esta

Determinação , Eu Me DÍ£;nára Mandar passar Ordem pa-

ra a fjzer desde \n^n executar, cuja Ordem também não

tivera o desejado cffeito, porque, seiído-vos entregue

no dia sete de Setembro na própria Casa dj Juiz de Fó-

ta , e juntando-se este com os Vereadores no dia nove

em Casa do sobredito Máximo, dali) vos mandarão pelas

quatro horas da tarde huns papeis , com os quaes vos re-,

tirasteis para essa Villa : Que entrara depois o Suppli-

cante no conhecimento de que a Gamara havia olTiciado

expondo o motivo por que não tinha cumprido a dita Or-

dem de nove d; Julho , e vendo pela nova Ordem de

xinte e cinco de Setembro
,
que a Camará cahíra na fra-

queza , ou dolosa subtileza de não juntar o original Offi-

cio , ou Copia autlientica da resposta dada pelo Secreta-

rio da Commissáo , assentara em requerer-Me pela Se-

cretaria de Estado dos Nejocios do Reino para que o

dito Secretario da Commissáo lhe passasse Certidão da-

cniella resposta, e igualmente attestasse se podia haver

algum engano na confrontação djs medidas na mesma
Commissáo: E que, como o Supplicante observasse, que

sendo-vos a dita Ordem de vinte c cinco de Setembro

entreçue no dia vinte e nove, segundo fez constar do

vosso Recibo, ainda se não achava cumprida ,
apezar de

terdes estado em M,tfra nos primeiros diar do corrente

mez , e tinha os mais violentos motivos para temer, ou

novos pretextos do Juiz de Fora , e de Mnxinio Estcv^i»

í/ç Carvalho para illudirem a Ordem, ou que se animas-

sem a tentar a inversTio do mesmo Officio, o Supplican-

te apresentava á Minha Contemplação os Documentos
,

de que se achava munido, e que parecia darem a mais

inteira clareza sobre este negocio: Pedindo-Me a Graça

de Mandar, que tivesse inviolável, e rápido cumprimen-

to a Ordem de nove de Julho expedida ao Juiz de Fora

e Officiaes da Camará da dira Vil.la- E visto o que alle-

gou , e mais papeis
,

que se juntarão , e que a C.mara

tem escandalosamente demorado a execução da reterida

Orciem de nove de Julho do presente anno , expedida

ein Resolução de Consultn , e umbem a apresentação

do original Officio , ou Copia a<»theo;ica da resposta do

Secretario i.\à Coinndssão d;r. no\os Hezos , e Medidas de

vinte e nove de Agosto, «ue: vo; Mamiei exigir da mes-

ma Gamara : Achando-se sopprida esta falta com a Copia

authentica da dita respost.i , ene o Supplicante juntou

ao seu ultimo requei imento , donde consta, que ainda

que já não existe na Commissão o Padrão de almude da

Gamara, nenhum inconveniente In em que pelo. que fi-

cou escrito se ajustem quantos se queirão com a mesma
capaciudde sem a miniima diíTereoça djquelle : Hei por

ht-m, e vos Mando, que, sem embaigo do que disse a

Camnra ein sua resposta , façais iir-mediatamente cumprir

a sobredita Ordem As nove de Julho a custa da mesma
Camará , de cii)a execi:ção sereis resp' nsavel ,

e Ale da-

reis conta pela Meza do Desemlurgo lio Paço. Tende-o

entendido, e cumprr-o assim. — EIR.-i o Mandou pelos

J^linistrcs, a baixo assignados ,
do sen Conselho, e Des-

embjcojdorcs do Paço : Jomjuini Fern-ira dos í>ttnt»s a

fez em L'sl<úa a vinte e quatro de Outubro de mil oito-

centos e vinte dois annos. Desta oitocentos reis , e de

assigiiaturas mil e duzentos reis. =y«j<? Maria Sincf da

Ciidis a fez escrever. '=iJosé Aniomo Hi Olivilra Leite

lií Ihm-BS. ~ Frirticiíca de F.via GiiiHo.— Por Despacho

oo Desembargo do Paço de vinte e três de Outubro de

mil oitocentos e vinte dois. =E para constar o relerido

je p.issou a presente Certidão. Luicxi vinte e seis de

Outubro de mil oitocentos e vinte dois annos.

Josi Maria Siiicl de Cordel.

CORTES, •Sessão do dia 29 de Sutuhro. 502.

Aberta a Sessão , e lida pelo Sr. Secretario Somes
xl'Àievedo a acta da precedente

,
que foi approvada , deo

conta o Sr. Secretario Felgaeiras do expediente , em
<)ue se comprehendia a seguinte correspondência:— Hum
officio do Governo pela Secretaria d' Estado dos Negó-

cios F^strangeiros
,
pedindo as contai qu« enviara em of-

ficio de 9 de iMaio, para delias extrahir algumas addiçóes

da administração dos fundos n.icionaes em Londres ^ o

que íie necessário para formalisar a conta geral da recei»

ta e de-spez» d3c;uella Repartição.
,

-

Mandou-se fazer menção honrosa das felkitaçõeis,,

que dirigem diversas Camarás Constitiicionaes. - ,

Toinou-se na mesma consideração a felicitação que

diri>;e o Brigadeiro António Lobo Teixeira de Barros ,

Governador das Armas do Partido do Porto, em seu

nome, e no da Guarnição, e Habitantes da mesma Ci-

dade.

Ouvíráo-se com agrado varias outras felicitações.

Mandá-io-se distribuir pelos Srs. Deputados exemplares

da conta da receita e despeza , e liquido rendimento da

Ponte de barcas sobre o rio Doui-».

Mmdárão-se igualmente distribuir exemplares da con-

ta da receita e despeza do Cofre da Universidade de Coi/ii-

iira pertencente ao inez de Maio do corrente anno, que

enviou o Deputado Secretario da Junta da Fazenda da

mesma UuiversiJade João Anastácio do Couto.

O 6t. Secretario Felgueiras disse que tendo a De-
jMitaçãa encarregada de partecipar a Sua Magestade o dia

em que as Cortes se hão de fechar , sabido do Paço das

Necessidades ao meio dia , se dirigio ao da Bemposta
,

aonde chegara á huma hora ; e sendo introduzida na Sa-

la da audiência com as formalidades e etiquetas pratica-

das em similhantes casos, o Sr. Moura, que a Deputa-

ção escolhera para orador da Commissáo , dirigio a Sua

Magestade hum eloquente discurso, em «lue mostrou

quanto tem concorrido para a feliz conclusão dos traba-

lhos das Cortes o livre e espontâneo juramento d'EIRei,

a sua sincera cooperação e^m todos os actos da sua Ad-
ministração , e as vantagens que a heróica Nação Portu-

goeza conseguirá pela união sincera do Rei , e da Na-

ção ; e roncluio partecipando que o dia 4 de Novembro
era o marcado para se fechar a actual Legislatura, e que

dfsejavão saber se Sua Magestade assistiria ao menciona-

do eriserramento.

Resposta diida por Sua Magestade á Depulação,

"Acceito , Senhores , com muita satisfacio a men-
sagem , oue me trazeis da parte das Cortes Geraes , e

Extraordinaiias da Nação Portugueza. Fico inteirado áa

dia
,

que foi aprazado para a sua conclusão. Podeis asse-

gurar desde ja as Cortes Geraes, e Extraordinárias da

Nação
,

que h? minha vontade assistir a esse acto ; e

senpre que a Constituição o permitta me será sobreoia-

neira agradável concorrer ao seio da Representação Na-

cional.''

Corcluida a ceremonia , a Deputação se retirou corn

a mesma etiqueta , e se recolheo as : da tarde. Foi rece-

bida com muito especial agrado a resposta de Sua Ma-
gestade.

O Sr. Deputado Manoel Paes de Sandi escreve de

5. João áà Pesqueira
,
que não lhe permittiiido o estado

da sua saúde tentar a jornada, a fim de jurar a Consti-

tuição, como faz constar pela certidão do facultativo,

que junto envia, aut"horisa por huma procuração o seu

Collega o Sr. José de Gouvea Osório , em que inclue os

termos do juramento , e pede se faça publica esta decla-

ração. Não foi admitlida a procuração ; porém mandoii-

s« inserir na acta.

Mandai ão-se para a Secretaria para ser presente á

Junta Preparatória a copia das acras das Juntas das" Divi-

sões Eleitoraes de Brag.iiiça e Villo Real.

Os Srs. DeputaCOi Pinto de FraráÇa e Fortunato

Ramos prestarão o juramento á Constituição , e assigni-

rão o respectivo Termo.
O Sr. Secretario Scnret de Àzcved» fez a chamada

,

e disse se achaváo presentes 129 Srs. Deputados , e que
faitaváo 21, dos quaes tinlúo licença motivada 4.
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Parecer di Comniissáo Especial , em que se estabe-

lece a localúlade das novas Relações Provinciaes , e náo

se susciranrfo duvida attendivel sobre a continuação das

Relações de Lisboa e Porto ,
assim foi approvado.

O Sr. Presidente abrio a discussão ao locai em quC

na Provincia do Alemtcjo se deve estabelecer, e disto."

rérão sobre este objecto os Srs. B ito^ Er,i"iiiío , Suhma
^

Sctteiieorirt, Mirunihi , e outros, querendo huns que fos-

se Béja pela sua localidade , e outras circunstancias par-

ticulares ; outros Evara
,

por isso que naquella Cidade

In edifícios próprios, tem porção de Letrados, e Procu-

radores, e tudo quanto pôde concorrer para o bom ser-

viço das Paitcs ; e ju!gjndo-se sufficientemente discuti-

do decidio-se
,

que Bçja fosse o lugar
, aonde residisse

a Relação da Pioviucia do AUmtíjo.

O Sr. Sranic,:,!!!' pedio a palavri, e sèndo-lhe con-

cedida fez lainia indicação, em que propunha, que na

falta de riigiaiento de Deputação Pernuiiente
, e a pou-

ca probabilidade de se poder iia presente Legislatura dis-

cutir lium regimento rej^ular, otferecia luim projecto pro-

visório para o dito fim. Foi julgaíío urgente, e teiido-

se feito a sua segunJa leitura passou a Conimissão de

Constituição para dar o seu parecer na Sessão de áma-

lihã.

O Sr, Gouvett Oíorio fez liuma indicação em que

propunha se h?essem algumas declarações, ou esclareci-

Jiientos sobre as duvidas que se suscitão nas Camarás nas

terras em que ha Juizes de Fora, e do Crime e Órfãos
;

passou á ComiiiissSo de Justiça Civil.

O Sr. Lji; Monteiro leo o parecer da Commissáo
Especial sobte a indicação do Sr. Domingos da Concei^

ç'o acerca da creaçâo de huma Allandega na V'in3 de

.S". Joiio da 1'arnúliiba da Provincia do feauhi. Appro-

vado.

Passou á Commissáo de Constituição huma indica-

ção do Sr. J>i'r''i-j Carneiro para se aflixar conforme a

Constituição, a uidemnisaçáo
,

que devem ter os Depu-
tados das seguintes Cortes.

Foi approvado o parecer da Commissáo de Justiça

Civil, em que diz não ter lugar a indicação do Sr. Fer-

reira Borges .acerca da causa de assignação de dez dias

entre J o.ío Fcirdra da Silva Braga , e o Conde da Loa-

z''
,

por pender sobre embargos de ordenação não guar-

dada.

Sobre o requerimento de Januário da Costa Neves
em que se queixa do ftlinistto da Guerra lhe ter negado

certidões
,

quc pod lo servir a sua defeza : que se pe-

çáo informações ao Governo com muita urgência sobte

este objecto.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo leo a indicação

do Sr. Peixoto , em que propõe que se peça ao Gover-

no huma copia authentica dos assentos que se iizeráo

para os procedimentos subsequentes ao Decreto de 29
de Abril do corrente anno ; e todas as circunstancias que

possão esclarecer este objecto. Depois de breves refle-

xões foi regeitadd !

Lèráo-se differentes Pareceres da Commissáo de

Agricultura.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia da Ses-

são Ordinária, e Extraordinária, a continuação das Re-
lações , e levantou a Sessão as 2 horas.

Em Sessão de 28 do corrente se distuilo , e apfrovou

o seguinte Projecto de Decreto.

As Cortes, etc. , desejando favorecer a construcção

naval, animar a Marinlia, e por ella vivificar o Com-
niercio do Reino- Lenido de Portugal, Brasil, e Aigar-

i;es ^ Decretão provisoriamente o seguinte:

Art. 1.° As madeiras de producção portuçueza pró-

prias psra construcção, ou fabrico de navios , ou embar-

cações de qualquer espécie, são exemplas de direitos

por entrada , c de qualquer emolumento nas estações

existentes-

Art. 2° Continua a ser livre de direitos, e he li-

lire de emolumentos tudo o que for necessário ao apres-

L

to, appárellios sobrecellentes , vicfualhas , ou uso do na»

YÍo poftuguez
,
que sahir em viagem.

Art. }." Nenhum casco estrangeiro poderá ser con»

siderado navio pnrluguez , salvo sendo apreíado por na-

vio portuguez , ou quando por naufrágio ,
Varação , oU

julgado de innavijabilidadé sofFrer concerto no Reino-
Unido, que despenda além do seu valor depois do sinis-

tro, ou sentença. Todos os navios de consttucçá» es-

trangeira
, que forem de propriedade portugueza ao tem-

po da publicação do presente Decreto, são considerados

como de cnustriic^áo portugueza.

Art. 4.° Os navios
,
que daqui em di?nte se cons*

truirem no Reino-Unido, gozarJó do privilegio de izem-

pção de direitos da sua primeira carga de géneros nacio^

naes, que expoTt.^rem.

.'\it. 5." O navio portugueí
,

que entrar, e saliit

em lastro; o n.tvio portUguez
,
que entrar em lastro, e

abrir deípaiho para carga , e sJhir com trenos de meia
carga; ou o .ti\ío portuguez, que «-ntrar cpm alguma
carga , c sahir em lastro , pagará arretade somente do
que deve pagar o navio 'poi'tuguez ,

^ué'entra, ou que
sahe carregado. '

' ''"' '' •'

Art. 6." Fica no aibitrio dos ptnpittarios dos na^

>Íos o levar Capellão , e Cirurgião, .^eja qualquer qúfc

for o seu lote , cu viagem. "]'''. ,'"''

Nem o Capellão, ncmt» Ciili'rglrb'rfocBSO em que
o navio os levem , Serão mais obrigados a ptgar errolu-

mento algum ao Capellão , e Citiitgiãn Kc^ires da Arma-
da

^ bastardo para a sua admissão ncs navios o apre.sen«

tar Os títulos legaes de suas habilitações.

Art. 7." Feita pelo Mestre, ou Capitão do Navio,
a declaração do dia da sua projectada viagem oito dia»

artes 11a estação do correio , e rada mais he f brigado
,

nem pôde <er detido akm do termo declarado por ne-

nhuma causa, nu authoridade. ie ao naxio for necessá-

rio aproveitar comboi , ou conseiva , prdetá fazer a de-

claração 48 horas antes , e não poderá ser detido altm
deste tern:o.

Art. B.° Os Marinheiros dos navios em malí' ife

meia carga não poderáõ ser prezes para o serviço da Ar-
mada cm quanto houverem Marinheiros de navios desca/-

regados , suites no mesmo porto.

Art. 9.° He livre aos donos dcs navios incuirbiVs

quem lhes convier da carga , e descarga dos lastros , ccm-
pctindo semente ao Intendente, Capitão do perto, ou
Guarda Mór do lastro, a desipraçío do local, em que

a mesma carpa, cu descarga, deve ter Ifgar , sem que
os donos tenháo por tal respeito rliigação de pagar eme»
lumentos alguns.

Art. 10." Fica petmittido debaixo da inspecção da
Authoridade comp»tente o rttirai-se de bordo do navio

a pojíora do seu uso antes de dar entrída na Alfandega.

Art. n.° A' licença para ccties de madeira , a mar-

ca d* estaleiro , c bater estaca , e 0$ pa.sses da barra
,

serão puramente gratuitos ; e por neni um titulo se po-
derá pertender emolumento »!gum a stmtlhante respei-

to. Ficão sbolidas as licenças para Lnchas , e barcos de
pescarias.

Art. 12.° Pela mairi<ula da genle tia eqtnpagcm

,

e pela matricula de C; ipiíileircs , e Calafates , haverá

hum único emolumento de 5c réis por cabeça a favor da
Escrivão respectivo.

Art. ) j. Trdo o Propriítario , Cnpitáo, cu Mes-
tre

,
pôde strvirse para crer.ar scu navio da barcaça, ou

barcaças
,
que bem quizer : ficando abolido o abusivo di-

reito , que em alguns pt.ttcs se airosa o Patrão l\.6r , de

obrigar os prcprictaiios a seivir-se exclusivamente da siia

barcaça.

Art. 14." O Intendente , Capitão do porto, ou
Patrão Wór , Escrivão , e Meirinho , pelas visrorias , a

que procederem si^rrente perceberão os crrolunentcs
^

que por lei expressa lhe ferem taxadamente designados.

Att. 15.° Ficão abolidas todas as visitas dos navios

por entrada, excepto a visita da Saúde, e a visita da

Alfandega depois da descaída, e artes de retirados Os

Guardas de bordo. A visita de Tabaco ccntinuará como
actualmente se pratica.

O Oiíidal de Saud»
,
que o Regimento marcar p»-

fc: rt íL íl
•
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t» estí visita, seri olnigado a habitar na povoação mais

próxima da barra. O Capitão, ou Mestre do navio, <]uer

nacional, quer estrangeiro , será obrigado a entregar ao

XDtiieia) da visita copia exacta do seu manifesto por elie

assignada , e bem assim a relação dos passageiros, que
irouxer. O Oflicial da vijita enviará no mesmo dia a

firiíiieira, ao AdminisUadar ou Juiz da Aifjndega , a se-

gunda ao Ministro encarregndo da policia do porto, a

quem os passageiros serão obrigados a apresentar seus pas-

saportes dentro de 34 lioras depois de desembarcados,

pena de haver contra ellcs o niesmo procedimento ) que
^mpete contra os que v:a;áo sejii passaporte.

.,,. Art, j6.* Todas as v;sitas por saliida ficáo teduzi-

jdas a liuma sij visita, e por elja somente pagará .0 navio

ao escaler 48b rs. , e ao Escrivão outros 480 rs. peiaCer-

^içJãc competents ,
que ficará sendo documento de bordo,

a Art. 17."
,
O passaporte faz as vezes de registo co-

mo documento de bordo. Elle deve ser lavrado em per-

gaminho. . ,

<, , O passaporte contem as dimensões, porte, forma de

j^tmaçáo, e mais qualidades cara^teristicas da embarcação.

Expressa o nome do dono , ou donos , o nome do

xpnstructor , e a designação do lugar, e tempo, em que

^qi construido.

Alt. 1 S.° Concedido hunia vez o passaporte pela

Secretaria de Estado dos Negocius da Marinha, elle strá

jeferendado em cada viagem pelo Intendente, e em sua

/alta pelo Capitão do porto respectivo, e na falta de am-
Jjos pelo Juiz da Alfandega. Este acto designará o nome
do Capitão, e a viagem emprehcndida. Por elle pagará

Ojinavio 960 reis. í

jg. , Ar,t. 19." Õ passaporte^ s(Smente será reformado

peia mudança de dono , nome do navio , ou forma de

'sua armação.

_,,, Art. 20." O Capitão he obrigado a prestar fiança

JXf^ sobredita Secretaria de Estado da restituição do pas-

saporte originai no caso de venda do navio , ou nu caso

de ser condcninado de innavigabilidade. Esta fiança in-

.volve í r£5po;;sabilidade , e pena de 1:200(^000 réis no

,caso da não restituição do passaporte dentro em seis

niezes contados , do evento. Esta pena será applicada ás

oespezas mais urgentes do porto , a que o navio perten-

_ciaj para os mares da Azia hum anno. ", " '
,

.;.. ,
Art. 21,° Tendo lugar em paiz estrangeiro a ven-

,p^ , óu coridemnação de innavigabilidade, o Capitão en-

..tregifa Oi passaporte ao Cônsul Poríuguez do [inrto , e

.n4o D bav^ndo o podtrá entregar' ao Cônsul residente no

_porto mais vizinho 011 na Secret.uia dEstado, e com o

recibo da entrega obterá o Itvantameito da fiança.

Art. 22° O Alvará do 1." de Fevereiro de 1758,

em quanto determina que todos os despachos necessários

para a expedição dos navios se rjiiuzãa a lium só livro,

^e nelle a hum só termo , e a luiiia única somma
,
que

em si inclua cumulativamente nJos os emolumentos,

'e todas as contribuições, que até enião etáo pagas por

diffeíentcS repartições
,

para que a totalidade da rctenda

.somtna St:ja depois distribuída com a devida proporção

pelas pessoas , a quem tocarem as sabreditas contribui-

ções , e emolumentos , será posto na mais inteira, e re-

ligiosa obsiírvancia , sem excejição alguma, que o temjjo,

^ou fcsol-icão posterirr possão ter introduzido, daodo-se na

Meza deste despacho o passe para o registro dos navio»

na Torre e fazendo «e alli a matricula da sua etjii-pagem.

Art. 2j.° Nenhum empregado publico, Officid de

.fazenda , ou policia dos porto»
,
poderá exigir da somma

total que o naeio pagar nos teimos doAitigo preceden-

te
' ou além da dita somma coii.a ;ilguma a tuulo de cos-

tume ?,r,i!!(ijação ,
propina, 011 eaioluniento

,
que não

.seja estabelecido por lei_

Art. 24.° Julga se veíici-io o frete pela descarga

d"a fazenda ,no cáes do porto do distiiio , salva coiiven-

' çíp e.iTi contr.ario.

Art. 2j.° Fica abolida a prsfica singular, estabele-

'cida na iirM'egáção com o B mil, de responder o navio

. uela^ avaria , õu diminuiçáj do género carregado
,
proce-

|didâs de vicio próprio do mesmo género.

Art. 26.° Ficão abrogadas todas as leis , e dispo-

ições em contrario ao determinad-> no presente Decreto.

Publicou-se a seguinte Obra : j4 'Rdigiilo Catliolicm.

em Trianjo , suíteiitodn C defendida pela mesma a Rege
nfrafão da Pairln,

" Esta obra he dedicada a refutar as falsas hypote-

s«5
j
patadoxos , e absurdos, que expciídeo o Author do

Compendio — í^ CidodÔQ Lmitano — j em cuja Obra ele-

vou a Maçonaria a ponto, de fazer de tal erro, virtude

relioiosa , e em nada ofFensiva da moral Santa
, e en-

volvendo a prodigiosa Obra.de Deos
,

qual a, nossa P-e-

generação com a Maçonaria : estes delirantes princípios

são menoscabar o brioso caracter da Nação, que semp e

amou a vjrtudf- , e desprc/ou o vicio, e já mais deixou

nas suas Revoluções politicas de consultar a Santa Reli-

gião
,

para lhe servir ái- guia. fllostra se em abono lii

nossa milagrosa Regeneração , e da sabia Lei Constitu-

cional , estes dois objectos isrntos do auxilio, ou protec-

ção que o .Maçonismo diz haver-lhe prestado , e que só

a Religião sustenta , e sustentou o grande cdificio da

Lei, que gostoso o nosso Monarca , e o melhor dos Reis

acceitou , e todo o seu coração ja jurou cumprir, e guar-

dar , e que a Nação a seu exemplo sem receio , satis-

feita , e gostosa deve felicit-.r-se , recebendo o novo
pacto social que debaixo de huma voz geral proclamou,
sendo este em tudo conforme á nossa Religião ; ante-

inural que delle fci base , e que ora escora a Lei
,
por-

que he ella quem faz a prosperidade da Nação, e a se-'

gurança do Estado.

"Rcfutãose também os delirantes principies em
que concebco certos absurdos , a respeito da antiquim-

ma devoção do Sagrado Lausperenne , e do culto das

Imagei|is , que elle procura extinguir segundo a sua eco-

nómica lógica , attendendo muito á despeia da cera que
se gasta com o culto : as refutações se estendem até ao

cathegorico Apendix que acompanha a segunda edição da
sua Obra , e lá por huma fresta apparece o Reverendís-

simo Author do Tratado das Siípcritiçõc i descobertas , e

verdades declaradas a todo o Mando. O Author da pre-

sente Obra persuadido de que o marnr serviço, que cc-

mo Cidadão amante da sua Pátria , da Religião , e do
actual Systema , lhe pôde fazer , he o defender a San-

ta Religião , e a Lei Constitucional dos embustes de

que os dissidentes se servem para macularem a Lei ,

para t)'que hão concorrido escriptos i'm noraes , irreligio-

sos, e venaes , de Escriptores , tão ahivos
,

que com o

seu liberalismo introduzem entre a virtude, e o vicio
,^

hum Sciíma contra a liberdade que a Lei designa. O Es»
criptor Portuguez deve por huma amorosa raça , dar a

beber a seus Concidadãos" o leite puro da moral recta da

Religião , e dispor a opinião publica para a obediência

á Lei, ao Pvei , e ".s Authoridades Constituídas ; estes

sagrados objectos sempre encantarão os corações Porur-

guezes. Eia pois , ó minha cara Pátria I o teu Cidaijão

conhece ,
que o Cidadão sem Religião, e sem amor, <s

respeito ás Leis , nso he Constitutíonal : he hum mem-
bro podre, e corrupto da Nação, que araiina a Sociedade.

''A lealdade, a constância, a firmeza de caracter,

a Relioião, e o amor ao Tlirono , sempre foi o biazão

dos Portuguezes , e segundo estes sentimentos táo lou-

váveis, como patrióticos, sejamos todos em união luini

só povo, professando huma só Religião, fugindo do Ma-
çonismo que menoscaba, e ataca os Fieis, a ella, e s»

Soberano Congresso, e a nosso amável , e Magnânimo
Rei , possamos asom formar hum antemural , contra os

nossos inimigos internos , e externos , quando attent;.in

contra o nosso nobre caracter , e contra nossas institui-

ções telizmente adoptadas espontaneamente de acerto, e

escolha da P..eligião , e nunca por agencia , ou impostura

do vicio, c erro Maçónico por todos os ntuloi Jetests-

vel , e proscripto pela Igreja, como nesta Obra se mos-
tra pela authenticidade do Evangelho , e das Santas Es-

crípturas.

" Viva a Religião , Viva a Constituição , Viv.'o as

Cortes , e V'iva o Modelo dos Reis ConstitUcíonaes , o
Senhoi l). João VI.

" Vende-se çm todas as lojas de Livreiros do costu-

me , em brochura , contém 19 folhas, seu preço 4O0 rs.

>i A 1 M r 11 Ji N S A N A C jI O N A L
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G^lZEl\él UJVIFERS^L.

QUINTA FEIRA 31 DE OUTUBRO.

H E S P A N H A,

J ogroiihu 1% de Outubro-

lijlciim ilí noticias da Navarra.

.eforçado o General Eipluosa com o Regimento de

Vidaria e parte da Cavjlictia de ia Reina , tomou de

Liiml/ier a diretç o de Irati , e só deixou no centro de

Navarra o Coronel D. Sibastiiio Vcriiundcs
,

para que

com a sua coliimna de jOO liomenii recorresse a Ribeira

e outros va;ios pomos que o mesmo General lhe desi>

gnou Os facciosos 'Lahola , Antere, Geroitide , e Caebi-

Ihas aproveitai án a occasiáo de reunirem suas forças , e

darem hum ^'^Ipe decisivo aos lOO homens que se acha-

vão fortificados em Eitella , conseguido o que , ficarão

senhores de toda a Ribeira , e até em disposição de pas-

sarem o Ebro. O commando de todas estas facções reu-

nidas se deo a Gííí^gíic', antigo Commandante do Res-
guardo de Alava. Seus iTOvimentos forão rápidos : na

iiiesma noite em que o Coronel Fernandcz entrou com a

sua columna em Logroiilio y a dos facciosos com ii^

homens de forca apparrceo nas immedíaçóes de hiiella.

No dia se|4uinte 15 atac^tráo a Casa forte ; mas aqueUes
valentes se defenderão coui tal denodo

^
que apezar das

matérias infl.immaveis que applicáráo a Casa , e de ter

ji huma brecha considerável , e , o que he mais , de te-

rem visto a derrota da columna volante
,

presistirão ini-

pividos em sua resolução de se não renderem a tão in-

fame canalha. Sentimos não sabermos os nomes de tão

dignos Hespanlioes pata fazermos com elles hum presen-

te ao publico.

Entre tanto o Coronel Fernandeí depois de descaii-

çar hum dia em Logronho , saliio a 14 com direcção a

herin ; mas emSesma recebeo a noticia do ataque d'Es-

tella : forçou a sua marcha para « ponto atacado ^ e no

povo de Alio encontrou a primeira avançada d.i Cavai-

leria facciosa , á qual matou trcs homens , e pouco de-

pois de anoitecer acampou nas visinhanças d'Esul!a, des-

tacando sobre a povoação as suas guerrilhas que se bate-

rão nas ruas coni as dos facciosos. Estes se retirarão á

próxima serra , e tou.árão posição vantajosa , ignorando

o numero de torças que atacavão ; só conservarão hum
forte destacamento nas visinhanças da povoação, para

reconhecer e entreter os da calumna e da Casa forte.

Amanheceo , e visto pelos facciosos o numero dos L.i-

beraes não tariiirão muito em buscar atacallos : 600 in-

fantes e So cavâlbs carregarão o Coronel fcrnandez. em
diversas direcções , e o resto dos facciosos tornou a em-
prehender o sitio da Casa. — A inUnteria da column»

se bâteo com Iium valor admirável ; mas sendo inútil

todo o esforço , emprehendeo sua retirada para írache

Carregada sempre pela Cavalleria dos facciosos , c|ue por

ter desapparecido a nessa, carregava a sen prazer em to-

dos os pontos. —Em Arroiiii cunçada e diniinuida a co-

lumna titubeou acerca da sua direcção, ^^as o seu Com-
mandante tesolveo dirigir-se no povo de Diicastillo, cu-

ja nova Igreja julgou a prcposito para huma boa defensa.

A' huma da tarde entrou na Igreja com 150 homens,
depois deter resistido avarias cargas de cavalleria e baio-

neta , e com extraordinário cançaço : os faccioscs não
se atreverão a medir suas armas cotn estes braVos ; recor-

rerão ao meio que costumão : toda^Biportas da Igreji

forão carregadas de combustiveisTM^^ chama e fumo
cbrisárão D. Sebastião Eeniandcz a ^capitular , ficando

prisioneiro com toda a sua gente : só se salvarão três

Soldados que se esconderão dentro do órgão : todos os

mais forão conduzidos REstella, onde levantando o sitio

tomarão o caminho de Paniylom. Depois 0$ intrépidos

defensores de Eitella se retirarão para Victoria.

Posteriormente que os '50 cavallos de Borbon
,
per-

tencentes a columna, estí,o emSeima sem novidade. A
Pátria deve a prudência do Capitão D. Ra/./í/ Santiago

a conservação de tão brilhante columna.

XO Universal de 25 de Outabrt.')

Madrid 2J de Outubro.

Recebemos periódicos do Meio«dia da Peniilsula e

de Catalunha. Nos primeiros não se diz cousa particular

que mereça a attenção publica. A correspondência de

Córdova falia da entrada do General Rlego naquella Ci-

dade , do enihusiasmo com que o receberão, etc. Diri-

gi-se a Madrid,

Tambc-ni não contém noticias de maior interesse os

periódicos de Catalunha, Continuava o maicr sigillo so-

bre as operações oue se preparão. —Em haicclona pren-

dérão-se no dia ij á n eia noite todos os Fadies Capu-
chinhos em virtude de ordem do fiscal Militar (ao me-
nos assim se dizia) que entende na Causa do Sr. Pol

de Q_uiinhert. Kum peiiodista diz que coin data de 12

escreviáo de Alanreia que o Coronel de lamora tinha

notificado ao Sr. Bispo dacuella Cidade a prisão e incom-
miinicação, e que o mesmo se tinha praticado com o
Secretario.

Também avisaváo da iresma povoação ter sido com-

pletamente destroçada a facç3o de Cargol pela tropa de

linha e-de iMilicia. — De Vali escrevião a 10, que ape-
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7ir de ter 'Ram,>gi>sa e o Trnp:iise Iiiima forte (jivÍ5ão

em Moiilhlanclt com mais de cem cavallos , tinliáo sido

batidos completamente , e que se retitáião para la L!,i-

cuna.

Também avisavão ter cliegado a Tolcsa , de Fran-

ça , hum ta! Moralci , e hum tal Paurl com muito di-

nheiro , e grandes esperanças : que andavão comprando
sellas , terçados , etc. , e que tiniião conferenciado com
Air. Vitlel

^ Pai do Presidente do Conselho dos Minis-

tros Ao Gabinete de França. Se estivéramos seguros

fdiz a G. de Maitrld') da verdade destas circunstancias,

não deixaríamos de accrescentar aqiti algumas observacúci;.

Insinuavão também que a chamada Kecencia andava" de

liiim para outro luj^ar sem «e lixar , e que tinhão trans-

feiido os prisioneiros para Pai^ardà.

Extracto de noticias estrangeiras.

Recbèfío-se periódicos de Paris até 1 5 inclusive
;

3S principaes noticias que publicío são as seguintes ;

Congresso. Ha de iiavello: he quanto se pode as-

segurar com toda a verosimilhança. Não se sabe quando
começará , nem quando acabará Agora dizem que não
acabará antes dos lios de Dezembro ou princípios de Ja-

neiro , ou quando Deos quizer. — O Imperador à'Auitria

sahio para Verona no i." de Outubro; o da 'Rússia no
dia 2.— Sáo varias as conjecturas dos negócios que se

lião de tratar no Congresso. Ha quem diz que a llalia

ficará no estado em que se acha, stm que os Austrio-

cos evacuem por ova o Reino de Niipolei, <r que o' mais

que se concede he a saliida de 10^ Austríacos para a

Lomliardia,

Grécia. Káo ha já duvida de que a Causa dos Grf-
gos continuava mui favorável por terra, e que os Tur-
cos tem sido desbaratados. Asscgurão que do; 45 a 50^
que forão á empreza contra a Marca só 6^ voltarão

com vida ; o que parece assaz exagerado. —Por mar zom-
bão os Gregos áq% TareoS , e lhes acabão de destruir

outra esquadrilha , de que perderão alguns vasos
, e a

terça parte da tropa qtie Icvaváo a bordo , fugindo o

resto dos Navios para os Dardai:!Uos como pôde. A ou-

tra esquadra Turca, que estava em Pairas perdeo peia

peste muitis>ima parte da suj tripulação , e o seu novo
Capitão ]Èix\ú.

Risii.i. Falla-se de ordens -xpedidas pilo Impeiador

para se espalhar o Exercito d.j jil.-iodia , mas de cl mo-
do que as tropas possão rvunir-se dentro de 15 dias.

Fra/fÇa, Crjntinuáo varras conquistas f-itas pelos

facciosos , e derrotas dos (^oiiitirucinriaes , em letras de

imprensa de alguns periódicos d'al.éni dos Pi/rtnios. —
O Jornal d^s Debatei vai reconhecendo pouco a pouco,

c em alguns pontos, a razão e a justiça, pois concorda

em parte
,

que ninguém d;ve intervir em nossos negó-

cios. Talvez he este o caso de iWzetTiineoDanaos etc.

A ninguém bu^carcinos ; tnas quem nos buscar ha de

adijí-nos.—Ainda tontinuão a vrr para as fronteiras tro-

pas e effeitos ; com tudo já se não observa tanta agita-

ção ; porem no que toca a ;
rotccção a«s facciosos ape-

nas se pereebr; difftrença alL'jma.

LIS F, O A jo ,jV O,it«hro.

Falia ciue a S. Til, dirigia ao ./ia zS do corrente « Sr.

Deputado Mour.i , como Oraditr da Dcpiitaç ão qitejoi

pmtecipar a Eliíei o dia do encerramento da presente

Legislatura do Congresso NucionoL

"Senhor:— As Cortes Geraes , Extraordinárias, e

Constituintes da Nação Partugueza enviáo esta Deputa-

ção a dar parte a V. Magestade que tendo concluído a

sua missão , e tendo chegado ao fim de sua Carreira , de-

terminão fechar as suas Sessões no dia 4 do próximo mez

de Novembro, e desejão saber se V. Magestade quererá

assistir áquella Cerenionia.
" Sciihot

,
quando a Constijuigáo rodca o l^hrono

de V. Kagestade dos Representant«s do Povo , nán he

só para dar esplendor ao culto politico devido á ptírtieira

Dignidade nacional , he também para inculcar aos Povns
^

que os interesses da Pátria , e que os interesses da Co-
roa dependem de huma união franca, leal, e intima do

Throno com os Representantes da Nação. Esta lie a pri-

meira base do Governo, que temos estabelecido. Frliz-

menfe o adoptámos, Senhor, e felizmente estamos hnje

todos cnnvencidos, que a melhor forma de Govrrii'-

,

que convém a Fertagnl ^ he aqurlla ,
que concilia as

prero;;ativas respeitáveis da Coroa com os direitos inalit-

nrií eis dos Povos ; aquella
,
que prende cm hum vincu-

lo indissolúvel a segurança do 1 Irrono com o exercício

dos liireitos políticos da Nação. Vós, Senhor, que sois

o mais firme apoio desta forma de Governo pela vossá

fnrn-,,i| c piibhca acceitacáo, pelo vosso jirraniento espoir-

tarieii , e solemne
,

pelas vossas declarações francas, e

sinceras; Vós, Senhor, merecers a plausível acclainação

dos Pnvns
, e os maiiire? testemunhos da sua gratidão,

e do seu respeito. A revotui;ão está finda, porque vós,

Senhirr, lhe pozestcis o termo, acabarão-se as divisões,

e os partidos ; lusce a concórdia de todas as vontades ;

reluz a união dos ii.teresses particulares com os interes-

ses prrbbcos ; as Nações estrangeiras respeitão as nossas

alterações poliricas, e ninguém se atreve hoje a contro-

verter a nossa independência : se acontece que algum de

nossos Concidadãos não v.ii em tudo de accordo com as

niiida-'ic..s do nosso systenia politico, V. Aiageslade Ihs

tem imposto silencio; V. Majestade rei7iove todas asdif--

ficuld.ides , e tem por isso mesmo feito quasi tudo, os

descontentes li fera desanimão^ cá dentro adquirem con-

fiança ; a principal força do Governo se acha pois resta-

belecida , e cm fim a cooperação de V. Alagestade tem
preparado hum systema completo da mais utrl , e da maii

sábia administração,

"Senhor, estes sáo os felizes effeitos da vossa ac-

ceitaçáa, do vOssO juramento, e da vossa adhesão fiel e

magnânima á causa que os Povos adoptarão. Esta felil

conformidade nos princípios e nos sentimentos ha de por

tanto forçosamente promover e assegurar ( nós todos o

esperamos ) a gloria , e a felicidade desta Nação briosa
,

e fiel. Interpretes de seus votos , digriai-vos , Senliof,.

de acceitar da nossa mão os mais sinceros tributos da sua.

gratidão , do seu ainor , e da sua confiança ; o amor e a

confiança dos Povos são o verdadeiro thesoiiro dos lions

Reis: gnsai por tanto. Senhor, deste thesouro, que pa-,

ra vós he
Já

inexhaurivel ; os Representantes da Naçãr»

Fortiigiieía , fieis auxiliares da Monarquia < onstitucio-

nal , Vos felicitão. Senhor, de tão grande ventura, e

esta fiel declara*,ão dos vossos Contemporâneos vos af-

fiança na posteridade as bênçãos reservadas á vossa me-
moria duradoura. Vós, Senhor, já tendes começado a

receber o premio de tão grandes virtudes, e de tão ele-

vado patriotismo, porque ja tendes gosado por ntais da.

huma vez do espectáculo tocante da alegria publica , ft

das ardentes efFusões d.i gratidão e do amor dos Partu-

Suezes inundando em torrentes as ruas desta Capjral até

os degraoj do vosso Thrnr o, quando erguido no meio de

nós fosteis solernnisar sobre elle as deciaracóes esfonta-

neas dos vossos mais puros sentimentos de adhesão á

causa Constitucional. Eia pois. Senhor, nada mais te-

mos a desejar senão : Que o Suprema Regulador e Me-
deailor das cousas humanas consolide esta obra magesto-

sa ; inspire sabedoria nos Conselhos públicos, e particu-.

lares
;

promova os interesses , e as prosperidades desri

Nação digna de ser feliz, conserve a mesma paz, a nics-

ma ordem, e a mesma tranquillidade de que teiírmerite

temos gosado até aqui por cumulo de nossas venturas^

e dilate por muitos annos a preciosa vida de V. Mages-;

tade
,
que he , e será sempre hum dos primeiros moto-

res da felicidade publica do Reino-Unido , e por issr»

mesmo he , e sempre deverá ser este hum dos primei-o:

votos de toda » Nação, e dss seus Representantes.
"'
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CORTFS.

.

do dia jO </; OiiiuhrO. JCJ.

O fr. Presidente declnrnu nberta a Sessão ás horns

do costii^ne, f lids pelo Sr. Secretario Soma Pinto a acta

ria prece.ltiite
,
que foi approvada , mencionou a seguinte

rieclaracão-: — "Na Sessão de hontem 2<) de Ourtihro os

a baixo as-iicnados vct.úão pela indicação do Sr, Viixoto,

em que propiniiia se j-cJiist ao Xiiiisiro o rígisto tios

«sscnlos ^ vil iivtas dos factos y.or ,jiie se regulou no uso

4jac fez. da i*i ovidencia extraordinária para que as Cortes

o autlioi isih ão.— Fortunato Ramos; Corrêa de Seabra."

(^A liiiloriíi Jará ithisire menção da Justa indicação do

Sr. Peixoln, c de quantos a apoiarão , e custará a crer

tjue não niereico toda a approvaçiio de teu ^lugiijto C^iii-

gresfo,

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta de expedien-

te , em oiie se c^'mpreÍKndia a seguinte; c rrcspondcn-

cia. — Hum oltitio rio Governo pela Secretaria d' Esta-

do dos NV;ncioç da ("azenda , enviando laima Consulta

do Conselho da Fazenda com cinco relaçtjes sobre porta-

gens. ()i!tf9 scbre a necessidade de se autliorisar o Tlie-

soiiro á despe?» de do7e con'.rs de reis
,

que tanto está

orçado para a troca do papel falso, o que nao obstante

a falia de autiiorisação , te tem continuado a trocar para

credito da mesma moeda v (.'• Coni;iiissão de Fazenda com
urgência). Outro peia Secretaria d' Estado dos Negócios

das Justiças , incluindo liuma representação do Ouvidor
Corre^eror da Comarca do hio Grande do Norte, ftlaria-

tio José de ÍJrito l.ima , efli que perter.dc lhe seja ap-

pllcavel a disposição do § 4.° do Decreto de lO de De-
zen bro do aiino próximo passado. Outro do Hiinistro da

Guerra, incluindo a mformacão do Olficjai aue serve de

Contador Fiscal da Tliesouraria Gersi das Tiopas acerca

do requerimento de D. Maria Ennlia de Macedo.

Hassc.i á Cotrmrssão da redacção do Diatio huma
represeíitíçno de Angelo Ramon í^larti scbre o no\o
contracto.

FOrio approvados os Decretos da nomeação dos
Membros para a Commis>5o' do 'Ihesouro , e da reduc-
ção dns eitiniumentos das patentes que os Offíciaes Mi-
litares pagío ao Secretario do Conselho de Guerra.

O Sr. Secretario Soarei de Azevedo fez a chamada
e disse se achaváo presentes ij2 Srs. Deputados, e que
faltavão iS , dos quaes 4 tiniiáo licença motivada.

O Sr. Pereira do Carmo po7. sobre a meza huma re-

presciitaç,;0 da Camará Constitucional desta CiJade, em
que expõe a incompatibilidade de entrarem no seu exer-
ci.io, uiiindo-se-lhe os Procuradores dos Misteies

, pelo
que pedijo a revogação do Decreto, que 09 mandou con-
servar ate que as mesmas Camaias propcnhão as duvidis
que se liie offerecessem a este respeito : accrcscentando
o mesiro llhistre Deputado, que a consideraç.ío que de-
ve ter a Ca.mara desta heróica Cidade e.xige que se áà
prompta resohição

, para o que pedia não fosse à Coiii-

missão das Petições, e tivesse logo a direcção compe-
tente

; (passou à Coinmissão de Justiça Civil}.

Ordem do Dia :

Ccntinuacáo das discussões acerca dos locaes em
que derem residir as Relações Provincues.

O Sr, Caniello Fortes tOmou 3 pnlav ra
, e disse que

a locihdade para a Relação da Beira devia scr Viíeu
pOr ser o ponto mais centrar daqueila Província , e aon-
de os moradores d aquclias Comarcas concorrem com
frequência. Que Coimbra alem de ficar na extrejnidade

tem em si a Ur!Íversidade
,

que lhe faz atrahir grande
concurso , a proximidadedo mar-, e a sua communicacão
pelo Alondegj a tem engrandecido no Commercio , e lie

necessário n.io amontoar sobre hum lugar, o que se pôde

repartir p' rri:(ros: qtie pnr tsnto Viteu deve ser prefe-
rido , e que esta tra a 5i:a opinião.

O Sr. Freire discorreo sobre a msteria , dizei.do

cue se olharem T'íicH como o ponto central da Beira de-
via ser prelerida , mas que olhando-a em rebção as cu-
tr:? Províncias, depois de estabelecida a Relação em
Lisúon, não podia convir em que hum espaço de 44
ou 50 léguas hcassem sem J-! elação para benefuiar a par-

te da Beir^ Alia : que attendtndo tsmbem á população
ver-se-hia que a beira-mar , e aquelle territmio i;ue es-

tá entre Aveiro , Ceimbru ^ ate Leiria , he nnii superior
ás serranias da I>eiV<i Aha ; que portanto attcndidas es-
tas razões he de opinião que seja peiferida a Coimbra.

f^ Sr. Fernandes Ihewós Ir.niando a palarra disse
que e!le não failaria ns questão, porque he bem sabido
que os po\r;s da Beira frcquentão mais Coimbra do cue
Vi-ítu, e que esta ultima Cidddc, á excepção c'a sua im-
portante feira, qnasi he desconhecida : cue Coimbra of-
ferece todos os recursos e tomrr.oriidade is partes ccmf>
se tmiia acabado de ponderar; porem que clle só fallsra
nisto por incidente : que fosse muito en brra a Relação
em Vizea \ porem qut nesse ia<o a C>mnrca Ár Ccm.bra
e Aveiro ticassem pertencendo á AoPoito^ pois cue lhe
erão mais fjceis as «ujs ccirmunicaçúes ; e elle jamais
consentiria que huma Lei que tem por objecto a com-
monitiadc dos povos

,
peirre a situ.ção dos iroiadores da

sua Con arca : que sendo assim ficnc a Relação em Vt-
zeu , o que pouco lhe impOita

,
p;,rque elle iiessa parte

pensa con o os moradores da Província do Tti aranlião
que requerem lhe tirem de ià os Desembargadores.

O Sr. Miranda insistio que Viícu he sem duvida o
centro da Beira, que isto esta demonstrado, e que sen-
do objecto de facto não devia haver menor duvida : quês
entretanto para se rcsoUer esta cueslío era necessnrio
primeiro saber o local, que deve ler a Relação de Tras-
o:-Moates

,
porque se ella ficri evnViícu, deve ser 7i;/-

raiídeila a de Tras-os Montes ; se for em Coimbm ce-
ve passar a òtTras-os-M ontes para ViUa-Real. Lisccrrerj
ent o o honrado Men^bro scbre as vantasens que tem
os Transmontanos em se preferir Mircndella per ser
central, e por consequência a àz Beira en-iViítu : e de-
pois de ter expendido diversos argumenros , concluio a
favor de Viteu pela Beira, e Mirandella por Tras-os-
Montes. O Sr. Pessanl.a spoiou.

O Sr. Girão em hum longo discurso mostioir que
Villa Real era o pinto mais ccnniodo

, que ciTerecia
melhores vantagens para os Dcscmbarjadores e para aa
partes; tu ha grande correspoiuicncia pelo seu Ccnrrer-
cio em tcd.i a Província , c por consecuencia devia ser
preferida : que pelo contrario Mirandella he huma terra
estéril, sem recursos alguns , e c&m falta daquellas criii-
modídades indispensáveis para huns e outros.' O St. Ser-
inCnto apoiou

,
accrescentando outr.is razões.

Faik-rão sobie o objecto os Senhores Boroes Car-
neiro

, Abbade de Mtdríes
, Ferreira Borges Ferreira

de Sousa, Peixoto, e outros; e julgando-se sufíiciente-
inente discutido, foi approvado que 'a Relação da Beira
seja em Viien; e que a de Tras-os-Montes\eJ3 Miran-
della, ficando para outra cccasião designar os dístrictos
que a cada huma devem pertencer.

*

O Sr. Secretario Sonsa Pini-j leo o Parecer da Com-
missão de Constituição, pelo qual se approv.i interina-
mente o regimento para aDcpuiajáo Permanente, apre-
sentado pelo Sr. Bran:can:p na precedente Sessão : foi
approvado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-
nuação das Relações, e levantou a Sessão ás duas horas.— Ficou para de tarde Sessão extraordinária.
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Senão exlfíiordiaaria de 30 de Outuhro de l3l2.

Presidência do Sr. Vice-Presidente Vertlra d« Carmo

O Sr. Presidente declarou que tendc-sa na Sessão

ordinária de hoje determinado quaes siio as localidades

que devem ler as Relações , na Sessão actual se devia

determinar qtiaes eráo os diitrictos
,

que a cada huma
das Relações deverião pertencer.

O Sr. Girilo tomou a palavra , e disse que visto

não se aclinr presente o Sr. Peputado Canavarro
,

que

na Sessão da manhã tinha offerecido huma indicação
,

em qutf propunha
,
que visto ter-i^e decidido

, que 3 Re-

lação A^Tras-<is- Montes ticasse residmdo en\ TiIiraiidcU.i
,

o districto de ViUa Real ficasse pertencendo ao Porto,

cuja estrada he mais commoda , e proxiiiia , e evitareni-

se os grandes males , que resultão das m.is estradas , e

das serras que tem de se transitarem ; portanto na falta

da indicação do Sr. Canavarro , eu o tomo sobre mini

,

e requeiro que se tome em consideração.

O Sr. Presidente disse que o Illustre Preopinante

podia assignar a mesma indicação , e que cm consequên-

cia o podia sustentar ; porém que para não ser vaga a

discussão julgava se devia principiar por huma Relação
,

e que se o Soberano Congresso conviesse devia sei Béjt.

Sendo approvada a proposta do Sr. Presidente, o Sr.

Vicente Anlouie disse que visto estar decidido que o

AL-intcjo perteiça a Meja , e persuadido que huma gran-

de parte desta Província tem grande incommodo nesta

decisão
,

propunlia que »s Cumarcas do Crato e Porta-

legre ficassem pertencendo a Lisòoa
,

pela mesma regra

porque em hum Projecto em que se trat» de benelitiar

os Povos se não devem incommodar outros, tirando-lhe

o bem de que actualmente gozâo.

O Sr. Freir,c ni tentou a mesma opinião mostran-

do qual seria o incomiTiodo, e com que grandes riscos

poderião os povos do Tejo-Baixo seguir as suas deman-

das na Relação de Beja , attentas as grandes difficulda-

des do transito , e as poucas relações que ha co.ni aquel-

Ja parte da Província. O Sr. Gumes de Brito sustentou

a mesma opiiiilo , e psdio que se lesse huma indicação

que sohie esre mesmo objecto tiniia posto sobre a me-

za na Sessão di manh-.

O Sr, Ferreira Borges disse que a discussão tinlia

piiiuipiado vagamente, c quí segundo parecia, vaga-

n>ente corria, e vagamente acabava, e por consequên-

cia íe podiáo perder as esp;rançjs de se concluir o Pro-

jecto das Relações na prcsei^ce i.egidatura ; que nesta

triste alternativa elle pr;[^u,ilij qvre se ordenasse ao Go-

verno que mandasse que os quarenta e cinco Correge-

dores , de que se crmpúem as Comarcas de Portugal e

Reino do A'garije ,
ouvindo as Camarás que ficão debai-

xo das suas jurisdicções , a estas consultando os povos

respectivos declarem
,

qual a Relação a que lhe convém

pertencer.

O Sr. Rebello ipoiou, as<im como o Sr. Peixtte, e

outros.

O Sr. Moura disse que não convinha na doutrina,

que acabava de ouvir ;
porque dar aos Povos a eleição e

escolha dos districtoí, hc pol os nas mesmas duvidas em

que actualmente se acha o Congresso ;
porque hum dis-

tricto da nwsma Comarca quererá pertencer a huma ou

cutra Comarca ; deve-se portanto evitar a discussão, por-

que continuão a achar-se as niesmrs contrariedades , e

por-se a votos cada huma das Comarcas, e que se re-

serve para outra Lei a divisão dos di-,trictos.

O Sr. Bustos apoiau a proposição do Sr. Ferreira

I."

das

do

Borges ; e logo o Sr. Virnainks TLomás disse que não
podia admittir-se a indicação do Sr. Ferreira Burges ;

porque respeirando muito a authoridade do Povo neste

caso a não adniittia, porque estará certo nas intrigas

de taes decisões, de que elle já tinha sido victima
,
por

estar prezo por tal motivo 21 dias: em consequência

não adrr.itiia que se ouvissem os Povos, porque não eião

próprios para taes decisões : que os Srs. Deputados se

iiiiorirassein
; porém que nunca se deixasse essa declara-

ção aos Povos: que entretanto estava persuadido, que
este Projecto já se não podia concluir na actual Legis-

tura , e que isso talvez seja melhor : que riiuita gente

he o que pettendt
,

porque se não lembra dos incom-
niocos

,
que até agr.ra softnão os Povos , e que apezar

de diaiinuidos querem que continuem
;
que visto ser es-

ta a sua vontade sssim sela.

Outros llíustres Deputados discorrerão sobre o ob-

jecto ; e offerecendo-se diversas emendas , foi approva-

da a seguinte
,
que excluio o parecer de Commissío , e

todas as nutras que se ofícrccérão. "Proponho que achan-

do-se marcídos 08 lugares onde se devem estabelecer as

Relações se reserve a demarcação dos seus districtcs pa-

a huma tabeliã separada desta Lei ; e que esta tabeliã

fica o objecto de Outtí,'' JeiéJoaquim Ferreira de Mou-
ra.

O Sr. Secretario leo hum parecer da Commissáo

;

a respeito da torma de se admittirem os Escrivães

Relações, em compareção dos que vagão; approva-

_ :
2" que os Juizes de direito relativos 30 artigo ijS

óo Projecto das Relações, se denominem Juizes do civil

e ciiine por ser a denominação actual : ;." que se não
admitte a proposta áo Sr, jirreaga para a conservação de
hum Escrivão privativo para as appellaçóes das Ilhas:

4.' que não he necessária a providencia proposta na in-

dicação do Sr. Goiivea Durão para o destino dos Presi-

dentes das Relações, por lhe competir aquelle lugar que
lhe pertence , ou por aposentadoria , ou na Casa respe-

ctiva da Relação: 5
° Que nas propostas do Conselho

d Estado para os Desembargadores , nas novas Relações
se taça por listas triplas. Approvados.

Huma indicação do Sr.- Arreaga para que os De-

sembargadores de Relação de Goa sejáo contemplados
,

com os Desembargadores de Relação do Forto : parece

á Commissáo que sejão contemplados na conformidade

ào que se decidio a respeito das Relações do Ultramar.

Approvados.

O Sr. Presidente levantou a Sessão «s 9 horas.

^^^c.^0^^^:;s^::^^:^^^^^"^^

ANNVNCiOS.

AUeii Park , Systema da Lei sobre seguros Miriti-

nios , traduzido do Inglez da sétima edição, por Aitto-

HÍo Julião da Costa. 2 Vol. de i." grande ;^6oo reis.

Ahl'ot , Tractado sobre Leis Marítimas, relativas a

Navios Mercantes, e Marinheiros, traduzido do Inglez

da quarta edição de Londres. 1 Vol. de 8." grande 1^600
réis. Vendem-se na Loja de Carvalho delronte da lUa

de S. Francisco N. 2.

Sahio á luz huma Carla
,
que escrevco Mahomed 2.°

ao Exc. Paulista Encommendado : cuja Carta he cutioíJ.

e divertida. Vende-se por 40 ts. nas Lo;as do costume

annuciadas nos Editaes.

NA IMPRENSA NACIONAL.
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G.áZET^ UJVIFERS^L.
SABBADO 2 DE NOVEMBRO.

GRÃ-BRETANHA.
Londres 7 rfí Outubro.

Xy México.
Ji \ i*cebâão-se Sabbado cartas de líavanna datadas a 9
di Agosto, as quaes não contem novidades daquella

lilia, iiias àio algumas interessantes noticias doestado
do Mí-xico. Se£;undo os últimos avisos de Vera Cruz,
CfUtí eriío de 20 de Julho, a ceremonia da coroação do
novo Imperador lun-kide não tinha ainda tido lugar, e
tinhão-se apresentado a!j;uns obstáculos, que exigitião

toda a linura daquclle Aventureiro politico para as ven-
cer. Todas as famílias Hespanholas antigas e ricas erão
suas iiiiinigfts', quer pela sua adliesão á Velha Heipciílw

,

i;uer por verem hum homem de haixa extracção elevado
;io supreniC poder no México, .'Ipezar dos mais rigoro-

tos ecíittos p.iia prevenir' a remoção de seus cabedaes pa-

ia ?. EtirtíjK) ^ tinhán conseguido embarcar grande porção
d-.- lies , ou, o que produ2Ía o mesmo effeito de empo-
brecer o paiz , tinhão conchavado escondellos. — Achava
por tanto Iitirlidc summaniente difhcultoso haver os

lundos precisos pata sustentar a nova dignidade com ade-

Buado esplendor. Todos os Bispos recusarão coroallo
,

s.ho com o consentimento do Metropolitano, que o ti-

nli.i ate então denegado , em razão em parte de alguns

e>ccrupiilos iiUrnnioittanos , temendo n.ío seja seu proce-

dimento desapprovado pela Sé de Rpiiic, e em parte in-

fluído pela sua adlierencia ao alto partido aristocrático

• ipposto á eleição á' Ituròide. Para dar alguma cor aos

seus súbditos por esta demora da coroação , tinha o no-

vo Imperador, sob pretexto de indisposição, passado a

tomar os baiilios de Snhio AgoUinho de liis Ciier.is.

Isáo obstante as difficuldades desta situação , parece ser

'ípiíiião constante a!li entre pessoas bem intormadas, que
tile js ha de superar,' c assegurar-se no throno. Dizem
i(ue coíibece bem o caracter daquelle povo com quem
trata; o Exercito he-lhe affeiçoado, e o Corpo legislati-

vo, por lisonja 011 temor, está bem disposto a auxiliar

' odas as suas medida'. Suppunha-se que nada o podia

inpçdif i}ê tritinfar de seiís" inimigos senão falta de di-

nheiro p;irà pafar ás suas tropas; porque he huma ver-

i^ade incontestável que 'Os ambiciosos de mandos com tro-

pas bem
,

pagas e agudaprevencão sempre saberão domi-

nar 6r povos ainda que 'morra de lotrie e de miséria

tildo _Quantb"''não he soldado, e os Governos que não

.proyeitão^seus recursos' ainda mesmo abundantes, para

tereii) satisi^eitas as tropas (no systeina de exércitos per-

'iianèntts',' que "hoje sè segue) fic5o expflitòs á's revolu-

ções dos qne as souberêhi convidar tònri o engodo de

icrem bem pagas.

HE'? P ANH A.

PiiDíploiiá iO de Outubro.

. r^Jmnwiitla.iciu do' j." Distruto Milhar.
O Excellentissimo 'Sr." Secretario dos Negócios da

Guerra , cOm data de 27 do mer passado , me diz o que

Copio :

" Ao General em Chefe do Exercito de operações

desse 5.° Di<;tricto digo hoje o seguinte:— EIKei ficou

sciente do oílicio do Ccmmandante Militar da Província

de Pfíinplona de 20 deste mez , em que acompanha co-

pia de huma intimação que lhe fez como a Governador

da Praça daquelle nome o ex-General Eguia , na quaí

ameaça com represálias no caso de ser sentenciado i

pena capital o faccioso Garces e outros da sua qualidade

prezos na Cidadella daquella praça
;

prevenindo que fará

passar pelas armas dois Otficiaes dos Constitucionaes por

cada faccioso que for sentenciado á morte. — S. i\l. erre

vista disto foi servido resolver que V. E. previna aoConi-

mandante Militar da Província àe lawplona que as amea-

ças de Eguia jamais poderão paralysar o cumpritrento do

prevenido pela Constituição e pelas leis , ás quaes V E.

deverá ater-se para a sentença das causas que estáo man-

dadas formar aos facciosos aprehendidos , e aos mesmos
subalternos nesse Distticto na parte que lhes competir.

Ao mesmo tempo houve S. W. por bem prevenir-me

que disn a V. E. faça as adtertencias opportunas ás au-

thoridades militares que estão ás suas ordens para lhes

fazer conhecer o nenhum valor que merecem as intima-

ções da classe da- de que íe trata. — De ordem de S. M.
a V. S. etc. etc. — Victoria 4 de Outubro de 1822.—
José de Soiita Crui. — Senhor Coir.mandante Militar de

Pamplona. = Pamplona lO de Outubro de 1822. — Ra-íiinpl amp

mon Sanchez Salvador."

Copia da Carta do Ex-Ceneral Eguia, de (jue se Jaz
menção no oficio precedente,

" Che;;ou á minha noticia que , mediante Conselho

de guerra de Olficiaes , se pronunciará mui brevemente

sentença d-' morte contra o Tenente Coronel D. Gre-

gório Garcis e mais companheiros que tiverão a desgra-

ça de serem feitos prisioneiros nas vizinhançrs de Tudel-

la e outros pontos.
" Se desentendendo-se V. S. das leis da guerra ; se

desprezando o Direito Natural e das Gentes ; se ensur-

decendo-se aos clamores ce huma infeliz esposa, e da

humanid.ide inteira, V. í>. tiver a criminosa fraqueza de

authorisar ou approvar a dita sentença de morte ; usando

dõ direito de represália, verificada que seja, mandarei

iocontinenti que sejáo passados pelas armas dois por hutn

dos- Officiaes Constitucionaes que tenho em tneu poder,

oíi 'que ao diante forem feitos prisioneiros , fazendo além

dísso responsável a 'V. S. diante de Deos c dos homens,

assim como aos \ ogaes do Conselho, por hum attenta-

do tão escandaloso, se chegar a effcctuar-se —Deos guar-

de

1822.

—

Francisco de Eguia.

jilona,"

V". S. muitos annos. ISaicna I } de Setembro de

Sr; Gavernador de Pam-
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LISBOA u° de Novcmbru.

Carta De Lei.

" Dom João poT Graça de Deos , e pela Conslitui-

çío da Monarquia, Rei do Reino-Unido de Portugal.,

Brasil, e Algarve! , d'aquem e d'além Mar em Ajrici ,

etc. Faço saber a todos os meus Súbditos que as Cortes

Decretarão o seguinte :

"As Cortes Geraes , Extraordinárias , e Constituin-

tes da Nação Portugueza , tomando em consideração ai»

guns casos omissos no Decreto de quatro de Jullio de

mil oitocentos e vinte bum, acerca da liberdade de Im-
prensa , Decretão o seguinte :

i." ''Incorrerá nas penas impostas no artigo decimo
terceiro do citado Decreto toda a pessoa que vender

,

publicar, ou espalhar escritos em lingua Portugueza im-
pressos em paiz estrangeiro , nos quaes se ataque o Es-

tado por alguns dos modos declarados no artigo decimo
segundo do mesmo Decreto. A presente disposição com-
preliende nos mesmos termos os escritos em lingua es-

trangeira
,

que não excederem sete lolhas de Impressão,

Nunca pPKin sp entenderá que publica , ou espalha os

referidos escritos quem os possuir para seu uso particu-

lar.

2." ''O Promotor do Juizo sobre abusos da liber-

dade de Imprensa será o mesmo das Rehçócs , e não

terá por esse titulo augmento de ordenado.
5.° " Remetteráó os Impresores ao Promotor da

liberdade de imprensa lium exemplar de cada escrito que
imprimirem , no termo de vinte e quatro horas , se a

officioa estiver estabelecida na mesma terra ; e se em
terra diversa pelo primeiro correio, cujo porte será gra-

tuito; sob pena de pagarem o valor de vinte e:iempla-

tes de cada obra que deixarem de remetter.
4.'* "O dÍTejjto de accusar , ou demandar por de-

Jictos de liberdad* de Imprensa expira findo hum anuo
,

contado desde o dia em que elles forão commettjdos.

5.° '' Ficáo revogadas quaesquer disposições na par-

te em que forem contrarias ás do presente Decreto. Pa-

ço das Cortes em 17 de Ojtubro de 1S22.
'' Portanto Mando a todas as authoridades a quem o

conhecimento e execnçáo da referida Lei pertencer, que

a cumprão , e executem xíd inteiramente como nella se

contem. O Secretario de hstjd,; dos Negócios de Justi-

ça a fiça imprimir, publicar, e correr. Palácio de Q^u<:-

làz aoj 21 do mez de D.itiiino de 1S22. hlRei com
Gtiudi. Joié da SUva Carvalho.
3r> lel! "í

•

CORTES.- S.ísêa ao di,i ji dt Outubro. 504.^

O S. Vice-PresiJente dícL.tou aberta a Sessão a's

haras do costume, e lidas pelo Sr. Secretario Bnrraio .ts

actas das Sessões oídinaria e extraordinária do dia ante-

cedente
,

que forão spprnvadas , deo conta o i>r. Secre-

tario Felgueiras do expediente , em que se compriheií-

dia a seguinte corrccpondencu : — Kum officio do Go-
verno pela SecretaDí d'Estadi) d[)s Negócios da Marinha,

incluindo a seguinte Parte do Registo do Porto.

'* Bergantim Portuguez Conceição Alli»nÇii , Capitão

Jjõão Dultra Garcia, de Per,i,iiiibcico em 52 dias, I4 pas-

sageiros , e 1 (nalla.

' ' Ti ovidadesi

' "O Capitão disse o seguinte : "A Esquadra tinha che-

cado a Pernambuco , e ficava fundeada fora, vinda do

Rio de Janeiro^ composta de duas Fragatas, e mais trcs

vasos. Viiilia , segundo dizem , áquelle porto pedir mu-

iiiçáíS , e alguma geiue , sobre o que se tez l)um Con-

seiiio extraordinário entre o Gov;riio , o Commandante

"da Esquadra , e o Commandante da Tropa da mesma Ex-

pedií-áo , entrando ao mesmo tempo algumas pessoas,

que o Governo mandou invocar; de cujO Conselho so-

mente sei quí se resolveo expedir-se hum corpo de tiu-

zentos homens daquelles Militares, que voluntariamente

se ofFerecessem. Continua a recrtitar-se com toda a acti-

vidade já com prisões, já com Proclamações. No dia
j

de Agosto forão presos alguns Officiaes de linha (que fo-

rão mandados para esta Corte), e ao mesmo tempo al-

guns Officiaes de Milícias e Negociantes
,
que dep(>is fn-

rão soltos por commum accordo , e decisão do Povo. —
CAssignado) João Dultra Garcia."— Não traz officios fora

da malla, e os seus passageiros constão da relação ji;nt.i.

(^ Segue a assignatura. ) — Outro officio incluindo hunia
representação da Junta Provisória da Província do Ma-
ranhão , expondo a necessidade de tomar algumas medi-
das para repetir as incursões dos índios. — Outro pela

Secretaria d' Estado dos Negócios Estrangeiros, enviando
a infoniiacno cue lhe fora pedida acerca de Fr. José de
Santo A:itonio Moura, Official da mesma Secretaria.—
Outro pela Secretaria d' Estado dos Negocias da Guerra,
incluindo outros do Governador das Ilhas de Cabo-Vtr-
de

, João da Matta Chapuzet , sobre a proposta de huin

medico, e hum boticário paia as mesmas lllias.

Mandou-^c fazer menção honrosa das felicitações que
dirigem as Camarás Const'tucionaes da Cidade de Viicii ;

da Villa de Tondella ; áí Villa do Sardoal :, da Villa às
Itloniaruz. ; da Villa de Alafíes ; da Villa de Arganil ;

da Villa de Mertotta ; do Termo de AUoutim ; da Villa

d^ Castro-marini ', de Villn-Viijosa ; de Villa de Oliveira

de Azeméis \ da Villa de Portal; da Villa de Ferreira -^

e da Cidadí; do Porto,

Ouvirão-se com agrado as feliciíaçóes que pela con-

clusão da Constituição dirigem o flledico do Partido da

Camará da Vidigueira
, Josc António de Carvaliio Cha-

ves ; do Prior Encomendado de Casal-Comba , António
da Cruz ; dos Juízes Ordinários do Sardoal ; do Juiz Or-
dinário da Villa da Castanlieira do Vouga ; do Juiz de

Fora das Villas da ViiUgueira , e Frades, José Matia

Soares da Camará 'Zarco ; do Juiz de Fora de Cabeço de

Vide , Francisco José da Costa Amaral ; do Juiz de Fo-

fa de Moura, Manoel Alvares de Sousa ; do Juiz de Fo-
ra de Leiria

f Joaquim Duarte da Silva Franco.

Foi recebido com agrado o oflfíTeciniento que faz a

Espingardeiro do Regimento de Cavalleria n." 1 , Fran-

cisco Ijruno da Silva, em que propõe fazer gratuitamen-

te por espaço de hum aiino todos os concertos prupiios

do seu officio no mesmo Regimento.
Mandàrãn-se distribuir os mappas das despezas dos

Expostos da Cidade do Porto
, que envia o Provedor da

mesma administração João Teixeira de Mello.

A' Comiiiissão de Instrucção se enviou hum Com-
pendio de Direito Publico Universal

,
que offerece hum

anonymo : e .-i Secretaria, para ser presente na Juni a Pre-

paratória , huma representação do Sr. Deputado NicoUio

Pereira de Campos }''ergueiro , em que pede sua escusa.

O Sr. Secretario Soares de Ai.evede fez a chamada ,

e disse se achavão presentes ijj Srs. Deputados , e que i
faltaváo 17 , dos quaes tinhão licença motivada 4. »

O Sr. Taveira pedio e obteve licença para ler hu-

nia indicação, cm que propunha os inconvenientes di

faira do regulamento para a prova dos vinhos do Douro^

e ser próximo o tempo de dever ajuizar-se da novidade

do anno corrente ; icquetia que o Sr. Presidente convi-

dasse a CoiTimissão de Agricultura para que apresente r»

projecto que regule as futuras provas. O Sr. Secretario

Basílio Alberto disse que esse projecto já se achava so-

bre a meza , e que por falta de tempo se não tinha lido.

Passou á Ctmimissão de Fazenda huma indicação do

Sr. Soares de Azevedo, em que propunha que em atteii»

ção ao trabalho extraordinário, e bom arr9n;o em que se

acha a Secretaria das Cortes, se mande dar ao Oificial-

inaior , Officiaes, e Amanuenses da Secretaria, huma
gratificação proporcionada aos seus trabalhos, e circtins-

tancias do Thesouro.

Ordem do Dia :

Continuação dos addilan.entos ao Projecto dnsB.elaçóes

Provinciaes,

A Cortitnissão Especial da organisaçáo das Rclaçúei



[ 921 ]

Provinciae'; , para resolxer algumas indicações, que lhe

forão tenuilidjs ili:taiUtf a discussão do projecto da ctea-

ção das mesmas Heiaçóes
,
propõe :

"Alt. Ç)." Que a indicação do Sr. Sorgei Carnei-

ro para ^e declarar que a revista pedida em causas cri-

mes não suspende a execução da Sentença condemnato-

ria
,
quando a pena não for capital, deve ser approvada

pelas raióes iia meSnia indicação expostas.

10 " Que paia substituir a dizima se decrete que

o Juiz da I.' Instancia, adiando provado dolo ou malí-

cia em aljum dos Imgsntes o ccndeiniie a final na pe-

na de cinco por cento do valor da demanda. Que esta

multa seJA computada no valor da causa para a alçada do

Juiz. Que não seja exigível senão quando a causa for

appeilada , e tonllrinada a condemnação no juizD da ap-

pellaçáo. Que anietodc da pena seja appiicida para o liti-

gante Vííncedor , e a outra anxtade para Fazenda Nacio-

nal. Qit^í todos os Escrivães tanto da primeira , como da

secunda ín-itancia tenlião luini livro rubricado pelo Con-
tador da Fazenda,, aonde lancem por ementa todas as

Sentenças em que liaja taes coiidemnaçúes. Que esta

pena rvão possa ser pedida e executada passado hum anno
depois oiie a Sentença passou em julgado.

O Sr. Ber°;i:s Cantelio discorreo sobre este objecto,

e mostiou
,
que a pena imposta ao litigante doloso deve

ser rel.irna , e por isso propoz que se estaiielcça o nii-

nimo de luim, e o nuxinio de dez.

O Sr. Xiiviíi- Monteiro sustentou esta opinião
,

mudaiiio porém Os termos, os qiiaes , <lisse , deverião

ser o minimo de cinco, e máximo de Vinte: depois de
breves rr-fleNÓes foi approvada a ultima indicação.

O Sr. Borgc-s Caniíiro propoz que quando o Juiz

da I." Instancia não imponha esta multa, c na segunda

SC conher;a o dolo , esta liia poderá impor. Approvado.

O Sr. Ki-iiV(!^(/rj Biisioi lez huma indicação em que

propunha que csta iletermtnaçâo só tivesse effeito para

as causas que se intentarem , e appellaçóes que se fi-

zerem depois da publicação, e execução da presente Lei.

Appro\ atUi.

O Sr. Vice-presidente deo para Ordem do Dia a

continu.ição das mesmas nuteíias , e levantou a Sessão

3 I h.oia.

Sciiiii exiraordiníJiiu de JI í!'c úiitaírj de 1822.

O Sr. Vice-Presidente declarou aberta a Sessão ás 6

liOras da tarde.

O Sr. Secretatio Felgtieirns pedio e obteve licença

p.ira dar conta do expediente, que tinha recebido depois

do que deo conta na Sessão ordinária , a lim de que es-

te obj-cto esteja em dia, e logo deo conta do seguinte :

ílum ofl;do do Governo pela Secretaria d' Estado dos

íwegocios das Justiças mckiiiulo hum oliicio da Junta

Provisória do Goveiiio do l^imihi , em que se expõe os

embaraços na administração da Justiça na Villa de Cam-
po maior (Urasil) por distar sessenta legoas de Pcrnalii-

ba , e haver para ambas sc^ hum Juiz de Fora. Outro in-

cluindo huma representação do Reverendo Ijispo do

Fn/jc/i<;/, em que retere quaeij são as dignidades e pre-

bendas
,

que se aciíão vagas na Cafliedral , e a necessi-

dade
,

que ha de prover alli alguns lugares. Outro pela

Secretaria de F.stado dos Negócios da Guerra em que se

responde á ordem das C ortes de 29 A) corrente sobre a

representação de Januário da Costa Neves, que pede se

Jhe passe certidão de huma correspondência que teve em
l3iS com " Comniandante do Regimento de ]rifanteria

11° 15 ,
servindo então o Supplicante de Secretario Mi-

litar : diz n Ministro que o motivo de se escusar o re-

querimento toi o ter a correspondência de que se pede
certidãfj todo o caracter de liuma inlorniação , e obstar-

Ihc em consequei.cia a ordem das mesmas Cortes de 17

de Julho de j'021
,
que manda se observe nos assumptos

i^lililaics , o tnie está detcrtninado , e nvda se alteie do

qlie a este respeito se acha sabiarr.ente esldbelecido. Ou-
tro expondo vaii.is circunstancias sobre o desmembra'»

mento de alguns Corpos Militares na lliitTerceira
,
para

reduzir a sua guarnição ao estado em que se achava no
anno de 1807 : que porem as circunstancias particulares

em que se acha o Hatalhão de Infanteria, com exercício

dtí aitilheria, tem-lhe attribuido algumas desordens que
tem havido naquella Ilha; ordenava Sua Magestade refe-

risse o que leva menciunado
,

para que sendo presente

ao Soberano Congresso , este authorise o Governo, pare-

cendo-lhe, para extinguir o mencionado Batalhão, guar-

necei:do a l/Zin Ttneira com Destacamentos do Exerci-

to de Portuga/ ^ do mesmo modo, que se pratica cem
as Provincijs do Broji/ , ou estabeleça outra qualquer

medida que tiver por mais conveniente.

O Sr. Secretario Uniilia Alberto leo Cs seguintes

Pareceres ái ("oiiimissão de Constituição : i." Que pa-

ra evitar duvidas se deve decbrar , que os Deputados
qiis percebem bens de Coioa , ou Empieges não sejão

obrigados a dar por isSo outro juramento á Constituição :

2." A' Connrissão de Constituição foi rencttida huma
iiidicac-áo do Sr; Deputado Macedo para o fim de se de-

cretar na presente Legislatura a conhimaçáo das contri-

luiiçóes directas, na conloiniidade do óttigo 224 da Cons-

tituição,

" Parece á Commissão que a disposição do citadíJ

artigo deveria principiar a ter efTeito na seguinte Legis-

latura : rras se elle pòdc ser susceptível de outra intel-

ligencia , eiitaO propõe a Commissão que se decrete o
seguinte.

''As Cortes etc. tm ccnfoimidade do att. 224 dl

Constituição Politica da Monati uia dectctão a confirma-

ção das contribuições directas, que actualmente existem,

e debaixo de qualquer denominação que sejão conheci-

das." — Depois de breves reflexões loi approvada a pri-

m.eira parte, e por consequência inútil o Decreto pro-

posto.

;.° Da Ccmmissão do Commercio , em que propõe
que 30 artigo 39 do Decreto da Cfnstrucçáo Naval se

accrescente o seguinte : — Em quanto a reforma dos Pas-

saportes se não effectuar por terem as mudanças tido lu-

gar fora dos portos, onde lesidir a Secretaria da Mari-

nha , será supptida a sUa falta per huma nota declarató-

ria feita no mtsmo Passaporte pela Aulhoridade a quem
toca refrenrlallo, e valerá pelo espaço de lium anno, pa-

ra dentro <i'elle se reformar. Approvado.
4.° Da CcniiT>T.são de Justiça Civil scbre a repre-

sentação dl Nova Carrara desta Cidade acerca dos Pro-

curadores dos ftlisteres ; íkou pata segunda leitura.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo leo o Parecei

da Commissão encairet;ada da orgonisação rias Relações,
em o qual se propõe o seguinte :

" i." As Relações de Beja , Viseu, e Mitandellit

serão compostas de lo Fesc n baií adores cada huma ; a

do l'orto de 12; e a de Lnbna de 15." Approvado.
"2.° Qie no caso de suspensão pioiada de 5 Mi-

nistros , e de revista, seião es leitos dixididos pelas j

Relações mais prcxin.as. " Approvado.

Os atngos j.'', 4.°, e 5." estabelecem os Ordenados

de Procurador, Promotor, Escrivães, Giiarda-n ór , Guar-

da-menor. Solicitador, e Porteiro de Chaiiceilaria ^ etc.

Apptovados.
O mesmo lllusite Sicrelario leo outro parecer da

referida Ccmmissão , em consequência de 1 unia represen-

tação 00 Iviinistro cos Negócios do Reino sobre huma
Consulta da Junta do Ccmmetcio e representação do

Juiz dos fallidos , acerca da -iia jurisdicção : ^ A Com-
nissão não pôde propor a exiincção

,
porrue isto exigia

longos exames , e amplos regulamentos pela importância

das causas que nelles se agitío ; propõe por isso o se-

guinte artigo picvisono , como parte do Projecto das

Relações :

Art. :
" As Causas privilegiadas ,

que eráo julgadas

cm primeira e única Instancia na Casa da Suppliceçáo'
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ou Relação do Porto , serão processadas , e julgadas em
primeira instancia ióra das Relações , cessando as Vans
que até agora se daváo a Desembargadores : o Governo
repartirá essas Varas pelos Juízos da i." Instancia , cm
quanto se não regula o foro das Causas privilegiadas.

"

Approvado.

O Parecer da Commissão de Constituição que fixa

os alimentos, que se devem dar aos Deputados da nova

Legislatura na conformidade da Constituição , e o subsi-

dio para os Deputados actuaes
,

que se retirão, foi ap-

provado.

O Sr. Presidente levantou a Sessão ás 9 horas.

Honiiniia a Exposição dos princípios sobre t P. de D. da

JabrtcaÇíío dti nova moeda»

Antes de paásarmos adiante, faremos algumas obser-

vações a respeito da Taboa antecedente. Em primeiro

lugar notaremos que tendo o marco 4608 grãos , os de-

zeseis cruzados novos dos annos anteriores au de 18 ló to-

dos pezáráo menos de hum marco ; e que pezáráo mais

os dos annos de 1816, e seguintes. Em segundo lugar

veremos que a prata dos cruzados novos dos prijneiros

cinco annos lie da Lei de 1 1 dinheiros , ou 264 grãos

,

o que já não acontece com os dos annos seguintes , cuja

prata he do toque de 26), 262, 261 , e 260 grãos. Da-

qui concluiremos : i.° Que no pezo da moeda tem havi-

do muito pouca exactidão, e que o Governo não tem
vigiado este importantíssimo ramo de administração. 2."

Que os cruzados novos dos últimos nove annos
,
por isso

que tem mais liga de cobre , não se segue que tenhão

maior valor do que os dos annos antecedentes , ainda

que se achem com mais alguns grãos de pejo. 5.° Que
na Casa da Moeda , tendo-se fabricado toda a mbeda de

prata de patacjs hespanliolas
,

que para esse effeito se

fundirão , não se cuidou em afinar a prata das patacas ,

que regularmente são do toque de 10 dinheiros , e 22

grãos , faltando-se nesta parte á observância do Regi-

mento, que recommenda haja o maior cuidado em que a

prata da moeda seja precisamente da Lei ile ji dinhei-

ros. Este abuso procedeo sem duvida do alto preço das

patacas, as quaes comprandn-se por hum valor pouco

abaixo do valor ao par, a liiffsrença não bastava para

costear as despezas da fabricação , e além disso deixar os

lucros, que indevidamente se desejarão, e por isso pro-

curou fazer-se menos dispendiosa a fabricação, conservan-

do a moeda de prata do mesmo toque das patacas , e

recorrendo-se ao expediente de augmsntar o seu pezo
,

^para se conservarem no nirs^no valor , atbitrio por cer-

to reprehensivel , e que o Gc>verno náo devera ter per-

'riiittido;

No Projecto
,

que apre';ento
,

procuro não fazer
,

como effcctivamente se não tu? , alteração alguma na

"moeda corrente, ou seja de ouro, ou s/ja de prata. Já
acima fica demonstrado que o valor mcdio, e corrente

do marco de moeda de prata de 1 1 dinheiros he de 71;*)" 50
réis, numero, que nos offerece avantagem de entiarem

exactamente no arrátel, ou dois marcos, trinta e huma
moedas do valor de quinhentos réis: assim a base funda-

mental de todo o nosso systema monetário, a unidade

dos valorei em todo o Império 1'ortugiiez , ou termo de

comparação , a que todos se re portão , será o valor do

referido marco de prata, cuja expressão será invariavel-

mente para o futuro de yí);;© réis. Por outros termos,
" o real será de hoje em diante a expressão do valor de

•''jYsZ' ^'^ marco de prata de ii dinheiros reduzido a moe-
' dá , fracção que em grãos do marco he representada pe-

"^o rtumero o, 5945806: reciprocamente hum grão de

prata amtjedado de onze duiheiros terá hum valor desi-

gnado em réis pelo numero 1, 68186. Em consequência

toda a moeda de prata deverá ter hum pezo , e expres-

são conforme ao pricipio estabelecido.

Como a maior parte da moeda de prata
,
que se la-

vra he fabricada de patacas híspanholas , cuiiifire deter-

minar aqui o valor destas ao par ; porque pela diffcren-

ça entre este valor, e o seu preço corrente, viremos

no conhecimento do lucro, que pôde ter a Casa da

Moeda , e se aqtiella differença he sufriciente para cos-

tear rodas as despezas da tabricação.

Sendo dado o pezo, e toque de qualquer moeda de

prata , he fácil achar o seu valor so par da nossa moeda
la\rada na razão de 7(^750 réis ao marco. Para isto re-

duziremos a grãos tanto o pezo como os dinheiros do
seu toque, e teremos dois números , cujo producto mul-
tiplicado pelo factor O, 006J7:, nos dará em léis, sem
erro de huma decima de real, o valor ao par da moeda
proposta.

Na relação acima referida vem huma certidão pas-

sada pelo Escrivão das compras da Casa da Moeda Antó-
nio José Teixeira

,
por onde consta que no dia 29 de

Maio do corrente anno se comprarão por conta na mes-
ma Casa as patacas de Hespanha a 860 réis ; e sendo
pezadas , e ensaiadas , achou-se que dezesete destas Uioe-

das pezárão i marc. 7 onç. 7 oit. j6 gr. , e que o SfU
toque era de lO d. e 22 gr. Peza por conseguinte cada

pataca 540 grãos de marco, e tem 262 grãos de toque;
o producto destes dois números he 141480; e multi-

plicando este pelo factor o, 006571, teremos o nume-
ro 901 , 4

,
que nos dá em réis o valor das patacas da

Hespanha ao par da nossa moeda , o qual com pequena
differesça vem a ser de 900 réis. Se a Casa da Moeda
as pagasse em moeda de prata por este preço

,
perderia

sem duvida todo o custo da fabricação ; poiém compran-
rio-as como no dia acima apontado , ficão 40 réis para a

despeza da reducção de cada pataca da moeda poitugueza.

A Casa da moeda nem sempre as compra por este pre-

ço , o preço médio he de 855 réis, e nesta hypotlidse

ncão para a fabricaçío de cada marco de moeda de prata

585 réis, ou quasi cinco por cento do seu valor, o oue
pouco pôde exceder o custo da fabricação , incluidas as

talhas , e sendo feita com o devida apuro. As moedas
de 960 réis cunhadas no Rio de Janeiro são patacas re-

cunhadas , e por isso em Portugal não valem mais de

900 rs. , valor, por que só podem correr ao par; porem
estas moedas na Casa da Moeda devem considerar-se sem
differença aiçuma como patacas hespanholas.

QContinuar-se-ho').

Errata. Na Gazeta ds 29 de Outubro ( N. 2í;0 ) ,

pag. I.", col. 2, lín. 12, 17S6, )cia-se 1796; pag.

2.^, col. 1 , lin. 16, Dcíírt , Jeia-se Dista.

Na G. de
5 1 ( N. 242) pat;. 1 , col. 2, lin. 2,

)eia-se. Posteriormente se soube que etc.
; pag. 2. ', col,

I, lin. 6, Pauri j leia-se Sauri,

J^^'NÚNCIOS.
Allen Park , Systema da Lei sobre seguros Maríti-

mos , traduzido do Inglez da sétima edição
,

por Antó-
nio Julião da Costa. 2 Vol. de 8.' grande 5i;J)6oo réis.

Abbot , Tractado sobre Leis Marítimas, relativas a

Navios Mercantes, e Marinheiros, traduzido do Ingl-i

da quarta edição de Londres. 1 Vol. de 8." grande i.^6co

réis. Vende;n-se na Loja de Carvalho defronte da lua

de S. Francisco N. 2.

Sahio á luz huma Carta , tjiie cscrcveo Mahomed 2.'^

eo E.vc. Paulista Encommeiídado : cuja Carta he curiosa

e divertida. Vende-sc por 40 rs. nas Lojas do costume

annuciadas nos Editaes.

M A i M P li E JN S A JN A C 1 O -N A L.
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ZET^ UJVIVERS^L.
SEGUNDA FEIRA 4 DE NOVEMBFLO.

LISBOA
J

de Novembro.

l.idicaçáo feita pelo Sr. Deputado H. J, Brnamcúmp nn

Sessão de 29 de Outubro.

O curto eçpaço que decorre daqui até o encerramen-
to das Cortes, não permitte que ellas hajão de occu-
par-se em discutir as emendas e artigos addi.ionaes

,
jd

projectados para o regimento interior das Cortes futuras.

Aquelle porque ate agora nos temos regulado, devendo
servir somente a estas Cortes Constituintes , não con-
tem disposição alguma relativa á Deputação permanente.
E como ena haja de entrar btevemente no exercício de
suas funcçóes , ainda que sejão de pouca duração ,

pare-
ce que a toa ordem e o serviço publico exigem , que
algumas disposições geraes se resolvão para regular pro-
visoriameíite os seus trabalhos e faculdades. Para este

fim proponho á consideração do Augusto Congresso os

seguiiues artigos, extrahidos na maior parte de Regula-
mentos já sãnccioiíados pela experiência:

1. A nomeação dos Deputados eleitos pelas Cor-
tes para comporem a Deputação permanente será partici-

pada ao Governo, pelo expediente da Secretaria das

mesmas Cortes.

2. A Deputação permanente dará principio ás suas

Sessões no primeiro dia depois do encerramento das Cor-
tes. Estas Sessões terão lug^r em huma cas Salas do Pa-
lácio das mesmas Cortes.

J. Na 1. Sessão se nomeará Presidente , e Secre-
tr.rio

, na iórma prescripta pela Constituição , e logo que
tsceja tcita a nonieação , se piaticará ao Governo pela
Secretaria dos Negócios do Reino.

4. A acta da uitfiTia Sessão de Cortes, que já não
pode ser approvada por estas , o será peia Deputação
permanente, a qu.iJ inandarú cuidar na sua impressão,
e igualmente na impressão do Diário.

5. Haverá Sessão todos os dias da semana
,

que
nao foren de guarda

,
para se expedirem os negócios

occorrentes , ou se verificar que os não ha.

6. A ordem e governo interior do edifício das
Cortes he encarregado á Deputação permanente ; os em-
pregados ficão ás suas ordens , porém a fíeputação não
poderá despedir ntnhum , e somente suspendellos , ha-

vendo causa justa, do que dará conta ás Cortes para da-
rem a providencia que julgarem opportuna.

7. O Otiicial-maior, Ofiiciaes e -Amanuenses da Se-
cretaria das Cortes, ficaráõ sugeitos ao Secretario da De-
putação permanente , assim como o estavão aos Secretá-
rios das Cortes.

8. A Ueputaí^o permanente examinará as actas
dis eleições das diíTerentes devisões eleitoraes, extrahirá
delias a lista dos Deputados ás futuras Cortes , e jun-
tando lhe as observações que julgar convenientes sobre a

«alta de Deputados, e chamamento dos Substitutos res-

pectivns , fará tudo presente á primeira Junta Prepara-

tória. ( Constiliição art. 39.)
9. A Deputação permanente receberá os Deputa-

dos ás Cortes futuras , cue se forem apresentando, e

Jançaiá seus nomies em hum livro de registo, na con-
formidade da Constituição, (art. 75) tf mando igual-

mente lembrança da sua rrorada em Lliícn.

10. A Deputação dará as providencias necessárias

para que a Junta preparatória se reúna tm o dia deter-

minado pela Constitiiiçso.

1 1. O Presidente da Deputação permanente abrirá

esta primeira Sessão da Junta preparatória com hum dis-

curso adequado ás circunstancias.

12. O referido Presidente continuará a pie^idir a's

Juntas preparatórias , em cue servirão de Escrutinadores
e Secretários

, os que a Deputação nonear d'cntre os
seus Membros : até que a Jinta eleja o Presidente,
Vice-Presidcnte

, e Secretários das Cortes ; o cue se

efFectuará no dia 20 de I\Oven,bro. (Constituição arti-

gos 76 , 77 e 78-)
I j. Acabada a eleição de que trata O artigo ante-

cedente Os eleitos tcmaiáó os lugares que lhes crrrfe-
tem , e a Deputação sahirá da SaU das Cortes acompa-
nhada pelos dois Secretários mais moderncs ( que tive-
rem menor numero de votos. )

14. A Deput?ção permanente receberá as queixas
que lhe forem dirigidas srbre infraccccs de Ccnstituicão
e mandando tirar fxtrnctos , as reservará classificadas pa-
ra dar conta delias ás Coites.

15. Receberá outiosim as Memorias e Projectos cue
lhe forem renettidos para es apresentar ás Cortes se
CS julsar d:gnos disso.

1 ó. A reputação permanente deve fazer hum re-

latório dos scirs tr,-balhos , e dr que hruver occorrido no
tempo da «ua Crrrmíssão, para ser presente ás Cortes
em huma das printiras Sessões.

17. A Deputação pcrrrantnte gozará das hcnras que
competem ss Depuircres d,s Cortesã O seu Presidente e
Secretario terão o mesmo tratamento que ds das Cor-
tes.

Sala das Cortes 29 de Outubro de 1822. Hermano
José Braamcamp de Sebrol.

Sr. Redactor da G. U.
Sendo eu huma das pessoas que crm bastante conhe-

cimento de causa podem dar o devido valor á Indicação
ào Sr. Monoel António TiTartins, Deputado pela Provín-
cia de Cal)o-Verde, na Sessão de 21 de Outubro contra a
incurial dcci<ão dos Juizes cue julgarão innocente o cri-

minoso prrcedimento do Ou\idor darucllas Ilhas /oã»
Cardoso He Almeida Awndo , e contra a sua recondução
para aquelle Emprego ; fiquei attonito com o despejado
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annuncio que o Ijl Ouvidor fez in?erir no N.o 208 do
u4stro áa l-:isitania , e depois no Diário do Governo

,

em que depois de prometter mostrar a falsidade daquelll

Indicação (o que por certo nunca lia de fazer
,

pois so-

fismas e falsas provas depressa se patenteião contra os

mesmos que delles usáo , e o Publico o verá), trata

com menos-caho lium Deputado representante daqueila

Província como se fora hum quldam, dizendo = Hum iMa-

noel António I\lartins, s:

Ora pois , saiba o Publico
,

que esse ham Manoel
António Martins, o illustre Dsputado que fez a Indica-

ção, cumprindo nijtQ luim dever para livrar aquella Pro-

víncia daí garras de hum Ministro incapaz de bem admi-
nistrar justiça por seu caracter assomado , lie o mesmo
que eu sei , e sabem todos os habitantes da Ilha da Bc:i

Vista , deo em sua casa na mesma Ilha generoso aj^aza-

Jha por espaço de alguns mezes a esse ingrato Brasilei-

ro , o qual por outras daqjellas Ilhas achou o mesmo
obsequio em consequência de recommendaçóes do mes-
mo Sr. Martins

, que lhe prestou por differentes vezei

suas embarcações para ser transportado de humas a ou-
tras Ilhas, com franca liberalichde ; nío se limitando

mesmo só a e«tes obséquios ; por quanto ainda lhe deve
outro maior

,
que he o da salvação da vida

,
pois se elle

não fora
,

quando o ingrato Ouvidor teve o arrojo de o

desafiar por huma carta formal , e de o ir procurar a sua

cas^ com huma bengala dVstoque ("que digno Wasistra-

dp !) , o Povo o teria assassinado. Foi o próprio offendi-

do quem conteve o Povo , intercedendo por hum nian-

çebi despropositado
,

que não sabia conter suas loucai

paixões, e conservar a dignidade do seu Cjrgo E com
effcito, ponderando neste criminoso procedimento de ir

jium Ouvidor cpm hqma bengala d'estoque desafiar hum
Cjcja^ío pacifico, por motivos frívolos, (pois se fossem
justos, elle era Magistrado naquellas Ilhas, e usaria de
meios legaes) , vc-se hum attentado maior do que o que

çOfrimetteria hum assassino d'estrâda : e se a isto juntár-

amos que o açcpmmettido era hum seu Protector , hum
sew Benafeitor , aonde nos leva a imaginação da atrocida-

Ce do dslicto ? Aleivosia , ingratidão, descarada petulan-

.çia não designão sufficientemente tão enorme procedi-

mento ; e como não ha termo adequado a tal horror ,

$b^memos-lhe loucura.

Que era loucura, que era hum effeito de caga pai-

xão, o mesmo Ouvidor o recciíheceo ; congracou-se com
O seu Bemfeitor , e este se desvelou generoso eiii lhe

reconciliar a opinião publica
,

que perdera não só por

aquelle , mas por outros fjcto? , tendo a talvez demasia-

da condescendência de concorrer para que se lhe encu-

bíissem varias acções criminosas e puníveis, (o que aind;i

praticou depois de sua prizio e suspensão), taes como al-

Sjumas sentenças contra lei , etc. ; e orando em sru fa-

vor , depois de lhe haver perdoado o crime que contra

elle havia perpetrado.

Agora que o Miaisterio , não tendo entrado a fun-

do no comportamento do dito Ouvidor , commettia a

incoherencia de tornar a enviar com o mesmo lugar de
Ouvi.', ir para aquelljs Ilhas hum homem alli tão obomi-

n^do por seu procedimento anterior , era do dever d.-

I)um Deputado daqueila Província expor ao Congresso

esta, incoherencia ; e o Sr. Martins o fez de hum modo
tão humano , franco , e generoso como sempre se hoi:-

v^rj, ço(n aquelle temprarío Mancebo. E. he esta indica-

ção a que o Ouvidor denomina mentirosa , e ridícula !

Assim insulta de novo com orgulho o seu Bjmfcitor
,

até fingindo não o conhecer quando o designa por — hum
Manoel António Martins ! Alma vil e abjecta

,
que nem

ao menos sabe usar daqueila cortezia e urbanidade que
n_ão ignora o mais simples camponez ! E isto quando aos

mesmos autos de sua Deteza juntou Documentos que as-

%n mosttão quanto favor deva a esse
,

que em publico

finge desconhecer, Htim Manoel António Martins \\ Ah!
he porque nosso Ouvídorzinho , vendo-se de novo des-

pachado, julga já poder arrotar, desprezar o seu antigo

bemfei.tor , e se ensaia pnra ir com sua vara de ferro

continuar a vêxar os povos de Cal/fVcrdel Começando

a mostrar seu caracter prepotente e estouvado para com
lium Deputado da Nação

,
que falia a seu respeito ã f.ice

dos factos , mas com tanta moderação, — que não fatá

este Mancebo entre os miseráveis Povos a que o Minis-
tério desacordadamenie o destina?

E deverá ofFender-se o Ministério desta expressão ?

De modo nenlium. Pois deve-se mandar outra vez para

Ciiho-Vci de hum Ministro mais próprio para jogar a Ciotd
do que para administrar justiça , lujm lioinem de quem
se provou que

, C P'^''
muito sjuto c drvoto usa!) se

airojj a escever Cariei; de Desjfio , e que anda acom-
panhado mui cliriií~in:inte do serdãce B„rdna de huma
beiígila d'e5tf^que, procurando à boca da iinite os seu*

aiTiigos desjfiaúos ! ! Que exemplos não daiá de justiça

c de soccgo p'it)lico luim Ministriíilio destes cm huma
pnvo.ição! E que ci^nceito não deverá merecer naquelles

PnvCs de Caba-Verde hum Governo que lhe torna a en-
viar i.iim Ouvidor que se portou como o nosso Htfròe '

A ta!!ar a verdade appro\ando tacitamente o Governo,
pela no» a missão do tal »!inistxo, láo escandalosos pro-

cedimentos
,

pôde em consequência disso o nosso bom
Ouvidor , como pueira , fjzer justiça a si mesmo , desa-

fiando e procurando cnni ^rrpas p.oliií^idas aquelle , tui

aqnelies com quem tiver desavenças : pôde julgar que
Içva jurisdjcçho de mero e mix\o Impurio (bem como I4

para a Jsia^^ enfcrçar , ? d^gollar como linm Bacliá de

três caudas, segundo lhe aprrfuver ; pois he tal a pa-

ciência , ^ submissão daqu^ílles Ppvos
,

que são Cap-'2es

de o solrrer , e até de cantarem ainda em cima , se liio

ordeiuirein , o Te Deum taudíuiuss l — O peior he que ,

pela íiTiniiiiente Tenipest jiie que hum iiiinislerio que as-

5Ím procede , attrahe sobre nossas Cabeça; , nós leremos

de recorrer ao fim do mesmo Cântico, para clamarmos ;i

Deos : Mistrere nostri , Domine ; mlsere nostri, piat

Misericórdia tua , Domine, super nos, quem admodnm
speravimus in Te.

A Deos , Sr. Redactor , deixe apparecer o tal Man-
cebo com a sua dcfeza em publico

,
que eu lhe enviarei

bons bocadinhos para o desmascarar, se a isso permittir

lugar no seu periódico a este seu etc. — H. M. A, S,

CORTES —-^Sessão do dia 2 de Novemhro. 50;.'

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão ás horas

do costume , e lidas pelo Sr. Secretario Soares de Aze-

vedo as actas das Sessões ordinária e extraordinária do
dia ji de Outubro, que lorão approvadas , deo conta o

Sr. Secretario Felgueiras do expediente.

Maiidoii-se fazer menção honrosa das felicitações das

Camarás Constitncionaes das V''l-''> de Aldegalc^a da

Mírciaiia , Covilhã, Alpedrinha , Pena-niacor ^ Cetlorlca

do Beira ^ Peniche, Caminha , Amarante, Mourão, Avis i

da? VíIIjs de Ald^a do Btsfo, Alcmauer, Guii::ar,~es , a

Pinhel; da Cidade <i<: Caitello Br.tuo; do Concelho de

Felgueiras; das Religioi^as do CunventO de Jesus dl

Villa da Praça da Ilha Terceira.

Ouvirão-se com agrido as felicitações qvf. dirigerrj

pela conclusão d,i Constituição o Juiz da Alfandega da

Cidíde de Faro, Pedro Vito de Andrade; o Pii;fessor

de primeiras letr.u da Villa de Santarém , António Cân-

dido de Miranda ; dos Juizes Ordinários da Vilia óo Bis-

pi. ; do Juiz Constitucional do Couto (ie Moreira deRei;
do Juiz de Fóta da VilIa de Mourão, Alipio António da

Silva Pinto; do Juiz de Tora de Mezamfiio , Antonif>

Pedro Sarmento de Queiroga e ftleneies ; do Juiz de

Fora de Biaga
, Joaquim Jacinto de Almeida CorrLa ; do

Juiz de Fora de Goiváes, João de Mello Vaz Pereira e

Sampaio.

Mandou-se unir aos mais documentos a seguinte re-

presentação :

"Senhor.— O Juiz do Povo desta Cidade de Lii-

hoa diiige-se neste dia por duplicados motivos a este So-

berano Congresso das Cortes Geiaes e Constituintes d^

Nação Pottugueza. He o primeiro a felicitar este Sobe-

rano Congresso por haver consumado os seus trabalhos

,
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e lie parte do Povo dj Cipit.il dj Reino vem agradecer

ao Sohefaiio Coiigrefso o acerto e providencia das iuas

dvlibcrjcões
,
que já fazem, e ainda mais larão de futu-

ro a felicidade nacional
,
protestando em ncme do mesmo

Povo o mais per|ietiio , e sincero reconhecimento.

"He o segundo motivo: Representar a V. Wages-

tade , C|Ue liavendo-se neste Soberano Congresso decidi-

do em representaçfcO do Siipplicante
,

que os Misteres

contiiuiassem provisoriamente a servir no Senado, como
d'antes ; consta que os Vereadores eleitos, ou todos,

ou pirte, antes de luverem toni^.do posse, representúo a

este Solierii-.o Congresso contra essa Heci'..ío. Parece que

» simples !;nmea(;ão para o cirgo não aiitliorisa para lui»

ma tal instancia , e menos quando V. Magcstadc , deci-

dindo que os Misteres sirvão provisoriamente , não de-

creta a per^-etiiid.ide dell-es. Ousa n Supplicinte l^rrbrar

que os ftli-.reres são pessoas dos Grémios dos Oíricios,

e que ,en>) I.isòea tf outras terras do Reino lie a sua an-

tiguid.H'e «^'wal a das Camarás. He isto o qua o Stip'ili-

csnft offerfce com o maior respeito a illuir inada coiisi-

deração dfsta sábio Congresso."

IVJBinkni-se para a Secret;iii:i para ser apresejitadi na

respectiva ComndssSo em tempo competente ÍMinia Me-
moria económica

,
que ás Commissóes de Asricultiira e

Commerçio ofFerece o Tacharei António Felixberro da

Silva e Ciiiiha sobre o n>eio pratico das provas dos Vi-
nhos do A.'to-Dt!::i0.

A' Co;;:raissâo das Petições hurra representação do
Major Con>iii3!idante de Caçadores 7.°

, José Rodrigues
de Lima ÍVogueí'a

,
pedindo explicações acerca do jura-

mento ás bandeiras, que devem prestar as teciutas que
diariamente entráo ; outra da Camará Constitucional da
Villa de Anciíui ; e do Presidente, Vereadores eleitos

da Gamara Constitucional do Conselho de S. João da
Foz do D.uiro,

Mandarão-se distribuir exemplaras do r^-querimento

que em Sessão de 29 do passado dirigirão ás Cortes os

Corretores desta Cidade ; igualmente se distribuirão exem»
piares das contas do Terreiro Publico dos dois annos úl-

timos da administração da actual Commissão : e impres-

sos de huma justificação que o Ouvidor de Cnho-Vei-ílc
,

João Cardoso de Almeida Amailo , ofFcrece contra a in-

dicação do ^'r. Deputado Monocl Airtunlo Maiti/is.

O Sr. Secretario Soarei de Ar.ívciio fez a chamada,
e disse se achavão presentes 125 Srs. Deputados, e que
faltavão 25 , dos quaes 6 tinhão licença motivada.

O í- r. R»d>i^tics Baita! oíterecen 1 ço exemplares
das errat.is, que continha a obri já oíTerecida do De-
sembargador Vicente José Ferreira Cardoso, e outros

150 exemplares da primeira Estampa, que deve iunta'-se

á mesma obra, accrescentando que, s- Seguiulafeira pró-

xima não estiver ptompta a segunda Estampa para igual-

mente se distribuir
, poderão Ci Srs. Deputados que se

ausentarem mandalla procurar a sua casa , depois de a

veiem an.iunciada no Diário do Governo.
O Sr. Pinta de Mng.iíliHet pòz sobf; a Meza a I.ei

da respnir,abilidade. E o Sr. Sofires de Aiívedo apresen-

idtf 3 acta da eleição de SanceUoi
,

qUe se mandou na-

ta a Secretaria para ser presente na fiitu.a Junta Prepa-
ratória.

Ordem do Dia ',

Parecer da Commiisíin de Fozenda acerca do Contracto

do Tahnco.
Tendo de pro;?dír-se á arrema,taç5o do Contracto

tio Tabaco, e Saboaiias, e liavendo o Soberano Con-
gresso ordenado a requisição da Commissão de Fazenda

,

que a Junta da administração organizasse as condições

tia futura arrematação de huma iTianeira compatível com
o systeii.a , e legislação actual , a Junta consultou ; e a

sua consulta , encerrando a opinião Ao Provedor da Alfan-

dega , do Desembargador Procurador da Fazenda, do Secre-

tario da Junta, do Desembargador Conservador geral del-

ia, dos actiiaes (^ontractadores geraes, de quatro iVegocian-

tes , que o Conservador s^ralouvio, a própria opinião

da Junta, e n do Conselho da Fazenda, que igualmente

consultou sobre o objecto, e quesitos da Ordem das

Cortes de 10 de Julho prrxino passído , foi lerrettida

ao Congresso , e daqui á Ccmmissão de Fazenda.

He a questão, que se apresenta á resolução, a se»

guiiíte :— Se o Contracto do Tabaco dexe tftereiei-se it

arrematação com as actuaes , Se com novas condições?
•— Se exceptuarmos a opinião do Provedor da Alfande-

ga do Tabaco, que se singularisr u em algunijs condi-

ções, c hum dos Negociantes ouvidos pelo Desembarga-

dor Conservador geral da Junta
,

que opinou pela aboli-

ção deste Contracto , os demais informantes con\em to-

dos nos ser.uiules ptiiicipios : 1
.° tue deve ccniinuara

haver arrematação do Contracto do Tabaco , e Satoarias:

2." que tocandc«se em algunn das actuaes c<ni'içõcs,

esse 'crá luim motivo da destida do prtço. — Isto pos-

to, Ije -sem duvida que o producto dtstc Contracto cons-

litue pouc ) menos de hum quinto das rendas nicionaes,

ou n.ais de três milhões de ciiizados : nenhuma imposi-

ção indirecta ia mais suave , nenhuma de nais prom-
pto . mais certo , c ii.nnos di.spendiosn rt-cebimcnto do
que esta, andando de arrematação. -- O seu producto

resulta de imposição voluataria a respeito do cor.tiibuin-

te
, por que o scu objecto não e/itra em classç de ne-

cessidade piopriânientc çitta : he su'^ctptlYcJ r'e augn en-

to , multiplicando as rualidades do labrico ; e não con-

tem rigorosamente o nttiihuto de monopólio, porque re-

verte em ytilidade ccn.njum , e pnblica ; e finalmente

tem a vantagem sobre qualquer
,

qi;e se II. e queira sub-

stituir, de ler rcsultaaos bons , certos, e ccnfirn ados

por pratica
,
que lie em materjls de adn:in-,st ração a pri-

meira rejra a seguir depois de sujeita a rOalyse rigores».

He logo demonstrado que este tributo dei e subsis-

tir, e por arrematação. — E quaes as condições ? Eis-aqui

a maior questão a resolver.

Antes da resolução desta questão, a Cctr.missão de

Fazenda lie obrigada a chamar a attenção deste Sobera-

no Congresso a observar cem a Comrrissão qiie não ha

ainda em Portugal hum systema de finanças, que ha

lium def.cit constante, mas indeterminado: que as refor-

mas jí feitas em bem geral devem prcduzir todavia o

augmento do dejicit
,

poicue n.uita parte do que de

ónus se tem alliviado aos Povos revertia cm receita da

cai.xa «cral da Nação : que IjUHi empréstimo em fim pe-

za sobre essas niesniís rendas , que decrescem , e que
ainda não forão augmtntidas, n:as que necessariamente,

e para isso n.esmo o devem ser.

Estas verdades conduzem imrrediatan ente a concluir

que qualquer alteração de condições data rrotivo justifi-

cado, ou pretexto, que ainda queappaiente terá o mes-

mo rssulti('o , a diminuir o preço da a rrt matacão. Es-

ta diminuição em rbjrcto de tanta moita pôde levar-

nos 3 e.xtiemos furcst isfiimos. E o c,\en pio da Hespanha
ncvte mesmo objecto, e nestas n esmissirr.as circunstan-

cias , deve jervir-nos de escarn;crto.

He por tanto a rpií.iáo da Con rrissfo de Fazends

que a arrematação futura ?e faça debaixo das n csii as

condições, com as seguintes declarações — que as apo-

sentadorias — o privilegio pessoal do toio — as penas de
conhsco , e infamantes — e a devassa geral — não po-
dem mais rxistir, por se acharem abolidos estes cbjectos,

e não sere.Ti principaes , nem n.uito Int^iUentes no preço
do Contracto : — f que as penís de degredo, e galés

sejão reduzidas nos casos, em que pç las Leis relativas a

este Contracto são irrpcstas, á anietade co terrpo nel-

las determinado ; nisto mesrr.o convém os actuaes Con-
tractadores.

O Sr. Borges Carneiro antes de se proceder á vo-

tação apresentou a seguinte inciícação.

Vista a presente urgência propcnhc que peio me-
nos se adoptem as modificações seguintes.

1.' Que se prohibão os varejos em casas de habita-

ção , sustentada a Lei novíssima.

2." Que os Conservadores sejão nomeados pelo Rei,

se etles se podem conservar.

i.' Que não fique piohihido ao Ccrpo Legislativo po-

der reformar as Leis leíativas ao prccísso dos contraban-

dos , e descaiiíinhas.
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4-' Qus os Coiitractadores que sepnrarem ou em-
bargarem tabaco o não possáo fazer sem pagamento pré-

vio.

5.' Que se permitta a introducçáo do tabaco de

refugo por deposito.

6° Que fique abolida a co.idição 62 pela qual o

'Governo se obriga a conceder aos Contractadores todas

'as mais condições que elles pedirem.

Depois de breves reflexões foi approvado o parecer

da Commijsáo ; e declarou-se que não havia lugar a vo-

tar na indicação do Sr. Barbes Carneiro.

O Sr. Guerreiro leo a ultima redacção do Decreto

das Relações Provinciaes.

SéisSo extraordinária de 2 de Novemhro de 1822.

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão ás horas

'do costume, e logo o Sr. Secretario Bnsilio Alberto leo

a acta da ordinária
,
que ficou approvada.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expedien-

te em que se comprehendia a seguinte correspondência.

Hum officio do Governo pela Secretaria d' Estado dos

"Negócios da Guerra , incluindo os esclarecimentos que

se exigirão a re'ipeito do requerimento do Capitão An-
tónio Máximo Xavier Arrobas acerca da sua reforma.

Outro incluindo os Mjppjs da Força dos Corpos do

Exercito, relativos ao 1." de Outubro próximo patsado.

Mandou-se fazer menção Imnrosa da Camará Consti-

tucional da Villa de Torrei Vedras , e ouvio-Se com
agrado a felicitação do Ptofessor de primeiras lettras da

Villa de Peniche^ Josí Nicohío da Silva Franco.

O St. Secretario Felgueiras leo a seguinte declara-

'<;ão : "Na Ses^io de 28 de Outubro ap-esenlou-se o

parecer da Commissão de Estadística relativo á obra da

barrinha da Nazareth , mas não se faz menção na act.i

de hum additamento, que eu propuz , e foi approvado
;

a saber : que o Governo enviasse o orçamento desta

obra , e declarasse quaes erão os meios que tinha á sua

disposição para a concluir ; em consequência proponho

que se passe ordem com esta declaração. = Freire, " Ap-

provado.

O Sr. Rodrigo Ferreira pedio e obteve licença pa-

fa ler o parecer da Commissão da Redacção do Diário,

em que mosTrava o resultado da mesma administração
;

passou á Secretaria.

O Sr. Araiijo Pimentel leo o parecer da Commissão
Militar sobre o requerimento de António Januaiia Neves,

em que pedia a Certidão da correspondência , oue em
qualidade de Secretario Militar teve em 1817 tom o

Commandante do Regimento 1 5 a respeito de Rodrigo

da Fonceca Magalhães, e cu)0 lequctimenlo lhe toi in-

defirido pelo Governo em conse.juencia de se oppôr ás

ordens do Marechal, que se mandarão observar pr-lo So-

berano Congresso ;
parece á Cominissão que as ordens

<)as Cortes a que se refere o Ministro da Guerra , não

obstão a passar-se-ihe a Certidão. Approvado.

O Sr. huir. Monteiro , em consequência de deter-

minar o regimento das Cortes
,

que o Thesoureiro das

mestras apresentasse as suas contas na ultima Sess.o de

cada huma das Legislaturas , leo o relatório em que apre-

sentou as suas contas, e requereo que se tomassem em
consideração , e que depois de examinadas com todo o

escrúpulo pela respectiva Commissão , se lhe desse a sua

quitação em tórma.

Fizerão-se -algumas observações em que sediscorréo,

se esta Sessão era própria p.ir.i dar hum parecer sobre

este objecto, se pertencia á Deputação Permanente, ou

se ás futuras Cortes ; e insistindo o lllustre interessado

que queria que a Commissão respectiva desse o seu pa-

recer sobre este objecto, decidio-se que a Commissão

de Fazenda sahisse , e desse o seu parecer: esta exami-

nou as contas, e foi de parecer que continuasse ate á

Jnstallação das novas Cortes , e que á Deputação Per-

manente pertencia examinar , e approvar as referidas

contas. Approvado.

O Sr. Pamplona , relator da Commissão Diplomáti-

ca , leo hum parecer da mesma Commissão sobre os re-

querimentos de António Jorge Demoiiy ; Caetano Jaco-

me de Castro ; João Chrisostomo da t^iiva , e José Mau-
rício Cotrea, e Joaquim José de Wirjoda Kebello , to-

dos empregados em difTerentes Legações Diplomáticas :

parece á Commissão que em quaiitf) ao |)rimeiro perten-

ce ao Governo empiegallo ; que o segundo está remune-
rado ;

que o terceiro não tem dttcicj ,i recompensa al-

guma
,
pelo pouco tempo de serviço, tendo recusado o

ser empregado , como Amanuense na Secretaria d Estado ;

que o quarto
,

pela sua avançada idade , empregada toda

em o serviço da Nação, tendo grandes ordenados, se

lhe cintmue apagar a quantia de ioo^ rs.
,

pagos ame-
tade pelo'] besouro, e outra ainetadc pelo cofre dos emo-
lumentos das Secretarias, na conformidade da Lei d.»

sua organisaçáo.

O Sr. Secretario Soares de Azevedo leo o parecer

da Commissão de Estadística em que propõe, em contor-

iiiidade de huma Consulta do D;sembargo do Paço, a

necessidade da formatura de huma Caldeira na cova de
Azambuja , cuja despeza se acha orçjda em 6:2CO;^ rs,

,

que o 1 hcsnuio deve fornecer.

Depois de breves reflexões dec;dio-se que esta som-
ma fosse paga pelo cotre do Terreiro, sem prejuizo das

outr.is spplicações do mesmo cotre.

O Sr. Freire leo o parecer da Commissão Especial

da Reforma do Exercito sobre o requerimento do Ciru -

gião-niór do Exercito, Manoel José da Rocha, em que
patece se lhe continue a dar pela sua reforma anietade

do soldo, em consequência dos motivos que se allegão.

Approvado.

O Sr. Kebello mandou para a Meza para serem apre-

sentadas na próxima Legislatura as Leis sobre Contado-
res , e Adniinistr.-;dores da Província.

O Sr. Barroso Pereira leo o parecer de Commissão
de Fazenda sobre o requerimento de António de Vascoii-

cellos Abranches Castello Branco. Approvado.

O Sr. Soares de Azevedo leo huma indicação dos

Srr. Vaiiícllcr , Bastos, e l'cixoto , em que propóein

que attendidas as circunstancias ern que se acha a Pro-

víncia do Minlio , e a sua má colheita , se admittisse

entrada de milho pelas barras da Figueira , Aveiro , e

Porto : ficou para segunda leitura,

O Sr. Pereira do Carmo leo hum parecer da Com-
missão de Constituição sobre o requerimento de António

Félix de Mendonça Ariaes e Mello , em que pede que o

meio ordenado , que como Procurador da Cidade lhe

pertence , seja ametade do rendimento , do que pagou
novos direitos. Approvado.

O Sr. Soares de A.evedo leO o parecer de Commis-
são de Justiça Civil sobre o requerimento do Desem-
bargador do Porto , Manoel António da Pvocha : do iáis-

po de Angra, pda Commissão de Justiça Criminal, cm
que se queixa do mal que lhe resulta de estar recluso

em o Convento de Camarate , e pede seja removido.

O primeiro foi approvado ; e o segundo ordenou-se qua
se fizesse huma declaração , em que se publicasse que

nÍ3 liavia prezos alguns á Ordem das Cortes.

Hum parecer da Commissão de Marinh* em que se

ptopóe que a Commissão de Marinha de Fora faça hutn

Código criminal. Foi regeitado.

O Sr. Barroso leo hum parecer sobre o requerimen-

to do 1.° Tenente , Luiz Ignacio de Figueredo , cin

que se lhe concede lOçJ) r;. de gratificação mensal. Ap.

O Sr. Presidente nomeou a Deputação dos Srs. De-

putados
,

que devem receber a EIRei a porta da Sala ,

c são os Srs. Felgueiras , Basilio Alberto , Guerreiro
,

Vanieller , Segurado , Roífl , Pereira do Carmo, Soares

Franco , Vascoacellos Tileaezes , M agclnães , e Borges

de Barros,

O Sr. Basílio Alberto leo a acta da Sessão que se

acabava , e ficou approvada ; e levantoií-se a Sessão as

10 horas.

:N A 1 iU 1' li E N í5 A N A (J 1 U N A L.
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GAZETA ujvirmmsAL,
TF.KCA FiaRA 5 DE NOV!:MBRO.

LISEOA 4 de Novembfa,

ontem se poz o ultimo remate á grande empreza Ha
nossa Constituição politica pelo soleitine juramento pres-
tado no magestcso Templo de S. Domingos desta Cida-
de ao MOVO Facto por tOiios os Grandes do Reino , Wa-
gistraiios de rdta jerarquia, Gcneraes , etc. etc. achando-
se piesente EIRei e toda Corte a esta çoleiíinidade que
toi precedida de huma Missa Pontifical. A Musica excel-
lente, a pompa con/ que se achava armada a Igreja, o
e.-.plendcr de tudo quanto podia realçar e magiiiticencia

deste religioso acto, o faziáo único em todos os senti-

dos. A trii|u postada por todos aqueilcs contornos , e o
immenso povo apinhado nelles saudarão o fllonarca com
os mais expressivos vivas. Durou a funcção mais de seis

lioras , e lioje continuou o juramento na mesma Igreja

das pessras que liontem o não poderão dar
, por não ca-

ber no tempo , assim como se praticou nas diversas Re-
partições publicas c continuará na forma determinada.

—

Em consequência do b?ndo do Senado, e mais ainda da
espontânea vontade dos liabitantes da Capital , houve il-

luiTiin:ição geral. Estiverão embandeiradas e derão varias

silvas as Fortalezas, e as Embarcações de gueira : os

thejtros festejarão dignamente tão f.iusto dia , e lioje

iguahrieníe o tízeráo pelo motivo festivo do dia do nome
de S. M. a Raiiiha.

Hoje terminou finalmente a Legislatura das Cortes
Extraordinárias, fechando S. M. a sesSjO como abaixo se

dirá no artigo Cortes.

Pelas folhas recebidas hoje de Madrid vemos varias

noticias
, que se reduzem , as principacs , ao seguinte :

Parece que a Regência d'UrS'l enviou a Viemia o Ge-
neral D. Carias d'Uespaiilia. — Parece que 'Ví:tischeff,

Kussiano, será presidente de huma Deputação que a San-

ta Alliança se propõe enviar ao Governo Hesp.mhol. —
Parece que o Patriota Sir Rolicrlo \i'i!ioii foi mandado
^jhir de P»rii pela Policia Pnrece que se esperão em
"Baloaa 6co Esbirros da Policia Franccza chamados Gen-
darmas. — Parece que Montmor^ucy , depois das primei-

ras sessões do Congresso de Vcrono (^c\ui dizem princi-

piarão a iS de Oiiuiliro) voltará a Farii^ e iicari C'::a-

icaubrlaiid representando Liii; 18. — Pare.e que o Cura
Merino assola outra vez a Custilla T'o.'i,i. — Parece que
chegou a Eordeos o Regimento N." 41 , e que o 9 de

Ligeiros se esperava em S. João da Liií , onde não ti-

iilia havido guarnição desde 1815. — Parece que Lord

V^tVingtoit sahio s 5 de Outubro de Vieiuia para Vero-

na ; etc. etc.

CORTES.
Acta da tiUlma Sessão das Cortes Geraes, Extraordinárias^

e Constituintes em 4 de l^ovembra de 1822,
tida pelo Sr, Deputado Secretario

Francisco Barroso Pereira.

Reunidos os Senhores Deputados, sendo 11 horas *
hum quarto , o Sr. Presidente disse que abria a Sessão.

E informado de que EIRei estava próximo achegar, con-

vidou a Deputação nomeada para o ir espetar ao sitio

aonde Sua Magtstade tem de apear-se , a sahir ao seif

encontro, o que ella assim praticou.

A's i ] horas e meia entrou EIRei na Sala precedi-

do pela Deputação das Cortes , e acompanhado dos Mi-
nistros Secretários d'Estado, e dos Officiaes Maiores e
Criados da sua Casa. Subindo ao Throno , e tomando
assento recitou hum discurso , em que patenteeu os sen-

timentos de que se achava p<3ssuido para cora a lieroicz

Kação Portugueza , e seus dignos Representantes , e quft

a conclusão de seus trabalhos era marcada com a segu-

rança da cooperação mais firme na observância do Có-
digo

,
que devia fazer a sua felicidade , e da Mação in-

teira.

O Sr, Presidente a tão lisongeiras expressões res-

pnndeo em hum eloquente discurso , em que mostrou as
dilhculdarícs que todos os Legisladores tem em fazer Leis^

ou em dar a tórma de hum Governo no meio da paz,
pelos usos ou abusos introduzidos, por partidos, quft

sempre se originâo , e per mil outras causas; porém que
a sabedoria e firmeza de Sua Jlagestade tinhão aplanado
a estrada, e c,ue finalmente tinhão concluído os Repre-
sent.;ntes da Nação a obra para que particularmente fo-

rão ciiamados : que he verdade que laltavão algumas Leis,

sem as guaes a Constituição não podia ser inteiramente

observada
;
porém que as Cortes futuras , marchando pe-

la estrada principiada , concluiráó o que ainda testa a fa-

zer,

Conckiio enteando vivas ao Senhor D. João VI
á Casa de Uragançn , á Religião Catholica Apostólica

Romana , e 3 Nação Portugueza.

EIRei levantando-ic disse =:Viva o Soberano Con-
gresso !

A todos estes vivas respondciáo tanto os Srs, De-
putados , como todo o Pcvo que enchia as Galerias , a
mesma Sala , e os corredores contíguos com as mais vi-
vas acclamaçóes de jubilo , e alegria

,
que soarão por

longo tempo.

A's 1 1 horas e cincoenta minutos se retirou EIRei
com o mesmo ceremonial e etiqueta, com que iiavia en-

t rado.

Pouco depois voltou a Deputação que tinha acom-
panhado a Sua Magestade até o lugar que ihe estava de*
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lírmínado , e o Sr. DeputaJo SeCfctsrio Vil^Aeiras deo

conta em nome da mesma Deputação, t]ue EIRei despe-

dindo-se d'ella lhe recommendara = segurassem ao Con-

gresso das Cortes Constituintes os seus particulares agra-

decimentos p^ir todas as delicadezas e attenções que com
Elle liavião praticado, e que em todos os tempos seria

constante em ser o primeiro defensor do Pacto Social
,

que as Cortes Constituintes liaviáo decretado, e em coo-

perar quanto estivesse da sua parte para o bem e pros-

peridade da Nação Portugiieza =. Isto motivou novos a

repetidos vivas tanto dos Senhores Deputados, como dcs

Espectadores das Galerias , Sala , e lugares próximos.

Sendo cincoenta minutos depois do meio dia , ten-

do sido lida e approvada esta acta , o S. Presidente fe-

cho i a Sessão, dizendo: ~ "As Cortes Gerats , E.\traci-

diiiarias , e Constituintes da Naçáo Portugueza fecháo as

suas Sessões hoje 4 de Novembro de 1812." (^Aqtú fin-

da a Acta.') I

Levantada a Sessão, o immenso concurso, que des-

de a madrugada se tinha apinhoado ao redor do palácio

das Necessidades para dar o ultimo testemunho da sua

gratidão áquelles IJenemeritos , que tanto defenderão os

direitos do Povo Portuguez , e que se faziáo credores da

sua particular estima , se aproximarão a porta , e unidos

aos que de dentro saiiião , esperarão cada hum dos Se-

nhores Deputados , e com hum enthusiasmo mais digno

de sentir-se , do que de explicar-se , lhe mostrarão pel^s

vivas
, que subião aos ares , os sentimentos de que se

achavão penetrados.

Assim terminou a Legislatura Constituinte da Nação
Portugueia.

Indicação d» Sr, Deputada Peixoto lida na Sessão de

27 de Outubro, pcU i.' uís ; e pela 2. em a

de 2% em que Joi discutida.

Na Sessão de 29 de Abril deste anno , ao votar-se

sobrs o parecer da Gommissáo de Constituição
,

que o

Soberano Congresso approvou
,

para conceder ao Gover-

no
,

pelo espaço de hum mez , a autlioridade de remo-

ver de hum para outro luftar , dentro do Reino algumas

pessoas, que expozessem «
|
;rigo a publica segurança;

não me attrevi a impugnai e; a medida deciut-lla, com
receio de tomar sobre mim c. ris^o, c.:? na dt rirra del-

ia podia correr a causa da ía-rã"^; entietanti) i,;sic mes-

mo acto representei a necss^ lade, que hav;j de idver-

tir-se ao Governo, que óív-rii consignar i.rr. hiii,i re-

gisto authentico a relação lo- I, -tos ,
que s;rvis^c.n ds

fundamento aos seus proc-.li; lí. ;os
j

fim de h.íiilitar-

se para responder em todo r te npo pelo b./.n , ou máo
exercício do poder tiiscri.-ciona 10 , i;ue as Cort'*s lhe

confiaváo.

Decorrêo , e fijrou o lae; , sen que o (Jo ;gresso

fosse informado officilmente ao esult ^do de tão i .traor-

dinaria medida; e ^ó com i joi offic a apresentai:» ei)i

Sessúo de 18 de Jutho recel .0 uo G verno h ima Lislj

dos nomes das pess< is que Ttí > hax tos por í js?eitos ;

dos quaes huns havui sido r-íu: )»ido. , outros n.io ; e

alguns sí achavão pti..os : tu.i.j
|
orén, sem mais alguma

explicação.

Sobre este poiíM recordirçi hun,,i espécie análoga,

occorrida em França em OuciWo de 1815.

O Perfeito da Policia, c o Guarda dos Sellos, ca-

da hum por sua parte, pro] a na Cmiara dcs U;puta-

dos hum projecto de Lei de segurança
,

para que , sus-

penso o artigo 4." da Carta , os Otficiaes públicos fos-

sem aiithorizados para fazerem pn cediaientos arbitrários,

A Camará foi facil em annuir aos projectos ; e passando

a Lei á Camará dos Pares ; alli o Duque de R<ig-iíj.<j

,

em hum discurso bem sensato, mostrou os perigos da

Lei , conservada na extenção , com que estava concebi-

da
;
propoz testricções, que foráo acceitas , com que se

lemitasse hum tão amplo poder dcscíip.if natio , sendo
liuma delias , que só aos Mii\istros se reservassem os

procedimentos difinitivos, e deo a razão desta clausula

nos termos seguintes :

" Convém que , apenas terminado o prazo estahele-

'' eido na Lei da sus;-enção da Carta, se instame f.um
*'

Jiiripolitico , composto de Membros da Camará dos
" i'ares, d.', d^i; Deputiidis, e do al;',u:n J lizes çupericres
'' o qual exariinc Cs ptincip.iis aciis de aíJthoridade pu-
" ticatios ptlc Rlmiíteno, tm viríiidr? do poder descii-
'' pcioiíariíi

, que a mesnia !.ei lhe concede. Convém
,

' Se"bo-es , segurar em alpuma estaçfo Ir.una respon-
'' saiiililadv oue sirva lie garantia , e saffncão ao publi-
" CO : e, se os Ministros lecuzarv-m acceitalla , receio

"que a Siilv.i; o da Patri: se tiusire. Desgraçado o paiz

'' tO"hs.!o a i.ie' a; entes!
" t !l) tal liypothcse , a re pUKn.mcia dns Ministros

" resultrria de huma de duas causas: simulação, e intui-

" tos ocúultos, contrários a seus deveres, ou presenti-
" mentos da piopria incapacidade , e cie fraqueza. O
" Ministro dorado d» intenções puus, e de consciência
*' íirtue jamais regi;it.'iia hurna respnr.sabilidade

,
que,

" serviniio de garantis aos Cidadão» pacihcos , tianquilli-

'' za os surtos de toda a Nação.
" Com o prctCÀto da Si/^nrança pnhVua o Ministe-

"rio tentou obter sem rrioditícação a Lei, que tendes
" presenie : desconfiai, Senhores, destas pírlavrjs altiso-

' narte» , ot;geni tecnndj cie .nbusos funestos. A iinici

' ba'e solida da segurança publica consiste na firmeza
,

'e legalidade das opciacóes do Governo; na sua boi
' Ic ; cin sua lealdade , e na esciDpiilosa olj"ervanci.-! de
'todos os princípios de justiça: se pois circunstancias

'calamitosas nos forção a desviar-nos por hum pouco
' das regras ordinárias , convém que i Lei da excepção
" se «juntem clausulas taes

,
que elh; mesma reccrde

''sempre o caminho, que perpetuamente deverá seguii-

" se.
'

A verdade , e a importância da doutiina , desenvol-

vida pelo illustre Duque he de tal evidencia, que para

convencer aos ânimos desprevenidos não precisa de illus-

tração, ou commentario ; .nssim como he manifesta a pro-

priedade da sua applicação ás nossas actuaes circunstan-

cias: por isso, fundado neste exemplo.

Proponha :

Que se ordene ao Governo
,

que mande inrnedia-

tamente ao íi.berano Congresso huma copia aulheniica

dos assentos tomados para os procedimentos, consequen-

tes ao I-ecreto de 29 de Abril, cim a dedncção de to-

drs os taci os
j

que regularão as qualificações apontadas

na List:; d» r.onics
,

junta ao Offi^io , de que se dco

conta em Sessão de 18 de Junho ; assim como as de-

rriajs explicações que possão illu»tt,ir este objeito: a fijn

de que senão tudj visto, e examinado em huma Com-
niicsão, as Corte», dep-^.s de bem inforrr .'das , appro-

V';in, cij teproxein os Ecfos prateados pelo Wiiiisterir»

em virtu'de do poder fiescripcionaii.i
,

que pelo referido

Decreto lhe conl árão.

NiO he sem grande repugnância
,

que eu no mo-
irienlo actual façn esta proposição ; mas não foi menor a

lepugnancia j cem que votei pela approvação do Parecer

di Commissão de Constif.iição , e assim como pude en-

tão vencei a , seria ao futuro mui grande o meu remor-

so , se agora inc faltasse igual esforço.

O lllasirt Deputado Autlior da Indicafãe a siisieniiu

na Sesiáo de 29 em o seguinte discurso :

" A proposição
,

que fiz ao Soberano Congresso

por si mesma se recommcnda , e unicamente por obser-

var o estilo , farei em apoio delia algumas reflexões.

Por sentimento, por habito, e por princípios fui

sempre escra\0 da Lei, e inimigo do poder arbitrário; e
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nic pertiMifo qiie su£,t!to i inflexibilidacle da Lei a mais

ifiira , c( ni tanto . cue só da Lei dependa , não deixarei

dí reputar ire liomeni livre ; pelo contrario sugeito ao

ailiitrio do n.eli.or liomem
,

julgar-nie-liei dependente
ikilcj e em consec|iiencia privado da liberdade. Em to-

do o progresso da-s discussões , e deliberações deste Con»
greso assaz terei rrnstrado a firmeza , com cue tenho

sustcijiado estes pri^ :ip;o: , 'eni nota de iiiOvTl;erenc;a.

Quando em tempo da Regência se tratou de au-

tliorisala p?ra poder dt-rni.tir e.np.eoados piibiicos sem
ilir llics a crusa

,
posto que fosse ivjma medida proviso-

ra
, e se diixasse aos demitti los a facilidade de se justi-

l^cjrem
, inplign»;! e"sc projecto; c sen.l > ^"encido , ap-

pffjveitei rusterirr?iiente o pr n.viro n oníenio favorável,

ijiic Sc oRtreceo pa.a y.c.t a "ia re\n'^rçz". Nenhuma
prevei'Cão linha nem t;nho coitra a Kc^eniia: concel-

luiv.i hetn oj seus irenibios , e c<'m altnns de!|es esta-

va í^shIo
I
or vintulis lie aniizane, e ate defaiuilia; en-

tretanto apcEar <.ie todjs essas ciicin rancias , não lóeí

<)uriia nas mãos o poder aibitrarto. He liiim prrsjntc pe-

rigofo para i|ueni o loncíde, e para ruem o recebe: lie

hvíM <'!epos;'.o tMÍ d!frii:il de i.'U»rdar b ni. Logri que I.um

funccinuaiio publ^o estcji enlre;;ue de iiuma ruthorida-

de aibirrarij torna-se o alvo do5 intriaanies : todas pro-
tuião si-dii2!llo, e a força de iivaquiníçóes , e arteficios,

em hum , cu outro memento conseguem enrbair a sua

boa fé , e o prccipitjo em erros, algurrjas \ezes irreme-

diáveis : iic esta a onfem do Muncp ; por isso na cen-
oura rio rfitnportn'mento do Ministério não serei dos mais
figídns ; tora do caso de se patentear abuso por dolo, e

nialicia.

Kc-.!e negncio
, quando veio a Congresso o Ofíicio

do ft;:nlsiro', não me oppuz ao parecer da Coirmissáo
;

e só ermo disse no relatório
, propuj a advertência que

dcvejia laztr-se ao iMinisterio. Esperei, que o Ministério

desse conta do resultado de suas diligencias, para tran-

cjuilhzar o Congresso , em caSo que ellas tivessem tido
o desejado cftcito, ou para obter nov.-is providencias,
em caso, que ainda se precizassem. O Ministério não
deo illustraçjo alguma : e somente para pedir a proro-
gaçío do eíTeito do Decreto de 29 de Abril , enviou
com o seu Officio liuma lista de romes, dados pelo Che-
fe da Policia, com algumas breves notas. O Ollicio fui

para a Commissão de Justiça Ciiminal e de Constituição
;

c desde essa época tencionei, quando se discutisse o Pa-

rect-r
, fa?er a proposição, que agora se iliscute ; taoto

assim, cJe constantemente terho trazido na ? \sta hum
ii. ro, eio que se acha a histofa da Sessão d-.- P/iri.< de
iSij

, t'a qual queria citar algumas passagens. A Com-
missão d^ Constituição, embitaçada com rSi-ctos de
grande iivportancia . que occorr 'jo, t.itdou co.ii o P ire-

i"f r
, e Quando o apresentou , foi em fórrra

,
que nâo

podia d:çLUtir-se , sem novas e:>; licacóes do Ministério;
pedirjo-se

,
penso que vieráo , e como até rjora |-jda

mais se tratasse sobre este objecto, sou obrigado a M'ar
oeste ii.rio

,
para ilesaggravar a minlia consi-i ncia do

(>ezo com que aliás ikaria jraval^
ini 'Utras occasióes tenho ni^vogacio a cainj oublica

,

ate contra os tr.eus p.rt;cular«s imeiesse^, cnsidjiados em
separado; agora po'éi;t promovo ? prop a causa. He 1 cm
dos melhores benefiLios do actu.d Systtma a pnvca dura-

ç o do emprego de Deputado: o Le; isl.ijor faz as Leis
para ehedecer-lhes , e para estabelecer a sua propriedade
na qualidade privad 1 : próximo estou a re.fnir-me á nias-

íT dos Cidadãos: em 1 806 deixei a viria publica; fui

posteriormente despachado, não acceií.i, dando a pti fe-

rencia á vida Patriarca! de pai de famílias, e lavrador:
nao tendo mudado de sentimentos , não aspiro a interes-
ses, ou a empregos, e só pertendo viver tranquillo com
a minha familia a sombra do império da Lei ; desejo se-
gurança

, e- nada mais. Se me disserem , que pela im-
perfeição das leis o meu património ainda poderá ficar

exposto ao risco de huma injustiça, soffrerei essa imper-
iciçáo; se me disserem, que a beneficio da Salvação da

Patiia lie necessário que eu súciiiune an ítide dt.< n eus

bens, ou ainda n.ais ; prr.mptamente : se for neccSíaiió

arriscar a própria vida, não serei o ultimo, que if pa-

reça no lugar rio perigo: pcicm se me clisseicni, que

para a prosperidade ria Pátria , pata a consolidação do

Pystema Corsritucional he necessário, que eu exporlia a

minha bberdade , a minha vida , r minha faira ,
e a mi-

nha hoi ra aos caprithos co poder aibitrriio, concedido a

hum Ministro sem garantia, cu responsabilidade; respon-

derei sem 1'ezitar : esta mio he a minha } ctriu ; lei Sj/í-

teina ConstiiticiDiial luu me seive.

Sobre este ponto he que fu chamo a attençâo do
Soberano Congresso, ccm.o o mais inportante na íocie-

dade Civil , e deixo á sua disciipção a deci^To da propc-

sicão que liz. (Fci ííri Ji iicttt
,

jiiríjtic le iíJíiIiu; mes
/til eur>ia lionia eo liluitre Fi íifeueiiie.^

Continua a Expijiçno Jos prií.c^fUíti !i'bre o P. áí D. da

Jahficã^ro dt: invo ii.c^.da.

Ainda que para a lavra das moedas em igualdade de
preço a pr, ta das pat;!cas seja preferível á prata não
aniO,n'3ca , cotn tudo apparecendo esta em rrelhor ccn-

ta , sem duvida devem con-ptar se. Até ao |-resrnte la-

vrandc-se quando nenss a notiia na rezão de "^^^CO rs,

ao trarco, e achandr-se dcteir ina.lo por Lei c,uc a pra-

ta eoi barn do trcue de onze diiheiros coriesse pelo

valor He C^cOC' reis, sciia in o':ssivel cue por este pie-

Ço a Casa da Moeda pcdcsse haver hum só matco , oit

que pessoa alguma levasse a rrcsma Car.a piata em barra

para receber o seu valur segur.do a Lei emi n oeda deste

metal. A rrzáo he esidente : sendo C^coo léis o vclcr

GO marco cm batra , e lavrando-se a n.oeda r.a razão de.

7(^5CO o marco, he claro cue aquclle
,

que levasse á

Casa da Moeda cinco ti.arcos em barra receberia quatro

em moeda, e por conseguinte daria hum quinto, ou so
por lOO pelo feitio delia, isto he , 15 a 16 por icO
mais do que cflFectivamente importa a fabricação. A es-

te excesso he que se dá o nome de direito de sinhoria-

gem ;
portm como ninguém paga direitos, quando pôde

deixar de es pagar, secue-se que os possuidores.de bai-

ras de prata antes as passaiáó acs esttiingejios a troco de
géneros , cu mercadorias , do pue as levaráõ á Casa da
Moeda, cr as venderão aos Ouri\es da pr^ta, cue para

havellas as costun ão p,-:gar per I um preço, alem da Lei

a que ellcs chamão maiorias.

He pci tanto exidcnie que por Lei nío pode, nem
deve reguljr-se o \ ilrr ria prata em birra, e que na
Casa da Mi ;da deVe ccm( r-ir-se até a hum preço, que
deixe a faM r da C.s.i tndo o custo da fabricação ; e sup-
pondo que este anda de 4 ate

5
por ico, o inaximo pre-

ço 00 marco de prsta de n dinheiros tm barra será de
7^4.^0 ate 7^^463 'cis. Pagando-se ate esie preço, e
na mesma projiorçsn , a cue for demais baixo, ou mais
subiíio toque , haverá I uma grande afflueneia deste me-
tal, a laboração da Casa da Moeda acl.ai-s^-ha sempre
em plena .-ctividade

, o Tl escuro terr alguns lucros

com o augi.iento d. s espécies prr movti-se-ha a circula-

Ç.10 dos valores , «, em con<ecuentia a riqueza , e pros-

peridade nscional. Ilesi? n areira estabelecer- se-ha a con-
corrência tiitre as patifas de Hespanha , e a prata não
amoedada, a Casa ij Moeda ccmprará t r.táo ccmo mui-
to lhe convier , e por isso fará con pras n ur.o mais van-
tajosas.

He evidente á vista do que fica exposto que o va-
lor da prata , que corre como género , não deve ser re-

gulado por Lei , visto ser illusoria toda a relação, qu©
a Lei quizesse estabelecer entre a prsía amoedada, e a
prata em barra, cu que geralmente corre como genero^^

Com tudo para conhecimento do publico , e certeía dos

vendedores , he conveniente que o Provedor da Casa da

Moeda de oito em oito dias, ao trenos hum em cada



í 9S0 ]'

fnez , faca inserir no Diário do Governo os preços
,
por

i]ue se compráo aj barras de diversos toques , e em ge-

ral toda a prata, que corre como género, incluindo as

ÍTioedas estranjíeiras , caso que appjreçáo á venda. Esta

providencia equivale de algum modo a huma Lei
,

que

prescrevesse aos Ouiives os preçOs porque dtvem regular-

se. Esta L-i |~or nutra parte seria abs luíamente inútil ;

porque sendo impossível a taxa dos Icitios , e sendo o

valor de qualquer traste de prata , cii de ouro o valnr

accumulado do seu feitio , e pczo , liada seria mais facil

do que jiludila, sem que jamais podesse verificar-se con-

travenção alguma. A providencia aqui reconimendada de-

verá igualmente observar se reLtivaniciite ao ouro, quj

tomo género se apresentar debai-io de qualquer forma.

POr occasião, e de passagem observaremos que a

respeito das ofatas dos Ourives do ouro e prata, a Lei

deve !imitar-se a prescrever os quilates c dinheiros dos

metaes de que são lavradas. Seria muito conveniente que

todas as obras de prata fossem do toque de onze dinliei-

tos ; e em quanto ás de ouro
,

para se conformarem aos

diversos gostos dos compradores , estas poderião ser do

toque de ii , 20, e 22 quilate. Estes dilTetentes to-

ques seriâo attestados por disthii:tas marcas postas pelos

Ensaiadores , ou pelos mesmos Ourives, e todos aquel-

les que expozessem á venda peças n.ío marcadas ; ou com
marcas que dentro dos limites prtscriptos pela Lei não

correspondessem ao toque dos metaes, seriâo punidos

com penas proporcionadas á Iraude que commettessem.

Depois desta longa digressão , se lie que este no-

me merece, pela intima relação, que tem com a maté-

ria de que se trata, passemos a considerar as subdivisões,

e reformas de abusos
,

que pi oponho em todo o nossa

systema monetário. Os cálculos monetários geralmente

failando são feitos em réis ; e quando passão a realizar-

se em moeda , a não ser com a penna na inão , encon-

tra-sc sempre hum embaraço miior, ou menor tonforn.e

» a menor ou maior habilidade dos contadores; o que pro-

rede da subdivisão actual das nossas espécies, que antes

da Lei de i6;S era mais acommodada aos cálculos mo-
netários. Este inconveniente desapparccera de todo se

adoptarmos as subdivisões decimaes, as quaes não podem

'deixar de ser bem recebidas ;
porque ellas em nada altc-

rão o valor corrente de n^oe^j, visto que a real unida-

de do systemi monetário não muda de valoi. Se este

se alterasse, o que em tiíeuria seria vantijoso, ;imi-

Ihante innovaçáo teria na pr-£ka os maiores embraços,

pelo transtorno que faria Jias idéis adquiridas pelo tracto

de muitos annos , e por isso da parle do po>'0 pouco

instruído encontraria hun:a nuiitcsta
,

posto que inno-

cente repijgnancia.

(^Coittutuar-%t-lia).

^,ii^?::^^.jCk^^~3^r:s^aí^:s^''^^

Sr. Reáacior ria Gazeta Vniversal.

Se duvida do que lhe vou contar , e não quer res-

ponder a huma per; mta que \ou fazer, embora me cha-

me ao Jury , desde já lhe chamo Grucesco, Agora cui-

dava V. m. que eci o appellidaria Co';unda. Nao , Sr.;

eu ando desconfiado com a sul pessoa
,

porque tenho

ouvido a huns chanur-lhe Ci)rciinda, a outros liomem de

Jitteratura , e de boa razão, e quando encaxa algum ar-

tigo de pancadaria nos Reai.stas da remota Fe, não te-

nho também deixado de ou\;r a algt iis figurões às ven-

tas muito abertas as seguintes palavras: := agora sim,

a^ora sim ; o homem he imparcial , e mesmo não tem

-femedio senão apresentar para aqui a verdade ; he pena

que este homem se inclinasse á má causa ; o erro nas-

ceo do princípio ; o verdadeiro era encadeallo , e dar-lhe

a Ili7 , fazendo o entrar no grande Alundo ; em huma pa-

lavra , era preciso tornallo réo , ou ao menos capacitallo

dissn. — Nestes termos , e do mais que consta dos au-

tos , V. m. está disfarçado em sentimentos; mas agora

ha de sahir a publico claramente ; de outra guiza (^deixe-

me usar t imbeiii desta palavrinha) leva huma roda de

Gfulesco, e rié li por onde der. He o caso; veio ha.

dijs aqui a hiiina terra desta Provujcia do Aleiíitcjo lunu
F:dal;o por nome D. Antanio ríe Aln.ciéa

^
que segundo

me t-isscrão he filho cie lium D. ir^:ncisco dí Almeida^
bent tor.iiecido em Puriu^nl pcios seus talentos, instruc-

cão , í jovial; i.ides. Kniive logo quem tratasse de obset-

v.:r-li:e os iDOvin.entos , íncliiisçõcs , e obras ; e segun-

do o que se (-.m escrito ha dois a;iiios, logo que da n.i-

nha Aldeia o vi passar , disse ca com os meus botões :

r: ahl v.:i hnni CoiEtinda nato.— Passados poucos dias, fui

de cur)o^o á cascarrilha, quero dizer, deo-me na cabeça
e fui 3 Zrnr///,i, onde elle repousava, no centro das suas

fazendas. Perguntei por alli a aignns compadres que tal

eia o bicho; parecia que huns falUvão pela boca dos ou-
tros, e neii,lr,4 ítiicrcpa/ite , tespondcrão-me : —Este Fi-

dalgo veio ver todas as Fazendas, que herdou de seu
Pai; chamou, porque quiz , todos os seus Rendeiros;
examinou o estado de alcance em que esta\ão para conx

elle os Lavradores, que llie tiazião de renda as suas Her-
dades ; perdoou aiiiMis, fez ijuita a outros; ordenou que.

se ri;:ísse hum orçaiiiciito da despeza precisa para a re-

paração dos prédios arruinados , e procedendo com os

Rendeiros a novas Escripturas, lieteriiiinou que elles fos-

sem nellas desonerados de contiibuir com os transportes ^
e fornecimentos de comida e cama para os operários que
fossem precisos para a reedificação dos referidos prédios,

pois que esta usança dos mais Propiietaríos de nada mai«

servia do que paia concorrer pata a ruína dos mesmos
prédios; e sem duvida os Rcndeiíos, só para se isenta-

rem d'este ónus, deixarão passar carros e carretas por

cima de todos os telhados, quando pelo contrario vendo-

se livres deste bico de obra serão os primeiros a enfas-

tiar com rogativas acerca do augmento das Propriedades, r;

Ora aqui tem o que tez hum Fidalgo , segundo a frase

do tempo. Corcunda nato, —Vamos nós agora a contas.

Sabe por .ihi , ou ja de cá lhe mandou dizer alguém

,

que algum Grutesco praticasse outro tanto ? Diga ; diga.

Kão tem os Grutescos , conforme elles dizem , professa-

do , e jurado, e sté escumado pela boca fora o amor da

humanidade, caridade, sensibilidade, e tudo o que re-

mata em «de ? Qual será mais útil na sociedade hum
destes Corcundas natos, ou hum Grutesco da escola mo-
derna? Meu amigo, he sahir á espiira , se não chamo-lhe

Grutesco , e o Jury decidirá. Bem sei que me poderá

redarguir Cperdóe
,
que gosto desta palavrinha) , e talvez

retruque : = E V. m. sabe se elle será Grutesco ? = Res-
ponderei ; sei que não he ,

porque ouve Wissa com at-

tençáo , benze-sc muitas vezes ,
e até de mais

,
porque

em algumas occasiões passa a superstição. Ahi está V,
m. a tagarinhar ; nada , nada ; vo.i.íte para aqui qiie he
Grutesco , e não nos queira enganar. Já em outra occa-

siáo Se dixertio comigo em prometter-me abundância de

cluiva , e a mim parece-me que a estacão cada vez vai

n lis seca, ou então ella cahe tão miudinha, que pelo

gunde desejo em que estou de vêlla cahir a cântaros, se

n e figura iitie não chove. Tenha paciência ; os Cidadãos

são iguaes diante da Lei , e se os outros podem chamar-

]lie corcunda, constitucional, homem de talentos c de
instrncção sólida , eu tenho o mesmo direito para o n>-

titular Grutesco, ainda que tenha de ir ao Salão do Ju-

ry dar hum dia de testa ao Povo

Este seu venerador , e asíiduo Leitor.

N A 1 I\l PRENSA N A C 1 O N A L.
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Sr, Re.lactor da Gazeia Universal,

(O Encliota. — Paulada i.')

J~\ inda que encurvado debaixo do fardo de cincoenta

e sctt Janeiros, e cheio de experienciaSj e mais que tudo

oas máximas de Filosofia do lisonjeiro de Aif^tiiio^ des-

psia.ior de toneis, e grande Patrono de Poetas, e Pe-

dintes, o Pai Horácio
,
que manda ao sábio que de nada

se aunirc — Nihil admlrari ,
— eu não posso deixar de

ealiir em pírFeita pasmaceira com a contemplação de mui-

ta; cousa; que se me offerecem de continuo, a que eu
não posso dar liurna arrezoada sa!n'da , e por isto recorro

a V. m. que sempre anda a mexer em papeis, resolve

duvidas politicas , e nos dá táo chochas noticias das qui-

méricas j e imaginarias victoiias dos Carcuinias He^pa-
nhaes.

Vi
,
penetrado do mais vivo , e sincero prazer como

tão desejDso que sou da promoção das lu/es do século,

e Ojiiito particularmente da i,|nrta da Constitucional i\a-

(j-áo Hoituçrueza, cuja illustraçáo chegou ao ultimo cncu-

luto, a Edição em hum volume de 4.° da— Contllttà-

j<7u lia MassOiiaria Lasitana— I.' parte, seu prfço 48O
IS. Vend.-'-se na OJpcina Liberal da Rua Formosa, etc.

— Até a Olficina quiz o titulo de Libeml
,

porque se

('evia imprimir alli a Constituição da -ftlassonaria , dando

!>cm querer a identificação destes dois termos, ou des-

tas duas idcas. Li com a possível attençáo aquellc Có-

digo salutar ; he verdade que não apparece ainda alli a

j arte Dogmática, nem a exposição de seus princípios,

(!e suas recônditas doutrinas, dos fins, e objectos, Ou

empregos daquella Veneranda Ordem, mais dilatada hoje

pela superficie do Globo, do que no 16.° século a dos

Lentos, e a dos Franciscanos; mas a parte «conomica
,

os socCorros , as piovidencias , as eleições, o governo

intimo, as'jer3rquias , a supremacia do Grande Oriente

sol)re iodas as outras Lojas, as condecntaçóes dos Jr-

Miãos, que devem compor aquelle supremo synedrio , ou

senado , a prudência das suas leis , as tjiiotiinçóes n en-

saes , e annuaes , o seu deposito 110 coire chamado dt;

reserva , as bem entendidas applicacóes daqucilas forças

numerarias, as brilhantes insígnias de Rosa ^ em todos

os seus membros, as distincçócs de grão a gráo no aven-

tal de pelle, e avental de seda, as bem combinadas eo-

les de hum matiz celeste das suas fitas; tudo isto, br.

Redactor, me encheo de hum verdadeiro assombro, e

dcsenvolveo em meu coração a mais profunda magoa de

ter n'onlro tempo indisposto contra mim, e desafiado õ
ressentimento de t5o Veneranda Ordem ; e isto com que ?

Com quatro srfismas achados em Pamiet ^ e outros de

que me deixei embahir , e allucinar, fallando sem ex-^

periencia , e sem conhecimento de causa
,

deixando-me

arrastrar das seduccóes dos iniplacaveis inimigos da Or-

dem, como se ella fosse composta dos tresloucados Se-

bastianistas, e doutros que l-es visionários, e fanáticos.

Açora he oue conheço o meu erro (mas sem remédio)

á vista da Liberal Cenitituição que se nos apresenta.

Esta minha confissão, e iniciada retractação, era digna

de indulgência , mas não a alcançarei , nem com a pu-

blica , e ingénua manifestação da n.inha fatal ignorân-

cia! Não seria por certo o sórdido interesse (prrque as-

saz, e superabundantemente tenho de que viva no meir

incessante ministério) quem me obrigaria a allistar-me

debaixo de tão gloriosas bandeiras ; seria o desejo de me
illustrar e de me ver ermo irmão ra sociedade de ho-

mens tão conípicuos ,
sábios, e respeita\eis ; o meU ze-

lo, e os meus assíduos trabalhos me teriáo feito elevar

a algum s;ráo eminente, e já no interior sanctuario, te-

ria conhecido o que não he dado a Profanos. Pois ma-
les daqui iiie resultarão, permanecer para serrpre na mi-

nha ignorai.cia , e incorrer no ódio, e no desprezo dos

homens de bem, e que tão authenticamente se declarão
,

como vemos no seu Manifesto impresso na Officina da
Viuva Neves, os únicos balvadores

, e Regeneradores;

da Pátria.

Se da bondade, e melhoramento do nossso Estado

politico , nós podemos com segurança ajuizar pela bonda-

de , e santidade, justiça, e rectidão da nossa Constitui*'

ção Politica hoje 3 âo corrente universalmente jurada ;

também pela bondade da Constituição da Massonaria
nós podemos ajuizar da intrínseca bondade da Veneranda
Ordem de quem ella he o Código salutar ; verdade tão

patente
,

que não precisa de outra demonstração mais
òo que da simples leitura do mesmo illustradissimo Có-
digo.

Tgmos a Constituição , e já veinos que esta Ordem
Veneranda não he o ton^ilvxo de absurdos, qus eu del-

ia com tanta imprudência como ignorância tinha publi-

cado. No niei de Fevereiro , ou Março deste anno , es-

crevendo eu algumas frioleiras , e chacotas para amenisar

a severidade Estóica da sua Gazeta, deixei escapar liuma

expressão vaga , e das que nascem do repente
,

que ás

vezes são oráculos parecendo acasos. Quiz exaltar , en-

eraiidecer , e illustrar certos homens que pelo seu diver-

so modo de sentir em Politica se chamáo elles a si Li-

beraeSf sem se ter ainda dado legal, e verdadeira signi-



[ 992
]

ficnçao a esta palavra, porque nao corresponde a idéa
fixa Coitstitiicioiíaei somos nós todos

,
pnr Lei , e pelo

lisdierno Juramento; sabemos o qiie isto seja, porque o
somos Sem ainda conliecer

,
porque se náo tinlia publi-

cado, a Constituição da Masionaria, como o titulo mais

honorifico, lhe chamei Ptdreiroi náo me atrevendo a

mais com medo da brutal ignorância do Povo, que no
momento actual estará não só confimdida , mas dissipada

pela leitura da i.' parte da tal Constituição. Este he o
caso, e aí;ora entrará o meu reparo.

Sr. Redactor, como he possível que o Promotor do
Jiirij c.ihisse no absurdo de fazer desta expressão honori-

fica hu:n titulo de injuria feita a homens não cliassific.i-

dos que se chamão a si hiheraes^. Parece-me que o Pro-
motor he que devia ser accusado por dar hum sentido
injurioso ás minhas expressões de honra, de gloria, e

de respeito , sem eu me explicar , interpetrar elle deste

modo criminoso palavras tão santas , e veneráveis comi
a miteria que elle diz exprimem que he a Vcnernnau
Ordem, cuja Constituição (sua 1.aparte) se nos apresen-

ta, a qual só respira humanidade, e virtude? Como he

possível que ache corpo de delicto, o que se prova pe-
las leis fundamentaes da mesma Ordem ser hum tymbre
huma gloria, e hum titulo á benemerência da Patna , e

ao respeito da humanidade ? Sendo eu Constitucional por
convincção, e Liberal pelo meu modo de pensar livre

de preoccupações , erros, e fanatismo, quero que me
dcm o titulo e o nome de Pedreiro

,
porque ainda que

o não sou por voto, e juramento, sou por amor, e in-

clinação filho , ou irmão de tão Vener.mda Ordem
,

que
acaba de publicar hum Código, que em todos os sécu-
los honrara a espécie humana, e que produzio Heroes

,

que segundo o seu Manifesto s.ilvárão a nossa captiva

e agrilhoada Pátria. Elle Promotor he o ctiminoso , e o
culpado, elle, faltando aos princípios eternos de Justi-

ça , deitou venefio , ondí nio havia senão gloria , hon-
ra , e virtude. Oue horrorosa perfidia

, Sr. Redactor
fazer injurioso o nome de huns homens

,
que pelo espi-

rito da sua Ordem se dizem os Salvadores do abismado
Portugal \ Oh! Criminoso Promotor! Póde-se negar Li-

ieralismo áquelles homens que com hum zelo verdadei-

ram;nte Patriótico quizerão solemnisar a elevação da pri-

meira pedra lavrada do nrriso immortal monumento da
Regeneração? Tem o Rei Ú.José huma Estatua por

iiavír reedificado, e salva. lo Lisboa d?s ruinas do hum
terremoto fysico ; com qiM it i nuior razão nieiecem Py-
r^mides , e Trofeos os coe siívárão a Nu^ão tuda ds
tantos terremotos Políticos, ed.is gairas , e bicos retor-

cidos de tantas Harpias que lhe tinli^o chupado aic a ul-

tima gota do sangue animadi r I Oh! homens verdadei-

ramente Liberais
,

que soleniajsasteis aquclle momento
com tant.t pompa, e tanto appir,ito! Pois então de quem
era aquelle Estandarte que tis Libera-s arvorarão ? Não
designava o veneran lo corpo aquella bandeira desprega-

da ,. sustentada por Imm Ajiiiiscro da Religião, cujas guias

se confiarão até a niúos Tit :it,ires} Não tinbâo signifi-

cação os Triângulos equiláteros das luminárias : Igualda-

<le , Fraternidade, Uberdade? Eis-aqtií o que ellcs dizião

até aos rústicos menos intelligentes. Ouem teria a aud.i-

cia sacrílega de dizer que isro chamava os Povos dire-

ctamente á rebellião ? Isto f > f.:z o Primotor, cuando
converteo o simples substantivo — Pedreiros — em hu-
ma injuria, ultrajand.i desta maneira huma Ordem., cuja

Constituição, como vemos, e como lemos, he aema-
jnaçáo da justiça , e da verda '.-

Njo se offenda o Dr. l'ro:iiotor ate acabjr de ou-

-vir a arenga inteira. Se até o nome proferido simples-

mente he pelj sua accusação hum crime , hum attenta-

do contra a Nação ,
hum chaniimeiíto directo dos Povos

á rebelli.ío, se assim o devo ;ulgar
,

porque esta accu-

sação legal não pód.e recahir senão sobre cousa manifes-

tamente criminosa, e essencialmente má, pois declara

até o aome injurioso, porque o nome de matador he

Hiáo, por ser o assassínio cousa péssima Se-

nhor Redactor , eis-aqui onde liste o pnnto da mi-
nha pasmaceira Porque razão o Senhor Pro-
motor, tendo em sua casa, e diante de seus olhos,

e em sua memoria, como tão bom Jurisconsnltn que
he , cousa que se lhe não pôde negar, huma lei

promulgada, viva, permanente, não abrogada , antes

recLimado no Sober.ino Congresso pelo Illuítre Deputsdo
o í)r. Viulla , Lei de 28 de Março de líiiS que prr^scre-

Vf , e conden;na a Mo'sonaria como o nieimo Prometi r

a condenina declarando de facto, e de direito o seu no-
me ii.jurioso ; como he possível, tnino a dizer, que o
niTfíiiio Promotor f.v cjficio não a-cuse a publica Cons-
tituição de huma Ordem

,
que a Li viva c^ndemna , e

pioscrive , e elle mesmo em sua acciís.ição declara cri-

minoia , e ate criniinosissinia a si.nples enunci.içáo dt>

Sen nome? Como he possível como á vista da lei viva,

e de seu mesmo piocedímento , e libelio accus:torio

,

não accu',e ccmo inlraccão de lei não ahrr.gada , a publi-

cação , e a venda publica dos Catliecismos da mesma
Oídcm. Ella em si não he crime, mas dar eu este non;e

como hum titulo honorifico segundo a minha solemne
declaração he 'nwm delicto ? Como he possível ,

que ;i

viita de huma lei viva , e existente , e n.is barbas de

quem a promulgou , elle náo accuse o Manifesto imjires-

so do Grande Oriente c .mo hum titulo , hum doc\imento

ineg.ivcl , e incontrjstnvel da existência desta Ordem re-

provada, e prohibida pela lei , e por esta prohibição má,
ainda que .le queira dizer que n'io he prohibida porque
seja má ? O nome da Ordem he ináo , ,; he injurioso,

mas nãi he má a sua apologia 110 livreto que traz o
nome do Abbade de Mtdróes ? O ijoiue he injuria , a

Ordem he santa !!!!!!

Diga-me , Sr. Redactor, pnr vida sua, náo tenho

razão para pasmar á vista destas contra-licóes ir.anifejtas^

ou destes mysteríos incomprehen-iveis ? Quem he o cii-

minoso , sou eu em querer honrar os Ljeraes que pen-
são com nobreza , e de.<pejo d'slma, ou he o Promo-
tor em declarar pela accusação injurioso o nome que eu

lhe quiz dar náo dizendo senão , metade ? Vamos a dian-

te
,

porque eu bem lhe disse que sendo Filosofo Hora-
ciano para não admirar cousa alguma, cliegou o tempr>

de eu mandar á fava tal Filosofia
,
que liorocio x\i~i pro-

fessara
, se vivera agora

!

Nada lia mais expresso na Lei salutar da Liberd.He

da Imprensa, que o artigo d.is injurias pessoaes quando
estas apparecem em boa , e elegante letra redonda , no-

meando as pessoas pelo seu nome para que ninguém se

equivoque com ellas. Se a lei he expressa , se o caso

he inneiíavel , se o escrito impresso existe , e gyra por

todas as aiíos , exposto em todos os balcOes de livrei-

ros á venda piibli.;a ; como he possível que se absolvesse

no Tribiinnl dos Jurados hum Papel Medicai chania.lo a

Facécia oode vem altamente injuriado hum ho.iieir. tão

respeita\el por Deputado ás Cortes, e General òi Pro-

víncia o Exctllentissimo Sr. Sepúlveda , clvamando-lhe

afrontosamente Paizano iVIsr ? deste Sr. fui eu ami<;o,
e elle também o foi, existindo ainda o General seu Pai ;

mas ainda que o não conhecesse , e não fosse seu ami-
go , desejei quando tal li, esganar oGalleno que tal es-

crcveo ! Éa lei? Só— O ião Pedreiros he injuri.i
, por-

que o Promotor j diz , e eu não , antes o declaro hum
título honorifico.

Como he possível que sendo" a Lei da Liberdade da

Imprensa l.a expressa, e terminante no artigo dns ata-

ques directos, e indirectos feitos é. Rcligiir. santa, Pa-

ze da Constituição, se absolva no '1'ribunal dos .Ljracv-.s

a impiedade do Retraio de Venus , onde o Caf.onico Li-

vro do Apocalipse , declarado devinaniente inspirado pela

R.elígião Catholica, e Base da Constituição, he metido
a rediculo , e infamemente profanado ? Sendo a lei a

mesma, a justiça igual, e os Portuguezes Constitucin-

naes , he este ímpio Retrato de Veani condemnado em
Coimbra, e absolvido em Lisboa, julgando todos a Ju-
rados pela mesma lei, que he tão ciara, e expressa uo
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Tejo, ermo Bo '7!íi>«rft^ ! 'E em cai;.o idêntico, como
lie pnsíive) que cmm a itiísina lei i vista , e á tace de

Inima Universj.^íode -«' aliijoiva em Coimbra triunfjlnieiite

o— Mo-n fcrreo aiitimtissi^uico , e st; julgue criminosa,

e jirnceOíOíc Jil triste Secreta ?

EiUão se vives'!e agora Horoeio , rliria que nos não

devemos aiirnirar (ie cousi neiílunna ? Forre Pateta era

//uiíJcío , se corrro 'íii liana rfc rutra soite se vivesse ago-

•a ! V-'iiios a cousa mais divertida.

CoinG iie pnssivel , :que. o Paio desde que come-
çou com IO PorSitgiie-. Dtgenerodo ate que se enterrou

por p"Jife , lisicoj, toln, e miserável, nonca se callasse

em injuriíi': at rociísinias contra Cs Governadores passados,

sem estRreín proce,s5aHos , -e sentenci-dos, cíiamando-lhes

Mandões, Ladnies , iftiandiiões , causas da nosia mina,
descoallisdores de quantos vinténs coaliiava o defunto an-

tigo Ersfio , Assassinos ,
Carrascos etc. etc. e tlves?r; di-

to poucfls tempos antes t!a nossa Regeneração no Elo-

gio de 'J"r.eítro ( encliada sua ) intitulado O Threna no

dia dos ann'!s d'KiRei , dos mesinos Governadores estes

versos irr.,3os iileruios da mais rasteira pio^a — Pag. 17 :

" .loáo bem cimo e'Ti tudo o que concorre
'' P-^ra ia/cr feliz seu fido povo
" Moíítonrisente r^flectlo , -votando
' X)oí Deleçacíos setts irn cxmtM eicolhut

" Saudades do seu Hiincipe lem Lysia
,

" Mas 11^:' ílo scti Governo ! porque goza
,

" >1 eoptii sua nos hiiiãsttos delle. —

I lilai! Iiinuxo

" De João a fr.míiístnin Re^aicia

Tem firmado a ventura Lusitana.

Ora V. ni. , Sr. Redactor
,

que lie liomem capa?

,

não me dirá o motivo desta Patifa contradiccão 1 Não
me tirará desta anxiedade para me livrar de pasmaceira

que me ccusão tantas cousas incompreliensiveis ! Dirme-

Ita que as Ce;Tnnhas sempre virão o bico para onde so-

pra o venta. Eu accrescentarei
,
que o Frade donde jan-

ta, dalíi canta. Tinlia fome no tempo da Regência , can-

ta a Pvegeiícia ; via que tdria foine no tempo da Re-
generac.ín , canta contra a Regência. Ali ! Sr. Redactor,

antes roer a ponta , 011 na ponta de hum corno , se dis-

se liem, sempre disse hem , se i^isse mal, sempre disse

mal. Nem mal , nem bem eii disse nunca dos Governa-
dores] motivos tinha para dizer mal dalgum, mas o Go-
verno he Governo , e nunca se diz mal do Governo
porque lie hum crime: se por inpossivel se mudassem
as scena' , reriaPuí» carregado de Tliuribulos ao C. dos

Governadores

:

Giejulus esuriens , in cxhim juiícriis , ll/it, — luvEK-vi.

Sobe ás nuvens o Pato, ao Inferno desce ,

P-e a negra lome a paoça lhe arrí-fcce.

Não me ójtá , Sr. R.edactf»r,.- porque motivo não

encho eu a cara de bofetadas alunn sp'n1cl;erigo que dei-

tarão fi'\a da Patriarcal chlMsào JoUv íiiheiro Keves
^
que

pinta bonecos em papeis, e faz bonitos ein cartas de jo-

gar , e .•n qual eu seittj-íre tratei bem , louvandó-lhe a

sua liabili-.iade na pintura dos bonecos em papeis
,

por

se haver levantado , .sem ninguém o mandar no dia das

lileiqóes na Igreja de S. CltristovÓo , e dizer oovindo o
meu nome em Listas como em toda a parte onde appa-

leccrão Listas ,
pois até o outro f\'evei genro do... dis-

se que lera em S.TIiiago — t.rinta-, e tantas:— Risque-

se , esse homem lie hum perverso, e tem chocado a Na-
ção I — , e isto

,
quando a Nação me elegia e votava !

Ora a Pcmba da Nação cliòca por inim
,

que liorrachos

não titaiia ? Tire-mc V. m. desta duvida: porque não
torço o pescoço a este Frangainho !

Porque ra2.'o, Sr. Redaclcr , ne ;rilcntar.''o e>cluír

de Deputado , como creado d'ElRei quando eu nío lenho

Alvará, nem ordenado, e os sermões da Patriarcal são

encomendados por Pedio Joié Ferreira, Mestre de ( e-

remonis
,

que diz em cima do bilhete — Do serviço da

í^tí;/.? Patriarcal }~~Ol^de está aqui o serviço dtlRei,
quando não foi obstáculo para ser Deputado a lium , ter

Alvar.-i i',e Coiteiro re Tapada muiada , ter n rradia , e

receber ordenado , crm o se lhe disse em huma Igieja ?

Tire-me dcsia duvida.

Porque razão pôde ser Ptpiitado hum Parrcco que

não tem dl. iiiiOs , netn côngrua, e vive do casual en-

terro, noivado e baptizado que lem, e pôde Pio \ ir, e

não rosso cu ser Deputada v i\ciido dcs n eus Skrrr.óes

quí ha trinta annos ainda não falharão sos Ires , e aos

quatro im todos os Domingos, e di.is sai tos et no são

testemunhas as mii.lias gfidas boxexas , tcrta ejt.a Capi-

tal, e todo o Reino r ("i mo vi^ irr>. lá oLetiaor» que ,dci-i

.\a a banca tod."s os diiis, e o Medico cwe ri.ão fôde en-',

terrar ainda que queira.^ De cut vivirá /'«(o.j, o Cinijyeãa

rfcmcro,, e Loureiro deixando ?er AdridO ? Tetra! áo «!•

iíS que cu os convidasse a jantar no
,

Fcr/io do Tijolo 5 de Acvenibro de li 22.

PECjAS OFFLCIAES.

" Sendo necessário prover á Tr.ânutençáo e nielho»

rarricnto do ii.onte pio lilierario desta Cidade, e não

cabendo nas faculdades do Goxerno ;'S n edidas pernia-^'

nentes que elle ha mister; iSando EiRci , cue pt la Se-

cretaria de Estado dos Negócios do Reino
,
que em quan-

to não bai;;ão do Soberano Cor.gresso scut-Jlas providen-

cias seja encarregada do expediente daquelle_ estabeleci-'

mento a Comn.issáo que ha por bem crear rorrposta

dos Membros, o Dcsenibair?dor Coiregicrr de Crime
do Kaitrn da Rua nova j'«c Joi.cuim Gcrsldo de Sam'
payo

, Presidente; 'Francisco de Paula Cjai por ; Antó-

nio de Paiva Raposo: Jfc Aitonio da Foiceca ; e Joa-

quim Rodrigues Leiria, ccrtiando do seu zele filantio-

pico a adirinistração piovisif nal delle: e:m a cual se re-'

gular;:ó pelo com,ptoniisso no que fnr exeqiiivel no esta-'

do] actuai das couses ; e rep^eseiipando :p-or. esta Secreta-

ria de Est;:ílo as providencias ctie .ip.irectieni 'necessárias.

Palácio de vOueluz em 11 de Outubro de 1 022. — Filip-

pe Ferreira de Araújo e Casaro."

''Sendo presente a Sua A'3[.est.ide pela Secretaria

de Estado dos Negócios do Reino, o resultado dos trc-'

ballios da Coir.missão do n,riite pio lilterario desta Ci-

dade : Mairda EIRei pela n «sma Secretai ia louvar aos

Meníbros ria referida Conmiissáo por sfu zelo e bom ser^

viço, e declarar aos dites Wembros Aniijnio José dos'

Santos Miranda, Caetann Jtsé do Nascimento, Doutor
António Tiariano, e Caefat> Pedro da Silva, que em
attencão ao que tepresei;tS(> os ha por alliviados daquel-

le trabalho. Palácio de Çnefiiz em il de Outubro de
iizi. := Fiiippe Ferreirn de Ar-aujo e Castro."

" Manda EIRei
,

pela Secfetsria de Estado dos Ne-
gócios de Justiça , i ue o Clxncellcr Mór ca Corte e
Reino, defira o juramento da Crnniii ição , na forma
prtscripta pela Lei, a lodos os l:acharei.s existentes em
Lisboa, ijue tchandn-se despachados, nSo estejão ainda

no exercício de seus cargos ; r bem assim a trdos os

mais que daqui em diante ferem dcsp.ichar^os : declaran-

do-se-lhe nas suas cartas que prcstiião o referido jura-

mento sem cuja clausula as Câmaras não darão posse aos

ditos Ministros. Palácio de Çueluz em 2 de l^ovembro
de 1822.=: José da Mlva Caivalho.

"
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M E M O R A N D U M.

As ultimas discussões, que liouve no Soberano Con-

gresso sobre o meu malfadado negocio, que pela 5/ vez

se acba adiado , e lie tioje a fabula do povo , fizeráo-me

conhecer mais hum daquelles estratagemas , de que o

despotismo se tem servido para illudir o mesmo Con-

gresso suffocar a minha justiça , e levar-me debaixo á

valentona. Os meus papeis , depois de estarem por mui-

to tempo sumidos , apparecêrão
;

porém desmembrados

faltando hum requerimento
,
que a elies andava annexo,

desde Dezembro de 1821 , com hum exemplar do meu
Manifesto

,
que contém a exposição mais circunstancia-

da do meu direito. Daqui resultou também aouelle fa-

inoso argumento ; que eu pelo acto posterior de pedir

Juima justificação sobre o meu comportamento, tmha
desistido da minha primeira , e única pertenção de me
ser restituído o lugar, de que injustamente me despo-

jarão. Que sutil Diatíctica ! São as armas , com que os

meus inimigos me combatem ! Quanto ao Manifesto ,

eu faço novamente apresentar exemplares aos lllustres

Wembros do Congresso: o requerimento he o sej,unite.

Senhor.
" Diz o Desembargador José Accursio das Neves

,

''que tendo pedido a V. Majestade por este Scberciio
'' Congresso a restituição do Lugar de Deputado Secre-

"tariu da Junta do Commercio
;

para o servir da mcs-

'' ma forma que o servia, com inteiro cumprimento das

•'suas obrigações, antes da illcgal Portaria da Jletjencia

"do Reino de 14 de Maio do presente anno de 1821
,

"foi V. Magestade servido em proposta da Commissão
''de Legislação, á qual commetteo este negocio, ouvir

"a mesma Regência, cuja intormação foi com eflfeito

"apresentada, e lida na Sessão de 19 de Junho. As
" primeiras , e confusas noticias

,
que o Supplicante re-

" cebeo do seu contheudo ; de tal fornia estimularão a
" sua honra ofFendida ,

que logo no dia immedialo apre-
" sentou 2.° requerimento, pedindo providencias para se

"conhecer escrupulosamente da sua eonducta , e de qual-
" quer facto, com que a Regência pertendesse macular

''o seu nome, e tudo foi remmettido á Commissão res-

"pectiva; quando porém a iiitnmiação ap|>arcceo im-
*' pressa no Diário das Cortes iN." i<?7 , o que nella se
'' vio forão inepcias ,

sofisiiias , e contradicçóes
, que o

"mesmo Supplicante dezenvolxeo, conlutou , e reduzio

"a nada no Manifesto, de que ajunta hum exemplar,

''tendo já offerecido ao Soberano Congresso hum suffi-

" ciente numero delles
,

para se repartirem pelos seus
" illustres Membros. Tal he a notoriedade dos factos , e

''tal a evidencia da injustiça, que péza sobre o Suppli-
''

cante ha mais de seis mezes com tracto successivo, que

''não são necessários novos processos, nem áquells pa-

'' ra se justificar, nem a V. Jdagestade para o desoppri-

*'mir, e lavar esta nódoa, com que a Regência enxu-
" valliJU a historia da nossa Regeneração politica , e

''que dá nos ollios ao primeiro aspecto. Desiste pois do

''sobredito segundo requerimento, e insistindo no pri-
'' meiro com toda a confiança , que lhe inspira a inti-

'* ma convicção da sua Justiça :

'' P. a V. Magestadj se Digne mandar-lhe
'' ajuntar o presente , com o Manifesto a eile

" annexo, e d vista de tudo deferir aoSuppli-

''cante com a rectidão, que constitue o ptin-

" cipal caracter do Poder Soberano, quando lie

"justo.

E. R. M.

J osé Actursio das Nevei.
"

Determinei-me a requerer ás Cortes
,

pelas seguin-

tes razões.

1.* O artigo 14 das Bases , agora o )6 da Consti-

tuiçãn, diz assim: Todo o FortuguCí poderá apresentar

por escripto ás Cortes , e ao Poder Executivo retiaiiw-

ções
,

queixas, ou petições, que deverão ser examina-

das. E qual seria oauevido, que pensasse, que as Cor-

tas fizerão , e juiárão este artigo, não para ter cffeito,

mas p^ra ilIudir a nação?

z.' As Cortes tem dado hum exercício contínuo a

este direito de petição , até revogando actos praticados

por EIRei, Isão só as graças feitas por S. Magestade no

Uio de J anelro , mas também os despachos de Justiça

passarão por hum rigoroso exame perante o Soberano

Congresso, approvando-se huns , e revogando-se outros.

Foi revogada a promoçfio da Marinha de 24 de Junho
de 1821 ; e tem-se repetido centenares de exemplos

desta natureza até o dia de hoje. E tão odioso serei eu

ao Soberano Congresso
,

que queira fazer excepção em
niim , e contra mim

,
quando somente se trata de revo-

gar liiinia injustiça ; ou deixar o meu negocio em lega-

do para a seguinte legislatura ?

j." O meu caso diversifica muito de circunstancias,

porém a n.cu favor. Não se trata de desfazer acto al-

gum dEIRei, cu do Poder Executivo : foi hum despo-

tismo praticado pela Regência creada pelas Cortes, e a

estas inteiramente sobordínada. Apresentei logo a minha

reclamação em Maio de 1821 : e se tem havido liuma

demora tão extraordinária , Deos , e as Cortes bem sa-

bem de quem he a culpa : tanto maior razão , para se

levantar alguma alma virtuosa , e inimiga de despotismos,

a requerer que se lhe ponha termo
,

pois já he tempo.
Os meus papeis não são a cabeça de Medusa ,

que fjçãi>

insensi\el a quem lhes põe os olhos.

4.' A injustiça foi tão clara , e atroz
,
que nem as

Cortes , nem a nação a podem ignorar : se alguém he-

zita , leia o meu Manifesto , e se ainda a não vir , lie

porque de propósito se faz cego. He necessária muita

preocupação, nuiita malucia , ou huma falta absoluta de

bom senso, para não achar i\o Cap VI dos Estatutos da

Junta a exclusão do intruso: na Carta de lei de j de

Junho de 1788 , e sua declaração authentíca no Decreto

de 7 de Janeiro de I7y0 a união do lugar de Secreta-

rio ao de Deputado da mesma Junta.

Confiado pois nas luzes, na rectidão, e em toda»

as virtudes moraes
,

que adornáo a larga maioridade do
Soberano Congresso , espero que a decisã* do meu ne-
gocio me dará novos motivos para louvar , e agradecer ;

e náo para exclamar com o illustre Deputado o Sr. Bor-

ges Carneiro , cm huma indicação
,
que veni no Diário

rio Governo de 10 de Janeiro do presente anno: " Tan-
'' to era necessário para cevar a vingança dos tyrannos , e
"dos déspotas, de que ainda impunemente sbunda Por-

^*ingal; porque he mui pouca a energia para os repri-

"mir: quem esmagou, esmagou."
Lisboa 20 de Outubro de 1822.

José Accursio das Neves.

NA IMPRENSA NACIONAL.
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ÀNNO DE 1822c

G.áZET^ UJVIVERSAL.
QUINTA FEIRA 7 DE NOVEMBRO.

HESPANHA.

Múdrid 2} de Outubro.

oje se discutio, e desapprovoíi em Cortes a 9.' pro-

videncia pedida pelo Ministério para occotrer ás criticas

circunstancias da Nação, a qual era o "ficarem suspen-
sas as Formalidades prescriptas para a pri:ão dos delin-

quentes nas causas que se formarem contra os que dire-

cta ou indirectamente conspirarem para destruir o syste-

ma constitucional ", sendo desapprovada por 74 votos

contra 57.

Eis-aqui dois dos principaes discursos que se pronun-
ciarão pró , e contra esta medida :

O Sr. Saaveàra disse a favor o seguinte :

" Tenlio sido , sou , e serei constantemente aman-
te acérrimo da liberdade, Conl)eço os fundamentos em
que e^ítriha não só a das Nações, mas também a indivi-

dual ; mas he tal a situação em que se encontra a pá-

tria
,
que julgo indispensável o que suspender por alguns

ninjnentos alguma das leis mais apreciáveis para que não

se despende o magnifico edificio da Constituição
,

que

se reconstruio e recuperou á cusra de tantos esforços.

"He digno de todo elogio o ardente zelo do Sr.

Rjmero , e me he mui doloroso ter de impugnar alçu-

mas de suas idcas que não estão conformes com as mi-
n!ias : não responderei a todas liuma por liuma

;
propo-

niio-me porém a dar algumas razoes acerca das que me
occorrerem. A medida que o Governo propõe, e a Com-
ir.issão adopta , reduzida a que as Cortes declarem ter

cliígado o caso de que trata o srt. jo3 da Consrituiç.ío
,

he a meu modo de ver indispensável nestas circunstan-

cias : esta opinião está authorisada corii exemplos de ou-

tras nações livres, e rogarei a todos os Srs. Deputados

que reflictáo no triste estado em que nos adiamos. Se-

ria molestar a attencão das Cortes apresent.ir-lhes hum
quadro da nossa situação politica : a Europa inteira tem
fitos os clhos sobre o nosso território ; vc-nos rodeados

de inimigos poderosos , sustentados com empenho por

nações estranhas , ameaçados por hum Exercito invasor
,

minados pelo ouro e pela politica estrmgeira , exaltadas

as paixões , apurados os ânimos , e finalmente povoado
o nosso território de liuma multidão de descontentes :

situ.Tcão espantosa que me aterra , e deve aterrar a todo

o bom Hespanhol.
" Nesta situação perigosa

,
quando está rodeada i

Pátria de tantos perigos , e quando tstá próxima a fun-

<iir-se a nossa liberdade social , não deveremos acaso se-

parar-nos por hum momento das nossas mai: caras liber-

dades
,
para depois podermos gozallas com toda a sua la-

tidáo , sem susto e sem soçobro? Hum Governo firme

e vigoroso pôde salvar a Nação do estado em que se

acha, e he necessário tirar-lhe todos os estorvos, que

talvez se oppõem a esta iiiteressantissima obra. Senhor,

em toda a Monarquia ha conspiradores crr. numero que

deve chamar a nossa attençSo: estes, escudados com 3

segurança individual que lhes concede o Código que pro-

fanáo, e que procurão destruir, completão suas maqui-

nações com a salvaguarda de não se poder decretar con-

tra elles auto motivado de prizão. Em todas as Provín-

cias , nesta mesma Capital, ainda depois do memorável

dia 7 de Julho, em que $r deo liuma lição tão tremen-

da aos tyrannos ; ainda depois vemos os parricidas , co-

nliecemo-los por seus nomes , e os vemos em fim ma-

cuinarem á escancara , e surrirem-se dos males que pre-

parão á sua pátria. As authoridades publicas, encarrega-'

das pela Constituição de velarem sobre a segurança doí

Estado, talvez os vêem e os conhecem, e nada podem

contra elles por não infringirem a Lei fundamental : eu

tenho visto nas Províncias authoridades zelosas que teir»

tratado de conter as maquinações dos malévolos, e de

obrar contra aquelles a quem a opinião publica design*

como taes , e tenho visto que não o tem podido realizar

por não terem todas as provas que as leis requerem. Os
Hespanhoes, Senhor, estão acostumados a encarar a Jus-

tiça como hum monstro horrendo, e assim se retrahem

de declarar e depor sobre aquelles mesmos factos de que

estão inteirarrcnte convencidos: o que não succederí

quando hum bom Governo proceder sem os embaraços

que se põem para a detenção e prizão dos delinquentes.'

" Disse que esta medida está authorisada com o
•xemplo de outras nações illustres , e a Commissão o
diz no preambulo do seu parecer. A Díctadura 'Romana

a usou, e produzio grande effeito , apezar de que o que

a impunha era huma só pessoa. A mesma illustrada e

célebre Inghterrii em varias occasiões tem suspendido o

seu idolatrado Habeas Corpus , e a própria FranÇa não

tem deixado de lançar máo destas medidas todas as ve-

zes que o tem julgado conveniente : e he mui certo que

nem Roma, nem Inglaterra ^ nem França se encontra-

rão jamais em situação tão penosa como a em que nos

achamos. Não fallo mais sobre isto
,
porque seria incom-

modar as Cortes repetindo factos históricos.

"Esta medida he constitucional, porque a mestra

Constituição a previne em seu artigo jOS ; e certamen-

te o caso a que se cinge não pode ser outro que o em
que nos achamos : diz alli que quando perigar a seguran-

ça do Estado as Cortes podcráó suspender as formalida-
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d«s prescrípUs para a detenção dos Cidadãos: o Estado

periga ; logo lie chegado o caso de adoptar esta medi-

da ; e deve adoptar-se com preferencia a qualquer ou-

tra
,
porque está prevenida no Código fundamental.

"Talvez haverá alguns Senhores Deputados que es-

tarão conformes com a medida ;
pretenderão que só se

estenda kCitaliinh" ^ e mais Províncias onde houver fic-

ções ; mas qual he a Provinci.i A'Hcsyanhii em que não

lu conspiradores nern agentes An despotismo parciaes e

seduzidos ? Todas , Senhor , estão infestadas d'esta pra-

ga , e o manifesta o espirito de seducçáo que se tem
visto derramado nos Corpos da Milícia activa que se aca-

báo de pôr sobre as armas : também se vc no máo espi-

rito em que se conservão muitas Camarás, e no máo es-

tado da opinião publica ; estando todas ellas conta-

giadas , a todas ellas se deve estender esta inedída. Cer-

tamente he doloroso ter de renunciar o mais sagrado do

homem ; porém haverá Cidadão que não faça voluntaria-

mente bum sacrifício passageiro por conservar a liberda-

de da Pátria ? Demais , Senhor , além de ser hum sacri-

fício passageiro , a meu ver está bastante compensado

com o estabelecimento de sociedades patrióticas , onde

se pôde explicar a opinião publica
,
que he o treio mais

poderoso da arbitrariedade e do abuso ; fica compensado

com 3 responsabilidade que sempre carrega sobre o Go-
verno , e ss compensa também com a permaneiícia das

mesmas Cortes , as qiiaes observarão sempre o Governo
com as rédeas na máo para que n-o se exceda nem se

desvie da estrada que deve seguir. Finalmente j por não

molestar mais as Cortes , direi que approvo esta me-

dida pelas razões que deixo expostas , e que julgo que as

Cortes devem apprpvalla, porqui he o único meio que

nos resta."

Discurso do Sr. Argiiellcs contra a proposí" medida.

"Senhor, chegou o fatal momento em que a Na-

ção Hespanhola espera de seus representantes huma me-

dida
,
que, se bem as Cortes sabem até que pessoas se

devem dirigir os seus effeitos, náo he fácil prever quao'

do haja de cessar , e qual haja de ser a sua extensão a

respeito de ii milhões de Hespaulioei que habitão na

Península. Esta única idéa me indica até que ponto de-

vem ser circunspectas as Cortes nesta discussão, que lhes

pôde atrahir huma das mais terríveis responsabilidades

que tem as Representaçóss N.i^cionaes dos povos gover-

nados por princípios constitucionaes. Eu não sei se ha-

verá hum tinico indivíduo ds>ita magnânima Nação que

possa estar tranquillo ao ver que esta medida tica ao ar-

bítrio de hum ímmenso numero de pessoas , cuja con-

fflderaçáo augíiienca a necessidade de que as Cortes tra-

tem este ponto corp muita pínideração,

" A Commissão , seguindo as idc.'.s do Governo ern

siia proposta, suppõe que he cliegado o caso do art. jo3

da Constituição, e por conseguinte que he preciso re-

vestir a Autlioridarie de huin poder quasi inquisitorial
;

manifestando que esta he huma das medidas que hio de

contribuir para nos liar o vig >r e a energia que se ne-

cessita para salvar a Pátria. Esta ídéa , apresentada debai-

xo deste ponto de vista
,

pude ser e\acta ; mas náo o

será se se considerar debaixo Je outro aspecto, isto he
,

politica e legalmente,

"O Sr. Preopinante, assim como a Commissão,

buícárSo na Historia antiga exemplos para darem força

á sua proposta: para isso citou se a Oíctadura Romana;

Tnas he preciso advirtir que a Historia não conservou as

circunstancias em que se usava d'esta disposição ; e se

he certo que Roma se salvou pela Dictadura , também

o he que a Historia nos consarva as vexações que soffreo

aquelle paiz nas Dictaduras de l\lario e Sjjlla.

"Cítou-se também a França; mas não he esta Na-

ção nem a sua Revolução a que nos pôde manifestar a car-

reira que nós devemos seguir : outra Nação que também

se ha citado, pôde servit-nos de guia, porque pôde ser

mestra da liberdade; nesta Naçao-cclebre (na liigL.ltr'

ra ) jamais se propoz esra medida , nem se dictcu qua

não fosse com o maior sentimento de seus represeiitai^-

t-^s
;

porque ainda não se demonstrou que os bens quu

ella causa recompensem os males que produz : os ciin-

piões da liberdad-í lutáo continuamente sobre a t -.'solu-

ção deste problema . e ainda não se achou o resuitado.

Sijpposta pois a dithculdide que ha em liis^latsrrn pira

adoptar esta medida, vejamos se em Hcspanlu ha .t;">-

ra necessidade delia ; para demonstar esla necessidaiií

se dirá que a Constituição Hespsiiiiola apresenta iiuon-

ve;iie:ites i;Os procedimentos promptos contrn nossos ini-

migos : isto he absurdo ; a Constituição diz em hum de

seus artigos que se procurará que as Leis regulem os pro-

cessos de modo que se fócão tom presteza e sem defei-

tos.

'' Ka muito tempo que estamos no caso de se dar

inteiro cumprimento a es!= artigo; porém isto depende

do Código de Processos, Mas consideremos em que épo-

ca se nos propõe a adopção desta medida : quando huma
furiíísta influiíncia nos tem dividido, quando aqui iries-

mo tem crescido o numero de nossos inimigos debaixo

do titulo de hypocritas políticos , e quando se náo tem
ainda exhaurido outros recursus que a Constituição indi-

ca. Eu estou certo que se as Cortes que formarão a Lei

fundamental tivessem sabido que se lançaria mão da fa-

culdade que se concede pelo artigo j08 antes de esta-

belecer-se o Jurado , e antes de formarmos as l,eis cue

dívcm regular a instrucçâo do Processo , terião cmittí-

do este artigo, ou quando náo, terião accrescenlario a

circunstancia de que não se posesse em pratica em quan-

to se não tivesse realizado tudo isto; mas náo lhes oc-

correo tal idéa , e agora qiier-se appellar ao recurso des-

te artigo antes de usar de outros bastantemente vig: r;i-

sos
,

privando-nos de huma preciosa garantia, e entre-

gando-nos á discrição e ás virtudes dos homens.

"Senhor, na época do estabelecimento da Const-
tuição não havia mais que dois partidos ; o maior era de

opinião de perecer antes do que sujeitar-se ao Conquis-

tador ; porém naquella época a opiniáj publica sedividio:

huiis crião que náo era necessária a Constituição, e ou-

ros (entre os quaes eu me achava, ainda que pessoa in-

signilicante ) crião que era preciso assegurar os direitos

do povo por meio de huma Coi^stituíçáo libetal ; mas

comtudâ presidio a tolerância tanto nas Cortes cr^mo no
Ministério: o servil se unia ent.ío comigo para derrotar

o inimigo commum , objecto de nosso ódio. He idêntico

este caso ao em que actualmente nos achamos? Não,
Senhor : os nossos inimigos exteriores náo contão para

combater a nossa liberdade com seus exércitos, mas sim

com os nossos : para esse efleito tem procurado dividir

os amantes da Constituição em varias cathegorias, e tem
conseguido em grande paite o seu intento; este he Coni-

munero , aquelle iie do Anel, aquelloutro he Exaltado,

e outras divisões que se tem estabelecido entie nós por

huma fatalidade , com as quaes nos privão de nossa forca

rr.cral. Seja a origem desta divisão o que tenho in.iicado ,

ou Seja qualquer outra , esta he huma das considerações

que as Cortes devem ter presentes para resolverem acer-

ca desta medida.
'' Disse que em Inglaterra jamais se suspende o

Hiilteas Carpas senáo quando a ameaça exclusivamente o
extermínio de sua existência política. O Sr. Galiano , x

quem particularmente me dirijo neste momento, sabe

que a Historia nos offerece constantes exemplos desta

verdade : o primeiro he a ambição dos Reis , e citarei

épocas conhecidas
,
que estão ao alcance de todos : á fa-

mília dos Esiiiardos e a Guilherme III de Orange
,
quan-

do mais de metade da Europa sustentava as pretensões

desta Casa , lhe foi necessária esta medida pura resistir

ao maior politico e guerreiro do Universo ( La/i XIV").

Vamos a huma época mais moderna ; no anno de 94
(se não me equivoco), quando Guilherme Pitt propoz

a suspensão desta Lei , não foi porque se tratasse de di-
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>tS- a Naçío, mi'; 5Ím porqtie a ameaçaváo. Tenluo a

boiíilade as Cortes de ouvir como procedeo o Parlamento

l:i'^lcí excitado por eíte grande liomem : dois annos es-

teve o Ministério recoilienJo prenoções e documentos ; e

lidando a Revolução de fi«//^',; liia fazendo proscl^-tos
,

(. e entre elles se conlaváo os lioniens mais illustres da-

i;'.iílle Reino ,) foi então que se julçoir que perigava a

liberdade, não por eftVito de inexperiência m.is sim das

t leorias , e foi entáo que se estabelecerão sociedades.

Km EJlnibitrgi) , D^i'i!tii , e Lnuàrci , eui todos estes

piizes não havia mais que sociedades que se communica-
vão reciprocamente, e até tratarão de melhorar a Cons-

lituiçáo convocando outra representação diversa. O I^li»

nistro apresentou á Cauiara liam poder de documentos
,

com as actas , proclamações , regulamentos das taes so-

ciedadas , eoutros tesíemunhos irrefragaveis a que a Ca-
mará não podia resistir : mas apczar de tudo isto, os

defensores das liherdades Inglezas suitentárão a n.ío sus-

,1

conspirava contra õ actual s3'sUnia ? Eu n'o vejo no Pa-

recer da Commissíio cousa que empeça isto. —Ton betn

se mo diz que o Juiz dentro das horas cue a Constitui-

ção previne tome ao prezo a declaração tompetente ,

apezar de que esta formalidade a supponho decretada ,

porque não posso petsuadir-me se authoiise também o

Juiz para prescindir delia.

" Lxaiiiinemos, Senhor, o cue sobre isto se faz en»

pe;isao desta l.ci.

" Demais , esta medida he proposta do modo mais

inexacto, pois envolve tal obscuridade que pôde dar !iif;ar

a muitas arl-i:rariedades. A ('nnstituição claramente ex-

plica a parte em que aulhorisa o Governo para que poi-

sa proceder á detenção das pessoas que julgar que sua

liberdade he incompàtivel coin a s:iide do Estado
^ e o

modo como isto se pôde fazer. A Commissão não segLiio

este exemplo
,

pois não nos disse -íxplicitamente se a

faculdade de prender hum Hespanhol se conc-éta ao Rei,
ou nesse caso aos Ministros

, ou se quer que desça esta

faculdade por todos os Curiaes que a Constituição designa
até o ultimo Juji de piinieira instancia ou Alcaide Cons-
titucional.

"Mas eu supponho qira será extensiva a estes, por-

que em huma das restricçóes das faculdades do Rei se

dn que poderá proceder á prizjo de algmna pessoa , se

o bem e a segurança do Estado o exibirem ; mas com a

condição de que dentro de 48 horas deverá fazella en-
tregar i dispc.dç;:o do Tribunal ou Juiz competente; e

depois , por huma ampliação da mesma faculdade aos

ClicItfS Políticos , mas limitando a 24 hora? o tempo em
que deverá fazer-se 3 entrega. Não julgo conveniente

se amplie mais esta disposição
,
porque o Governo pi)de

usar delia como esfá determinado na Co;istituiç.lo com
l-.astante frucco , e sem expor-se a que se facão interpre-

tações vagas, nem a que resultem abusos. Dir-se-ha que
esta faculdade he insufíiciente ; poriuie , Senhor -? Es-

ta faculdade está detertr.innda para toda a classe de

pessoas ; mas accrescentar-se-ha , se não ha provas snffi-

cientes não se poderá fazer a prizáo , da qual dispensa a

determinação desta medida ; mas Cumpre advirtir que o

art. ;oS não dispensa todas as formalidades prescriptas

para a prizão dos delinquentes , mas sim diz que se po-
derão dispensar algumas; e com effeitolie necessário

observar as provas que se precisão para assegurar as pes-

soas.

" Se pois o Governo e os Chefes Políticos tem fa-

culdade de fazer as prizóes , devendo entregar os prezos

no fim de certo tempo á audioridade competente , claro

está que a intenção do Goveriio e da Conindssáo uão
foi outra senão a de revestir os Juizes e Authoridades

da faculdade arbitrai ia (\c prender concorrendo ou não
concorrendo as faculdades prescriptas para isso. E pode-
remos persuadir-nos que os Cidadãos vejão com socego

os Juizes revestidos de tão immenso poder ? Eu assegu-

ro ás Cortes que , approvada esta medida como se pro-

põe , me declaro tão escravo como o era antes da inva-

são dos Finncct.cs ; porque seria hum absurdo pretender

que todos os que usarem desta medida sejão dotados de

huma mesma rectiJái) de juizo , e muito menos quando
ha entre nós a divisão que tenho indicado.

" Demais , o Juiz que por si
, ou iiístigado por ou-

tros , no caso de julgar suspeita 'huma pessoa, proceder

á prizáo , quem assegura ao prezo que o não sumirão em
hum horroroso calabouço ^ apezar de que o seu delicto

consista unicamente em suspeitas de que indirectamente

J 'iglaterrn : a Lei do Uíiòtaf Ceryi.

suspensão temporal ; a inconn.unicação

qvie sct

nóde causar huma
e piizão aibi-

traria ; mas esta tem seus limites. Apreseiita-se ao Ju-

rado geral em lu^/uif; /<? , único Tribunal que pôde ser

justo e incorruptível: alli não se forrrão processos in-

quisitoriaes senão coni ai formalidades devidos, e com,

a competente presteza : alli nenhuma testemunha depõe

senão em presença ^do accusado, Siipponhainos porem

que se adopta a medida proposta ,
que se suspende 3

Lei , e que se prendem os presun.idos réos pelo que re-

sulta de hum sunmario. Ora, Senhor, que cousa he sum-

mario ? Os conhecimentos de que abundá.o as Cortes me
dispensáo de o ex-plicar : a testemunha fica á disposição

do Jniz é do Escrivão, só se exige a presença do Pro-

curadnr do réo para ver jurar a tc%temunha , e tem log»

de sahir dalii. E quem ignora. Senhor, que no jura-

mento pôde h.aver muita seducçTío?— Que não haja Juí-

zos públicos em Ueipanha , creio que não deve admit-

tir-se esta idéa ; e se a Conimis-.So tivesse apresentada

medidas que se derivassem desta base ,
eu as teiia ap-

provado ; e ainda digo mais, esta mediria podia appiO-

var-se se se limitasse aos paizcs onde se faz a guerra, e

não porque seja necessária , mas porque — sabem acaso

as Cortes ccmo se instruem os Processos agora na Calo-

liinha} Não, Senhor, nem o podem saber. Mas indis-»

tinctamente a todas a? Províncias d'Hfj;iíiH/)fl ! Que! níO

vale de cousa alguma o terem n uitas províncias resisti-

faccões ? Ai^uellas Provmcias que se mantém tieis

Oviedo , Cnlliza , e Extic-
accoes r AiijUellas

juramentos , a leal

devem esperar esta recompensa ! Não o creio

do ás

a seus

Diúííiira

justo.

" He preciso não ptrder de vista que es Secretários

d'Estado não são inamovíveis. As Cortes, pela confian-

ça que lhes merecem os actuaes Ministros, lhes dao am-

plas faculdades. Supponhamos que as Cortes lhes davão

também a de que trata a medida em qiiç^stão ;
mas que

no fim de pcuco tcn^po se n.uda o Ministério: neste ca-

so tiiihão as Corteé de occupar-se da cuestáo sobre se

os novamer.te nbiveados tinhao cu não as vittudes e il-

lustração que adornavão es pasmados
,

para que em con-

sideração do que resultasse pi dessem as Cortes resolver

se conviria ou nSo que crniínuasscm a usar das facuida»

des que se tinháo concedido ao Governo snterior : este

exame traz comsigo o ódio que as Cortes muito bem
pi)dem coidiecer

,
porque 'e delle resultasse que nao ses ,

devíTiO conceder ao novo .V.inistcrio as faculdades que ao

anterior, era motivo sufficiente para o desacreditar de

todo, e para perder a iorca noiíl, st m que para isso

precedesse a declaraçi^o que relativamente a outro Mi-

nistério fizer.To as Cortes txtracrdinarias de 1821.
" Per todas estas razões concluo manifestando quo

ainda que desejo se revista o Governo da ^uthoridade

que necessita , não posso crnfotmar-me c( m esta medi-

da , attendico o estado de cb«ciiridade e de informalida-

de em que se acha concebida ; ou no ca<o de se adoptar

seja circunscripta ás Frovincias c^ue dcsí-racadamente es-

tão em guerra viva : não failcn os de Xrihiivor nem do

Bojo tie Vnldíras ; pois ainda cue isto he hum mal ,
não

he sufhciente para que se adopte esta medida nas Pro-

vincias em que estes facciosos se achSo. Por conseguin-

te eu a approvaria se a ( omniissão houvesse por bem
reriuzilla ccn.o tenho proposto , accrr panhada de huma

Lei ou de hum regulamento em que se diga, primeiro

quaes são as pessoas que podem usar desta medida ;
e

segundo . se no conceito ca Commissão os Juizes são oí

que hão de usar delia, e se prevenir o nodo como a

dcveráõ usar ; e se porque se fuspendem as formalidades
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para a prizáo se podem pôr incommimicaveis os prezes,

e no caso de que o possáo fazer , se a coniniunicaçáo

pôde ou iiáo ser arbitraria."

Por fim decidio-se contra esta medida
,
por votaç';o

nominal , como acima fica dito.

LISBOA 6 di Novembro.

Acima deixamos rraiiscritos os dois mais ponderosos

discursos pronunciados nas Cortes d' Hcspanha sobre

iium dos meios propostos pelo Ministério na crise actual

daquelia Naçáo para evitar a subversão do systema que

a recre : este meio era a suspensão das Íeis que defendem

a liberdade do Cidadão , ou o que em Inglaterra se

chama a suspensão do Hobeas Corpus. Esta providencia
,

a mais terrivel que se pôde adoptar , não obteve a ap-

provaçâo daquelie augusto Congresso , e o Deputado

j4r<'aellei , além de outros , fez tão evidentes as solidas

razões porque não se devia conceder
,

que quando não

tivesse illustrado tanto o seu nome desde as primeiras

Cortes constituintes de i8lo , nesta occasião o deixaria

memorável, E que não podessemos nós em Abril deste

anno tecer igual elogio a algum dos nossos dignos De-

putados quando o ftlinistro das Justiças , em profundo

socego a Capital e o Reino , requereo , ou foi induzido

a requerer similhante medida! (Joncedec-se-lhe , a bem
dizer sem se examinar afundo a causa ou motivo , nem
as consequências de tão funesta concessão ! Parecia que

ro fatal dia 29 de Abril tinha a razão e a justiça desam-

parado a sua mais augusta morada ; e liuma pennada bas-

tou para deixar os Cidjdãos entregues ao ódio , á intri-

ca aos vis e falsos delatores ; huns são mandados para

remotas terras , outros emarcerados sem culpa formada :

huma das mjis essenciaes Bases da Cciistituição se tor-

nou neste ponto em ludibrio , e aquellas mesmas Au-

thoridades que em Março de 1821 jururão solemnemen-

te guardallas, em Abíil de 1822 postergão o Art. 4, e

isto sem se declarar a Pattia em peri;;©. A Historia lie

imparcial ; assim como ha de levantar sua voz para en-

«randecer tantas e tão grandes obras praticadas na nossa

feliz Regeneração, ella jamais poderá lançar lium denso

xéo sobre tão escandalosa medida , adjptada ate sem a

devida discussão , e muito menos quando combinar com

ella o êxito que teve a proposta juçlissima do Sr. De-

putado Peixoto. Ella descobrirá a quem se deva o re-

querimento de tão desastroso passo , que por certo não

creio seja todo filho só das intenções do Ministro da

Jjstiça. E quando comparar a terrível situação em que

se acha » Hespanha ,
pintada pelo seu Deputado íáueiirrt

,

com a em que Portugi'1 se achava em Abril deste anno,

, mal poderá fazer acreditar aos vindouros que em socego

assim obrarão os sizudos Ptrtugue7.es.

geiros
,
que se confundem com os Nacionaes ; dando ot-

casiSo a este dolo , a liberdade, com que carregão , sem
subjeição a documento algum

,
que verifique a quanti-

dade de' moios, de que se compõe cada huma das ditas

cargas : e sendo necessário occorrer, quanto he possível,

ao contrabando, e tentativas com que se pertende ílhi-

dir a disposição das Leis respectivas : Hei por bem or-

denar
,

que as cnibarcações
,

que conduzirem os ditos

géneros, venhão acomponhari.is de iiuma Certidão da Al-

fandega do porto , em qua carregarem , ou do ftlinisiro

Tcrriíorial , aonde não houver Alt.mdega , especifican-

do-se a qualidade do género, e sua quantidade; lazen-

do-se constar, que não serão admittidas a despacho na

Weza do '1'errciro aquellas cargas
,

que não vierem nio-

nidas do sobredito certificado. O Conselho da Fazenda
,

e AutliOiidades a quem competir, o tenhão assim enten-

dido, e o facão executar. Palácio de Queluz em 16 de

(lutuhro de 1 822. = Com a Rubrica de Sua Magestade.

= Fílippe Ferreira de Araújo e Castro.''

r o R T A R 1 A.

"Sendo-me premente, em conta da Commissáo en-

carregada dl Inspecção, e Administração do Terreiro

Publico Nacional, que as embarcações costeiras, que

iransportáo géneros cereaes para o mesmo Terreiro , mui»

to principalmente milho , e centeio vindas dos portos

do sul, e do norte, trazem igualmente géneros Estran-

HeUlerlo lido na Sessão extraordinária das Cortes

cm 2 de N ovemliro pclj Sr, Luit, Monteiro f

Deputado Tíiesoareiro,

" O Decreto de 50 de Março do anno passado, que es-

tabeleceo a Tliesouraria das Cortes , determina que *' na

u!t;ma Sessão que as Cort«s fi7erem o Thesoureiro delias

dará as suas contas , c se houverem sobejos passarão im-
rnediatamente para o Thesouro Nacional " em conformi-

dade pois com este Decreto , tenho a honra de apresen-

tar minhas contas , e todos os Documentos a que ellas

se referem , e que devem legalizallas , tendo de tudo

extrahido huma conta rezumida, que igualmente apresen-

to, e pela qual mais brevemente se conhecerão todas as

addições, que constituem a receita e despeza da Tiiesou-

raria.

"O total da receita sendo igl•.o•^^]^4 réis, em
que se aclião incluídos 50:724(3^959 reis recebidos da

administração do Diário das Cortes ; e o total da des-

peza sendo j9i:666<;^jS8 réis em que estão igualmente

incluídos 46:744(^075 réis pagos por conta da adminis-

tração e redacção do mesmo Diário e pela impressão dos

projectos e mais papeis das Cortes vem por tanto a re-

sultar huma differença ou saldo de t^w^gió réis, c|ue

se achão existentes na caixa da Thesouraria, e que hoje

mesmo se não fosse feriado, teriãr^ já sido entregues no
Thesouro conforme determina o sobredito Decreto.

" Não podendo pois requerer mais cedo o exame e

approvação das contas que somente hoje devia dar , ap-

proveitei comtirdo sempre algumas occasiões que entre-

tanto incidentemente se me ofTerecêráo
,

para apresen-

tar ; e deixar o livro da caixa da Thesouraria na Com-
missáo da Fazenda aonde era publico aos seus lllustres

Membros, e quaesquer outros que as quizessem ver ; ago-

ra porém que na forma do sobredito Decreto officíal-

inente as apresento ao Soberano Congresso ; ao mesmo
rogo com a maior instancia , e respeito as faça logo exa-

minar
,

para que achando-se conformes me possa dar a

sua approvação
,

que além de indispensável he e ser»

sempre em todos os casos a minha maior ambição. Lis-

boa 2 de Novembro de 1822. :z O Deputado Thesourei-

ro, Luiz Monteiro.'' (Foi approvado.")

» A I M P R E N S A NACIONAL.
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C.

FRANqA.

Taris \6 de Ouiuíro.

/artas de Verona annunciáo que o Con^resío se abri-

rá a ig deste mez. Já se vai notando naquella Cidade
que o Congresso se aproxima. O numero de estrangeiros

suí;menta diariamente, e ha entre elles pessoas de muita
cojuideraçáo dos diflFerentes Estados általia , Alemanlia

,

e Iii^líttcrr/i. Ha muito menos Franceies que pessoas de
outras nações da Eiiropj. Organisão-se sociedades politi-

cas , as notii-.as começão a circular, e já se lanção no
vasto Oceano das conjecturas.

A opinião geralmente recebida he que a politica das

potencias alliadas usará de certas considerações com a

Hapaiiha, e njo se valerá no primeiro invite da lingua-

gem hostil. Cré-se não seria prudente atacar abertamen-
te a Hapanhn no estado de crise a que a tem conduz i-

dir) a<; circunstancias; comtudo , como a actual Constitui-

ção não recebeo oinda a approvação das altas Potencias
,

se pedirá ao Governo Hespanhol faça nella algumas mo-
ifificaçóes que dem maior pezo e maior extensão ao Po-
(ier R. — Far-se-bão varias representações com este fim

,

e se contentaráõ com apoiallas com corpos de observa-

ção , e só se decidirão a fazer uso da força no caso de

se terem esgotado todos os recursos diplomáticos.

Das intenções da Inglaterra se falia de mui distinc-

tõ modo. Pessoas que se julgão bem instruidas nos negó-
cios asseijurjo que Lord Wellington tem incumbência es-

pecial de declarar que a Inglaterra não pôde reconhecer

o principio da intervenção armada , e que a independên-

cia da Hespanha adquirida á custa de tantos sacrifícios
,

he hum elemento necessário para a tranquillidade da Eu-
rop:. Assegura-se também que Mr. ftlontmorency não
permanecerá senão quinze dias no Congresso, e que se-

rá substituído por Mr. Chateaubriand. ( £/ Espectador,')

HESPANHA.

Madrid 21) de Oiitiibrc,

Assegurao que o Governo recebeo noticias de I.é-

rida , cummunicando-lhe ter sido batido o Cabeça Ronia-

gosa pelo Brigadeiro Zorraquin
,

perto de talaguer. O
sírio de Castelfolit continuava com actividade, e o Ba-

rão d'Eroles se retirou das vizinhanças deste Casteilo,

onde deixara guarnição.

Correspondência ptirticalar.

" Biiiona 2; de Outubro. O Quartel General do Ge-
neral Autichamp conserva-se oqui do mesmo modo, e
bgo que chegue o Regimento n.° 41 qu8 sahio de ior-

í/eoí , sahirá para S. Jeão da Luz O 9." ligeiro, aonde

hirá tanibem o General Saint-Hitairc estabelecer o seu

Quartel Gentral com algumas peças de artilheria. O Con-

de de Salnt-Cliiiiiians virá a Tohsa para tomar o com-
mando de hum Corpo de Cavalleria do Exercito de ob-

servação.
" Não ha i-â quç não s-iáo alguns effeitos de ar-

mamento e vestuário pata os facciosos de Nwarra ; pa-

gão bem , e em belíssimas peças de 80 reales; mas cui-

dado com as tepiesálias."

LISBOA 7 de Novemiro.

Discurso prontiiiciado per S, M. na Sessão do encerra'

mcntt da Legislatura T. dos Corles,

em 4 de Novembro,
" Senhores :— No momento em que deveis pôr ter-

mo aos vossos trabalhos nesta Legislatura, eu venho con-

gratular-me comvosco , e com a Nação pelo Ecerto das

medidas legislativas, que haveis adoptado para a reformz

do Edifício Social.

"A minha contemplação se fixa naturalmente sobre

a Constituição Politica ou Lei fundamental do Estado,'

que eu jurei com espontânea deliberação, e que hoje re-

cebe a sagrada promessa de todos os Cidadãos. Sim, Se-
nhores, elles devem conceber huma virtuosa ufania con-
templando os direitos do homem social estabelecidos en»

princípios tão sólidos e duráveis como a n^oral eternal

o 'ihrono firmado sobre a Lei : e a prosperidade das

Inrtituições Sociaes sustentada no poder sublime da Re-
ligião Divina , que professamos : a propried.ide

, e a se-

gurança individual combinadas com o interesse , e segu-

rança publica : a cotrespondeRcia , e harn onia dos direi-

tos com os deveies do Cidadão: a Liberdade Civil dc^

individuo , e o bem estar da Sociedade garantidas pela

responsabilidade dos Funccionarios Públicos, e pela justa!

Liberdade da Imprensa. Ah , Senhores ! que somma de-

resultados felizes não promettem as condições do nosso
Pacto Social

!

" Fieis Mandatários da Nação , vós abrangestes toda

a extenção das necessidades dos povos. Em quanto a ana-

Jyse e a meditação preparavão a obra do Código Consti-

tucional , a vossa providencia não deixou sem remédio
os males mais urgentes. Assim , a Administrcção da Jus-
tiça e Fazenda , o restabelecimento do credito Publico

o Coniniercio , a Marinha, a Agricultura, a Industria, a

Instrucção Publica , e a Filantropia receberão o impulso
de sabedoria e de zelo patriótico, que caracteriza e dis-

tingue os Regeneradores de luima Nação em hum século'

illilstrado.

''A este espirito ue Jusiiçâ, e ordem com que foi'
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eoncebiJo e executado o p!ano âi Regeneração Politica

da Monarquia, devemos as relaqOes de amizade e inte-

resse que felizmente subsistem com as Potencias Estran-

geiras ; e muito principalmente com os Governos Cons-
titucionaes , e Representativos rie ambos os mundos. Eu
teniio particular satisfação de poder annunciar-vos que as

m.-.is positivas declarações dos Governos de Inglaterra e

Fraaça acabão de nos asseçurar contra os receijs de qual-

quer ataque d nossa independência.
" A esta mesma Sabedoria , e ás medidas de conci-

liação com que haveis procurado manter a integridade

do Reino-Unido , e estreitar os laços fraternaes que nns
Jigáo com os Porttt^iiczd do Brasil, deveráô , Eu o es-

pero, as Provincias dissidentes o retorno da sua tranquil-

Jidade , e dos bens que só podem esperar da união coni

os /'«ríng-ufr.íj da Eiirojia, Este assumpto, Senliores ,

provoca recordações
,

que muito custão ao Meu Cora-
ção. ,. . Eu não o tocaria senão estivesse tão intimamen-
te ligado com a marcha dos vossos trabalhos, e com o
direito que elles vos adquirem ao reconhecimento Nacio-
nal, e á Minlia particular gratidão.

" A Gloria dos Reis he iiisep.irave! da felicidade dos

seus Súbditos, e aquelle que Preside a hunia Nação li-

vre he tão ditoso, quanto são infelizes aquelles que im-
perão sobre escravos. Esta he a medida do apreço que
Me merecem os vossos tão brilhantes , como proveitosos

desvelos. Por elles se abre huma interminável carreira

de prosperidade , e de Gloria para a briosa Nação Poi-
iiigiieza ; e a sorte desta he essencialmente ligada com
a Minha.

" Vos ides , Senhores , receber de vossos Concida-
dãos a congratulação e as bênçãos, a oue vos dão direi-

to vossos Serviços, e illustracões. Levai-Jhes com estes

Titulos também a certeza de que os Meus Cuidados , e

Solicitude cnntinuão a ser consagrados ao bem da Nação.

Affiançai-lhes a Sinceridade das Miniias intenções, e a

coherencia dos Meus procedimentos, que vós testemu-

nhastes de perto ; e se algum precisar, inspirai-lhe o ver-

dadeiro amor da Pátria , que obriga a sacrificar tudo por

ella ; e ensinai-lhe que a sincer.i adhesão ao Systema
Constitucional consiste essencialmente no respeito áLei,
e no amor da Ordem, e da Justiça, sem o qual não
podem prosperar as melhores Instituições. Desta Sorte

continuando a instruir, e a edificar, gozareis no reco-

nhecimento publico o premio devido ás vossas tão glo-

riosas fadigas; e a Nação 5e:iern<;a, .i quem ;\s dedicas-

tes, seguindo a marcha que lln; !>aveis traçado, será por

siia perfeição Social o m ilclo, e a inveja dcs outros po-

vos."

O Sr. Presidente reípondeo rebitando o seguinte

discurso.

" Senhor : — Publicada e jvirada hontem em todo o

Reino de Portugal e Algarve a Constituição Politica

da Monarquia Poriu^uezr. , era necessário que hoje se

cflsiolvessem as Cori.;s constituintes <^.\ Nação. Clama-
dos pela livre eleiç.ío dos P.nos para íormarrriOS aqueile

novo Pacto Social, nem huai momento; para assim di-

zer , largámos de n)!;o esta importante obra, nem hum
momento nos quizeir.os conservar em tão imminente pos-

to , depois de conclui-la e ou'.^ '.içada. Deviamos a nós

mesmos tornar a entrar na classe g^ral dos oidadãos
,

pira darmos ahi o mais vivo exeinplo de obediência a

Lei, que havíamos formado: deviamos á Naçjo não lhe

demorar por hum só dia o pacifico gozo dos bens e dos

direitos que a mesma Lei lhe assegura : deviamos final-

mente a V. Magestade apresor quan'u em nós estivesse

o r.iomento em que V. Magestade deve entrar no pleno

exercício do Poder executivo, cue para felicidade da Mo-

narquia está depositado no Governo de V. i\lageçtade. Tal

foi Senhor o fundamento da resolução unanime tomada

pelo Congresso de se fecharem neste dia as Cortes Cons-

tituintes.

"Não he porém justo que huma geral resenha dos

nossos trabalhos legislativos executadss diariamente com

a mais apurada diligencia no longo espaço de vinte e

hum me^es , venha agora rotibar as mais importantes re-

flexões os últimos instantes desta final e solemne reunião.

Elles foráo feitos d face da toda a Nação , elles ficãf»

consignados fias nossas actas ; por elles não nisreceniog

louvor
, nem ambicionamos recompensas : pois se tudo

deviamos á Pátria, á Pátria sacrificámos gostosos nossos
estudos, vigílias, interesses, e coiiimodidades ; e até sa-

crificaríamos a vida , se tanto ella exigisse de nós. Se o
e,\ito da obra corresponder aos bons desejos dos quc a

executarão, isto he , se a nova Constituição Politica ii-

zer
, como ousamos a esperar , a fi-licidade da 2;randt;

K.iir.:ria Portu^iiíza , e abrir as estancadas fontes da pu-

blica prosptridjde ; nisto mesmo teremos a mais briíiian-

te recn/iipensa , « então as Cortes Constituintes alcança-

rão aqueile tributo de louvor e gloria, que nem a inve-

ja, nem a calumnia lhes poder.t jinuis negar; aqueile

(jue os Pov.;s pohciav-los nunca deixarão de dar aos Sabit $

Lrj;i;ladores das Nações , com manllcsta preferencia aos

que por m-^io de sanguinoças conquistas só cuidarão em
dilatar ns Impérios.

"Mas, Senhor, o que as Cortes não podem d.i.xar

de declarar no presctite momento (pois que omittillo se-

ria torpíssima ingratidão) he que nunca hum corpo cons-

tituinte executou os seus trabalhos legislativos em cir-

cunstancias ni.iis feiices que as nessas. He sempre tão

fácil dar no meio d.is armas huma nova Constituição a

hum paiz conquistado , como lie dífficil e arriscado mu-
dar rie repente tntre as doçura? da paz a lei fundamen-
tal de hum antigo Império. Alli o susto e o terror po-

dem arrancar nos poxos (a despeito da sua natural inde-

pendência e liberdade) huma obediência servil , mas aqui

obstáculos quasi invencíveis se oppóem a tão perigosa ii.u-

dança : antisos hábitos, direitos adquiridos pelo uso ou
abuso dos tempos; partidos encontrados, paixões, inte-

resses pessoaes , rompem a cada passo de hum modo fu-

nesto a harmonia das diversas classes dos Cidadãos ; e o
Povo indócil, e sem freio, quando cuida que corre a

abraçar a liberdade, cahe na licença, percursora fatal da.

anarquia, e esta do despotismo. Porém graças sejáo dadas

á Providencia
,
que n'lium Século tão fecundo em revn-

luçõis politicas, no qual a alterosa náo de grar.d-s Es-

tados Biiropíos esteve a ponto de ser submergida pela":

ondas das guerras civis, e externas, dá á Enropn assom-

brada o prinifiro exemplo de huma regeneração cunie;a-

da e concluída no breve espaço ds dois annos, em quj

CS habitantes das grandes Cidades, e os d.-.s pobres Al-

deãs nem hum só dia descontinuarão os seu; usuaes exer-

cícios , em quo os partidos não ousarão manifestar se ao

ponto de ameaçarem a segurança da republica; e em que

todos os Cíi'ad.50s sacrificarão ou coi-n decidida alacridade,

ou aO menos coin estóica resignação os seus ptopiios in-

teresses aos dl! publico.

•'Poucos dias ha que em nome do AUGUS TO CON-
GRESSO felicitei a Vossa Magesrjiie , e á Nação to.ii

pelo feliz acabamento da Constitnição , e pela gloria

que Vossa Majestade adquirira qiiando a acceitou , e ju-

rou; mas a<^ora , Senhor, outros são os sentimentos d*

que o mesmo CONGRESSO se acha penetrado. Nãi>

louvamos, nem felicitamos; iriOsirames ao mundo intei-

ro o nosso amor e agradecimento a Vossa Wagestade a

á Nação Portusiieza ,
por terem efficazmente concorrido.

Vossa Mai^estade mandando como Pai, os Povos obede-

cendo como filhos , para a conservação do socego publi»

CO, e para o pacifico estabelecimento do novo Systema

Político que deve reger a Monarquia. Nem esta declara-

ção detrahe cou:a alguma da nossa própria gloria ^ antes

não sei a que outra maior podessemoa aspirar ^ do ^ue.a

sermos ns Legisladores da Nação mais va!.e^psa,e.ayisad,a^

e qua tem hoje à sua frente o Monarca mais -<iigi}õ^d.a'

amor e veneração dos Povos.
, 5*{. .- .

"AfFeitos como estamos a tão feliz experiência^ nio.

podemos já recear crises violentas no progresso oa exe-

cução do novo pacto social : mas as Cortes não dissimu-

lão que ha nestts primeiros tempos grandes difficuldades

que vencer. O génio do mal invejando a união e apr<)s-
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pítiHade ila Famifia Púrtnguaa , ateou o liârrivel faclio

da discoíilia entrs os nossos irmãos do Brasil, e perteii-

deo por este mmlo romper a unidade do Império Luzita-

110 : quebij ss o coraçjo com dor quando recordamos

tio fcitaes dsç-istret, os quaes agora a voz leciisa repetir.

Mas ii.ío er,i dado á prudência jiuman.i preveoillos , nem
tão pouco conliecer desde oí primeiros sintomas de des-

contentamento e desunião a natureza e extensão do mal »

para logo liie appJicar o mais apropriado remédio. Tal-

vez muito se díva espetar d.is diversas providencias que

as Cortes ('nnstituintes tem dado para prender com la-

ços de aniíír e mufiio interesse os Portti^iifzes dos doi%

hemisférios ; talvez que outrjs scjío ainda necessárias

para se cónsesuir tão desejado fim ; e nós nos separa-

ríamos com a consternação que trazem comsi^o o susto

e o receio de ultefiores infelizes successos , se não con-

fiássemos na sabedoria e firmeza de Vossa Alagestade
,

nas luzes "e príideifcia dos Deputado? que hão de formar

futuro COiNGRRSiiO Legislativo, e lu. difficuldade

que temos de conceber coino huma porção de Povo Por-

tu^tiez. possa obstinadamente substrahir-se á fidelidade

ytte deve .n Vossa Míigestade , e negar a authorirfade ao

CONGRESSO dl iNa>,ão composto em grande patte dos

seus mesmos Rapr;'sentantcç.

" HJac ainda outras são as difticuldades que occor-

rem , ainda niuito a!ím estendcnins a nossa confiança.

1 evantámc; sobre firute base a Constituição Politica da

Monarquia , n)as ^não podemos concluir as Leis de que

ella depende para ser inteiramente executada : ainda as

Authoridades (-oiistitucionacs não tem regulamentos que

lhes dcm vid,í e íccão, ainda lie indispensável conservar

por algum tempo instituições antigas
,

que em parte são

incompatíveis com o que está disposto na nova Lei fun-

damental, .^ssim mesmo deixamos as Cortes Ordinárias

lium precioso legado de experiências e de doutrina,- de

que ellas muito se podem aproveitar, augnientando-o

com os seus próprios cabedaes :• o "íeir activo zelo e a il-

Justrada firme/.a de Vossa Magestade remove^.^ó em bre-

\ e tempo todos os olistaculns que- possão retardar o ple-

no cumpriíiKnto da Constituição.
" Tacs são , Senhor , as esperanças assaz lísongei-

ras , com que os Deputados das Cortes Constituintes se

separão deste augusto lugar. Voltando ás suas Províncias,

ou ao exercício dos seus diversos emjiregos, elles as ins-

pirarão e fortificarão nos Povos que acabão de represen-

tar. Elles serão os primeiros que com o seu exemplo e

discursos os persuadão de que a felicidade da Pátria es-

tá dependeiue da fiel observância da Constituição , e de
que devem repelhr com vigor tudo aquíllo que lhes for

astuciosamente suggerido contra o que he decretado no
novo pacto social. =; Hirma só Lei (lhes dirão elles), c

essa certa , e não sugeita ao .capricho das opiniões, ou á

divisão dos partidos, he que pôde fazer hum l'ovo lehi ;

ahi tendes o que nós fizemos cm vOsso nome ; respei-

tai-a e obedecei-lhe , e sede felizes. — Deste respeito e

obediência iie inseparável o anuT que devemos ao nosso

bom Monarca : vós sabeis quanto elle o meiece pelos

exemplos que tem dado da mais firme adiíesão ao novo
pacto : e com tudo não tendes presenciado como nós o
seu amável e magestoso porte, nem ouvistes as ultimas

palavras que proferio do alto do throno e no seio da

representação Nacional , as quaes prcfundanieiite ficár-io

gravadas em nosso animo , e produzir'.;o ein nós O mais

vivo sentimento d<s ternura e de saudade. Ah ! nós o te-

ríamos acclainado Pai da Pátria, se a lisonja não tives-

se em outro tempo prostituído tão bríllianre titulo , ap-

plicando-o com horror da humanidade aos Tyrannos de

Romn. =
"Não mais. Senhor: seja o que fica dito o epilo-

go do nosso prolongado trabalho , e a ultima «xpressãp
do nosso agradecimento ; depois disto he preciso que o
corpo constituinte emmudeÇa , e se separe."— E con-
cluio entoando Vivas ao Senhor D.João Ki , á Casa de
ir-agaiiçn , 3 Religião Catholica .'\po5tolica Romana , e

i Nação l'ortii^uc7.a.

Sr. Redactor,
" Como seria nuí impottante que |-.oiivcsse cuettí

eli;cidasse e explicasse , a nova repta de Etonon.ia Foli-

tica pela qi!al convém e he iitil perder o Estado, em
conservar Fabricas paia perder constantemente grandes

sommas
,
peço-lhe que publique ctn.o premissas que em

l8ai gastou do Cofre das Aguas Livres a Fabrica das

Sedas e da Louca , a exoibitante quantia de 5 i : 1 1 ii;J)9s(>

rs. , como consta dos Isiilanços mensaes que publica '. en-
trando o da Louça com a perda de 4;295<;^Si5 ts. E nos

S niezes de Janeiro a Agosto de 1S22 ja importa a per-

da em j7:oS_ic^iil ; peiteiicendo á da Louça a de

4-447á57 5>- ^^•>
,

Fabiicas que não estão na .-idoiescen-

cia , isto he
,
que exiíftcni ha iruitcs &nnos , e em què

se perde dcsle medo, creio que iieiihiiiria ccnta lazem,
e vale muito rf.ds não as ter. Merece is,to bem que hum
sábio e zelb^o fiiinistro

, qi^al o do Rrino, a quem per-

tence esbe rart.O
,

procura dar o nectssaiio leircdio a
tão grande mal ; e desenganado que o não tem , então
deixemo-nos de sin.ilhantes Fabricas, cue não nos con-
vém ; e sim applicsrmrs essas ei.Otmes sommas em ou-

tras especiil.-.çóis que sejão mais próprias, c úteis. Faria

mui bem o Sr. Jo.ê Accurslo dos I\ cvcj se aprntasse <»

remédio de que ellas nccessitão , e que nãO con;pletci£

inteiramente na Wcnicria que publicou. Çuanto a rr.im

(posto que me conheço mui inlt-rior nestas cousas ao
sobredito Sr. Accursio') Icmhra-nie hum n<ii! ftcil , é
qite seria ivui profícuo ; era jcabar Junta.s , Direcções^
e Cofíimissóes

,
que a experiência nos tem iT.Osttado ar-

ruinatem todas as Administrações em que se tem niet-

tido, e,entrega:-se a humhcmem honrado, e intelligen-

te
,
(e não a Mercadores) responsável, e castigado no

caso que prevarique , ou não seja capaz. O mencionado
Sr. José Accurslo que pessoalmente não conheço , n.as

sim por suas obras , n e parece que estava bem nas cir-

cunstanci.'.s de ser o homem , de que se necessita , oií

ao menos de indicar quem podeti.i desempenhar este uLJl

fim. Seu Vcnerador. = P. P.

Temos á vista o N." 5 do Peiiodico intitulado ::i'

o Azemel Vimaranense , de Sext.ifeira 25 de Outubro, o
qual principia pelo seguinte artigo , que não deixa de
ter seu sal, (e depois só contém luima Carta dos Patrio-
tas de Guimarães ao rviatechal de Campo Luix, da Re-
go , Goveriiador das Armas da Província ào Mlnh» , sui
resposta

, e por fim a Eleição dos Vereadores da Cama-
rá de Guiiiuir.lcs,')

^ Credo dos Corcunda].
Creio na Santa A!lian',a , creadora do T>csf0tlsmo

e da Escravidão , e no txt rcito Austríaco , hum só seu
filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pela graça de»

Congreiso de Laibach , nasceo do Congresso di Vienna
padeceo sob o poder de Riego , Pcpc , S<pulvcda , e Ca~
breira

, foi crucificído por hcrnandcs Tliomás no Dia 24
de Agosto , morto no Dia 1 ; de Scterribio , e sepultado
no Dia i.° de Outubro pelo juramento de Sua Mnges~
tnde: desceo aos Infernos, e ha de resurgir dos mor-
tos, subir 30 Ceo do Congresso de Verona, e sentar-se
á nião direita dos Diplomáticos

, donde ha de vir a jul-
gar os Constltucionaes vivos , e Cs mortos. Creio no f/»
pirita da Senta AUiança

, no santo Exercito da Fé, na
communicação de todos os Corcundas , na remissão de
nossos peccados contra a Pátria , na resurreíção do Po-
der oibltrario , e na eterna Jrtiição de nossa vingança
de nossas Conuv.endas ^ t de nossos privilegias, Amen.'*

Centiniia a Exposição dos principias sobre e P. de D. da
Jobricação da nova moednm

He por esta razão que proponho
,

que de hoje era
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3íante se não lavrem eutris inoêdas de prata além das os pezos abaixo designados, e sendo lavradas na razão ão
seguintes: Moedas de looo réis, ou dez tostões de va- marco a 7çJ)7 50 réis corresponderáõ ao valor medjo e
lor com a denominação de Lusitanos de prata ^ ou sim- corrente da moeda de prata, que se acha em circulação,

plesmente Lusitanos, moedas de 500 réis, ou Meios e que sem inconveniente correra ao par com a que de

Lusitanos, e alem destas outras de 2co, 100, e 50 novo se lavrar na contormidade deste Projecto, Nesta
icis da forma ,

grandera , e inscripçóes
,
que melhor dei- proporção teremos,

xão ver-se dos desenhos adjuntos. Estas moedas tendo

Moedas de prata.

Do valor de Pezo de cada huma Destas moedas
oit. gr. oit. gr.

'1000 téis , ou Lusitanos . . 8 , . jE -5- ou 8. 18 , 58 . , 31 pezáo 4 marcos.

5O0 ditos, ou meios ditos . . 4 . . 9— 4. 9 , 29 , . ji pezáo 2 ditos.

200 ditos .... . . I . . 48

—

1. 46, 9j . . 155 pezão 4 ditos.

100 ditos .... . . o . . 59— ''^ 59i 46 . . 155 pezáo 2 ditos.

50 ditos .... . . o . . "9~~ o. 29 , 5 j . . 155 pezao i dito.

Pelo que respeita á moeda de ouro, a experiência iniudas pelas razões que de todrrt são bem sabidas. A es-

tem mostrado quão útil foi o Decreto de 5 de Março tas moedas podará dar-se a denominação que mcihir pa-

expedido pelas Cortes , conservando pois a moeda de recer : as de loç^ooj rs. poderio chamar-se Lusitanas

ouro no estado em que presentemente se acha , isto he
,

de ouro : Meios Lusitanos de ouro ás de 55^000 rs. , e

conservando o marco amoedado de ouro de 22 quilates simplesmente Çí/íj/toí as de 2^500 rs. Poderião também
tio valor de 120(^000 rs. , como se determinou no cita- ficar com a sua denominação numérica , mas haveria o
<lo Decreto

;
pelas razões acima expendidas

,
proponho inconveniente de tornar-se inexacta logo que mudasse a

também que de hoje em diante se não lavrem outras relação actual entre os valores do ouro, e prata. NeSt»
moedas de ouro que não sejão do valor de lo^ooo rs.

, conformidade teremos

5(^000 rs. , 6 2(^5 500 rs. , não se admittindo outras mais

Moedas de oure.

Do valor de que terão de pe^o « deitas

oit.

iO(^ooo réis , ou Lusitanos de ouro ,, 5- , j
pezaráó 2 onças.

5

5^^000 ditos , ou meios ditos . ,. 2-
3
pezaráó 1 dita.

. , _ I ,^ I

i^joo ditos , ou Quartos 1-
j

pezarao -

Esta subdivisão apresenta duas vantagens dignas de empregos. Com tudo por maior que seja a attençáo

,

attenção. 1." A simplicidi.de das relações entre as sub- que possa haver sobre es:e oiiecto, ern razão da imper-

divisões do marco , e os pezos de hum numero inteiro feição dos methodos applicaveis a liunia laboração enr»

destas moedas, 2." A relação siinplissima em que estas grande , seria impossível obter-se jamais huma exactidão

moedas íicão cor.i as de duas, e quatro oitavas, que até rigorosa, e lie por este motivo que a Líi deve marcar

ao presente se tem lavrado
;

pois que huma moeda de os limites dos erros, que he forçoso tolerar, não pcr-

«^udtro oitavas
,

que presente:Tieiite corre com o valor mittindo aquelles
,
que ou por malícia , ou por negligen-

te 7(;^;oo réis, vale exactjmeiite o mesmo que as duas cia, passão além dos limites que prescreve,

ultimas propostas, o que não só facilita as permutações, (^Continuar-se-ha').

«i^as^ serve também para a verificação reciproca do seu
^^.^^^^sS^^^SÍ^^S^^tSSlZã^è^^^

Os desenhos adjuntos darão huma idía exacta da ^y^KUNCIOS.
grandeza, ,e das insciipções

,
que se propõem para estas j4 Gazeta Universal por subscripçSo nos dois mezet

novas moedas. A fim de que as moedas de prata , sendo de Novembro e Dezembro custará 2^000 reis a quem
douradas por algum falsificador , se não confundão por per esse tempo tjuiíer subscrever,

modo algum com as moedas de ouro com que poderião Sahio á luz : ">í Infiada dos Portjuis
,
que a todos

«quivocar-se , fez-se no reverso delias huma diíTerença põem de boca aberta , e em pasmaceira , tendentes 3.

fácil de notar. As de ouro tem as armas nacionaes cer- dar esclarecimentos sobre a Conspiração da Rua Formo-

cadas de folhagem ; as de prata tem as armas sem ador- sa. Por Fr. J. R. M. Furtado." Vende-se nas Lojas de
«o, e na orla «sta iiscripçáo : RELIGIÃO. CONSTI- Jo.lo Henriques, R. Augusta N.° i ; Carvalho, ao Chia»

TUIQXO, REI; com o que fica sendo impossível toda, do; e António Pedro Lopes na R, do Ouro; e em Be-

e qualquer falsificação. lém na da Viuva de José Tiburcio.

Determinadas assim estas novas espécies, he necessa- Sahio á luz : Gaitada Quarta c Vitima ao Txeveren-

TÍo que na sua fabrit.íção haja o maior cuidado, e exacti- dissimo Sr. Fr, José de Encommendo. Vende-se por 40
dão

,
pelo que respeita tanto a copella dos metaes como rs. nas Lojas de Aatonio Pedro Lopes na R. do Ouro

ao pezo das moedas
;

pois que d,i precisão que houver a perto do Rocio , e nas mais do costume,

estes dois respeitos depende o credito do Governo, e N, B. Hum sujeito cuja letra conhecemos, e qus

a prosperidade do Comniercio, e de todas as fontes da se assigna Amigo do Publico e da verdade f nos pede de-

liqueza nacional. O Governo deve vigiar incessantemente ciaremos ao inesmo Publico que hum Papel intitulado

sobre este importantissinio ramo de administração publica
, Segundo Grito , ou hum Berro estrondoso ao Ouvido do

e os Provedores da Casa da Mseda devem pôr o maior cui- Padre não só não he obra do Author do Grito ao P.

dado na observância de seu Regimento, fazendo que oj Macedo, como facil he de conhecer logo pela sua im-

seus officiaes , especialmente os Eiisaiadores , e Juizes mediata leitura , mas também he escrito em sentido op-

da Balança, desempeiilieiTi escrupulosamente as suas obri- posto ao do Grito, sendo hum verdadeiro berro, mas

gações , e procurando que elles adquirão aquelle gráo de que a ninguém he capaz de aturdir. (Declaramos que ain-

precisão, sem a qual não he possível servirem bem seus da não conliecemo; o tal papel.)

iS A I M i* K E i\ S A NACIONAL.
~~ ^
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MANIFESTO

Príncipe Regeatí do Brtiiil ^ aos Governos
^

e Nações Amigai,

'esejondo Eii , e os Povos que Me reconhecem como
Seu Príncipe Re;jente , Conservar as Relações politicas,

e commcrciaes com os Governos , e Nações Ami£;as des-

te Reino , e Continuar a Merecer-llies a approvaçáo e

estimação, de que se faz credor o caracter Brasileiro ;

Cumprc-me expòr-llies succinta , mas verdadeiramente a

serie dos factos c motivos
,
que Me ten; obrigado anmiir

á vontade geral do Brnji/
,
que proclama a face do Uni-

verso a sua Independência politica, e quer, como Pv.ei-

no Irmão, e como Naçái) grande e poderosa, conservar

illesos e firrnís seus imprescriptiveis direitos , contra os

quaes Port^ign! sempre attentou , e agora mais que nun-

ca ,
depois da decantada Regeneração politica da Monar-

quia pelas Cortes de Lisbjn,

Qujudo por hum acaso se apresentara pela vez pri-

meira esta rica e vasta Região Brasileira aos olhos do

venturoso Cabral, logo a avareza e o proselytismo re-

ligioso , moveis dos descubrimentos , e Colónias moder-
nas , se apoderarão delia por meio de conquista, e leis

de sangue , dictadas por paixões, e sórdidos interesses , e

firmarão a tyrannia Portujueza. O indígena bravio ,
e o

Colono Europeo fotáo obrigados a trilii:'.r a mesma estra-

da da miséria e escravidão. Se cavavão o seio de seus

montes paia delles extrahirem o oiro, leis absurdas, e

o Quinto vieráo logo esmorecellos ein seus trabalhos ape-

nas encetados : ao mesmo tempo que o Estado Portuguez

com sôfrega ambição devorava os thesoiros
,
que a beni-

gna Natureza lhes offeitava , fazia também vergar as des-

graçadas rtiínas sob o pezo do mais odioso dos tributos,

O da Capilnç.lo. Ouerião que os Brasileiros pagassem ati

o ar que respiraváo , e a terra que pizaváo. Se a indus-

tria de alguns lionuns mais activos tentava dar nova l(')i-

ma aos prf^ductos do seu solo, para com elles ciibnr a

nudez de Seus filho, leis tyrannicas oimpiíciáo, e casti-

gaváo estas nobres tentativas. Sempre quizerão f?s Earo-

peos conservar este rico Paiz'na mais dura e triste de-

pendancia da Metrópole
;
porque julgjváo ser-lhes neces-

sário estancar, ou pelo menos empobrecer a fonte pe-

renne de suas riquezas. Se a activiítade ds algum Colono

offerecia a seus Concidadãos , de quando em quasdo , al-

gum novo ramo de riquc-za rura! , naturalisando vegetaes

exóticos , úteis , e [.ne.iosos , impostos onerosos vúiliáo

logo dar cabo de tão felizes começos. Se homens einpre-

hendedores ousavão mudar o curso de caudelosos ribei-

rões, pata arrancarem de seus alveos os diamantes, erão

)og') impedidos pelos agentes crue'S do monopólio , «j .

punidos por leis inexoráveis. Se o supérfluo de suas pro-

ducções convidava t? reclamava a troca de outras produc-

çóes estranhas
,

privado o Brasil do mercado geral das

Naçóss , e por coiiseouínte da sua concurte.icia qjs eu-

tareceria as compras , e aparataria as vendas nenhum ou-

tro recurso lhe restava senão mandallas aos portos da

IMetropole , e estimular assim cada vez mais a sórdida cu-

bica e prepotência de seus tyrannos. Se finalmente o Bra-

sileiro, a quem a próvida Natureza deo talentos náó

vulgares , anbelava instruir-se nas Sciencias e nas Artes

para melhor conhecer os seus direitos , ou saber apro-

veitar as preciosidades naturaes com que a Providencias

datara o seu Paiz , mister lhe era híllas mendigar a Por-

t ligai ,
que pouco as pussuia , e d'onde muitas vezes lha,

u5o era permittido regressar.

Tal foi a sorte por quasi <res séculos : tal a mes-

quinha politica, que Poríuga! , sempre acanhado em suas

vistas, sempre faminto e tyranno , imaginou para cimen-
tar o seu dominio, e manter o seu factício esplendor»

Colonos e indigenas , Conqufstados e Conquistadores,

seus filhos, e os filhos de seus filhos, tudo foi confun-

dido , tudo ficou sugeito a hum anátema geral. E pop

quanto a ambição do poder , e a sede de oiro são sem-
pre insaciáveis e sem freio , não se esqueceo Forttigat

de mandar continuamente Bachás desapiedados , Magistra-

dos corruptos, e enxames de agentes fiscaes de toda a es-

pécie
,

que no dclirio de suas paixrjes e avareza despe-

pedaçavão os laços da moral assim publica, como domes-
tica : devoravão os mesquinhos restos dos suores e fadi-

gas dos habitantes ; e dilaceravâo as entranhas do Braiif^

que os sustentava e enriquecia
,

para que reduzidos i ul-

tima desesperação seus Povos, quaes submissos Musul-
manos fossem em romarias á nova IVléca comprar com
ricos dons e offerendas huma vida, bem que obscura e
languida , ao menos mais supportavel e folgada. Se o
Br.isil resistio a esta toirente de inales : se medrou no
mejo de t.ío vil oppressão , <)eveo-o a seus filhos fortes

e animosos
,
que a Natureza tinha talhado para gigantes ;

deve»-o aos bcnetãcios dessa boa Mãi
,
que lhes dava for-

cas sempre renascentes pata zonibarem dos obstáculos fi-

zttos e moraes
,

que seus ingratos Pais e Irmãos oppu-
nhão_ jcinrcmente ao seu crescimento e proíperidade.

Portrn o Brasil ainda que ulcerado com a lembran-

ça de seus passados infortúnios ,. sendo naturalmente born

e honrado , não deixou de receber com inexplicável ju-

bilo a Augusta Pessoa do Senhor D. João VI , e a to-

da a Real Família, Fez ainda mais : acolheo com braços

hospedeiros a Nobreza e Povo que emigrara , acoçados

pela invasão do Déspota da Europa : — Tomou conten-

te sobre seus hombros o pezo do Throno de Meu Au-
gusto Pai— Conser\íou com esplendor o Diadema que
lhe cingia a Fronte — Supprio com geiwrosidadc e profu-

são as despezas de huina nova Corte desregrada — e, o que-

mais he , em srandissima distancia , sem interesse algum

seu particular, mas só pelos simples laços da fraterni-

dade, contribuio tam.bem para as despezas da guerra^ qu*

Portugal tão gloriosamente tentara contra os seus Inva-

sores. E que ganhou o Bratil erri paga de tantos sa^

cri.ficios ? A (oininiiaçáo dcs relhcs^ sbusos , ^ o sccie»*
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cimo de novos, Introduzido?, patte pela imperícia , e

p "-te pda immoralidade ; e pelo crime. Toes desgraças
ciiimavão altariíente por hutna proiiipta reforma de Go-
verno, para o qual o liabilitavno o accrescimo de luzes,
e os seus inauferíveis direitos ; como homens que for-

iravão a porção mais e mais rica da Nação Portugueza,
favorecidos pela Natureza na sua posição geográfica e cen-
tral no meio do Globo— nos seus vastos portos e an-
seadas— e nas riquezas natiiraes do seu solo; porem
sentimentos de lealdade excessiva

, e hum extremado
amor para com seus Irmãos de Portuga/ embargarão seus

ijueixumes, sopearão siia vontade, e fizerão ceder esta

palma gloriosa a seus Pais, e Irmãos da Europa.
Quando em Portugal se levantou o grito da Rege-

neração Politica da Monarquia , confiados os Povos do
Brasil na inviolsbilidade dos seus direitos , e incapazes

de julgar aquelles seus Irmãos diíTerentes em sentimen-
tos e generosidade , abandonarão a estes ingratos a dc-
feza de seus mais sagrados interesses , e o cuidado da sua

completa reconstituição; ena melhor lé do mundo ador-

mecêrã^o tranquillos á borda do mais terrível precipício.

Coiifiancio tudo da sabedoria e justiça do Congresso Lis-

bonense esperava o Timslt receber delle tudo o que lhe

pertencia por direito. Ouão longe estava então de pre-

zumir que este mesmo Congresso fosse capaz de tão vil-

mente atraiçoar suas esperanças e interesses ; interesses

que estão estreitamente enlaçados com os geraes da Na-
ção.

Agora ji conhece o Srasll o erro em que cahíra , e

se os Brasileiros não fossem dotados daquelle entluisias-

mo
,
que tantas vezes confunde fósforos passageiros com

a verdadeira luz da razão, veriáo desde o pruiieiro Ma-
nifesto que Portcr^til dirigira aos Povos da Europa, que
liúui dos fins nccultos da sua apregoada Regeneração con-
sistia em restabelecer astutamente o velho systema Co-
lonial , sem o qual creo sempre Fortugal , e ainda ho-
je o crê que não pôde existir rico e poderoso. Não pré-

vio o Brasil que seus Deputados, tendo de passar a hum
Paiz estranho e arredado, tendo de luctar contra preocu-

pações e caprichos inveterados di Metrópole , faltos de
todo o apoio pronto de amigos e parentes , de certo ha-

viáo de cahir na nullidade em que ora os vemos ; mas
foi- lhe necessário passar pelas duras liçues da experiência

para reconhecer a illusao das suas erradas esperanças.

Mas merecem desculpa os Brasileiros, porque almas

cândidas e generosas muita diflikuldade terião de capa-

citar-se que a gabada Regeneração da Monarquia houves-
se de começar pelo restabelecimento do odioso systema
Colonial, Era mui difficil, e quasi incrível, conciliar es-

te plano absurdo e tyranoico com as luzes e liberalismo

que altamente apregoava o Congresso Portuguez! E ain-

da mais incrível era, que houvesse homens tão atrevi-

dos , e insensatos
,
que houvessem , como depois Direi

a attribuir a vontade e Ordens de Meu Augusto Pai El-

Rei o Sr. D.João VI , a quem o Brasil deveo a sua Ca-

thegoria de Reino
,
querer derribar de hum golpe omaii

bello Padrão que o ha de eternizar na Historia do Uni-
verso. He incrível por Certo tão grande allucinação ; po-

rém fallâo os factos , e contra a verdade manifesta não

pôde haver sobsuiai.
,

Em quanto ftleu Augusto Pai não abandonou, arras-

tado por occultas e pérfidas manoliras , as praias do Ja-
neiro para ir desgraçadamente habitar de novo as do ve-

lho Tejo , affectuva o Congresso de Lisboa sentimentos

de fraternal igualdade para com o Brasil, e princípios

luuiinosos de reciproca justiça , declarando formalmente
nò Artigo 2 1 das b'ases da Constituição, que a Lei fun-

damental, que se hia otganisar e promulgar, só teria

spplicação a este Reino , se os Deputados delle , depois

de reunidos , declarassem ser esta a vontade dos Povos
que representav.ão ; mas qual foi o espanto desses mes-
mos Povos

,
quando v/rão, em contradicção aquelle ar-r

tigo , e com desprezo de seus inalienáveis direitos, hu-

ma fracção do Congresso geral, decidir dos seus mais ca-

ros interesses ! quando vírao legislar o partido dominan-
te daquelle Congresso incompleto e imperfeito, sobre

objectos de transcendente importância , e privativa com-
petência do Brasil, scni a audiência sequer de dois Cei-

çoi dos seus Representantes.

Este partido domi lador
,
que ainda hoje insulta sem

pej'o as lujes , e probidade dos hoiv.ens sensatos c pro-

bos que nas Cortes existem , tenta todos os n eios in-

fernaes e tenebrosos da Politica para continuar a enga-

nar o crédulo Brasil com apparente traternid.tde
,

que

nunca morara em seus corações ; eapproveíta astutaii.ei-

te os desvarios da Junta Governativa da Bahia Çque oc-

cultamente promovera) para despedaçar o sagrado nó que

ligava todas as Províncias do Brasil i Minha Legitima s

Paterna! Regência. Como ouzoii reconhecer o Congresso

naquella Junta facciosa, legitima authoridade para eortar

os vincules políticos da sua Província , e apartar-se do

centro do systema a que estava ligada, e isto ainda de-

pois do Juramento de Meu Augusto Pai á Constituição

proniettida a toda a ftlonarquia ? Com qiie direito pois

sanccionou esse Congresso , cuja representação Nacional

então só se limitava á de Portugal , actos tão illegae? ,

criminosos, e das mais funestas consequências para to-

do o Reino-Unido ? E quaes forão as utilidades que da-

hí víerào á B.iltia ? O vão e ridículo nome de Província

lie Portugal; e o que peor he , os malis da guerra ci-

vil e da anarquia em que hoje se acha submergida por

culpa do seu primeiro Governo, vendido aos Demago-
gos Lisbonenses , e de alguns outros homens deslumbra-

dos cOm idéas anárquicas e republicanas? Por venturi

ser a Bailia Província do pobre e acanhado Reino de Por

-

tiigal
,
quando assim podesse conservar-se , era nuis d>

que ser huma daS primeiras do vasto e grandioso Impé-
rio do Brasil? flias ef,>0 outras as vistas do Congresso.

O Brasil não devia mais ser Reino ; devia descer do throno

da sua cathegoria : despojar-se do manto R. de sua Wa-
gestade , depor a Coroa e o Sceptro ; e retroceder na

ordein politica do Universo, para receber novos ferros,

e humilhar-se como escravo perante Portugal.

Não paremos aqui — examinemos a marcha progres-

siva do Congresso. Authorisão, e estabelecem Govcrios
Provinciaes anárquicos, e independentes huns dos outros,

mas sujeitos a Portugal. Rompem a responsabilidade e
harmonia mutua entre os Poderei Civil, Militar, e Fi-

nanceiro, se.Ti deixarem aos Povos outro recuiso a seus

males ínevitave"is senão a travez do vasto Oceano —-re-

curso inútil e ludibrioso. Eem via o Congresso que des-

pedaçava a arquitectura magestosa do Império Brasileiro ;

que hia separar e pôr em continua lucta suas partes ; an-

niquílar suas forcas ; e até con\'erter as Piovincias em
outras tantas Pvcpiiblicas inimigas. Mas pouco lhe ímpor-

tavão as desgraças do Branl -, bastava- lhe por então pro-

veitos momentâneos ; e nada se lhe dava de cortar a ar-

vore pela raiz, com tanto que, á similhança dos selva-

gens da Luizíaiia , colhesse logo seus fructos , sequer

huma vez somente.

As representações e esforços da Junta Governativa ,

c dos Deputados de Pernambuco para se verem livres das

baionetas Euiopéas , as quaes aquella Província devia as

tristes dissenções intestinas que a dilaceravão, lorão bal-

dadas. Então o Brasil começou a rasgar o denso vco qucí

cobria seus olhos ; e foi conhecendo o para que se des-

tinavão essas Tropas ; examinou as causas do m.o aco-

lhimento que recebião as propostas dos poucos Deputa-
dos que jã tinha em Portugal, e foi perdendo cada vez
mais a esperança do n;elhoramento e relórma nas deli-

berações do Congresso
;

pois vi.a que não valia a Justiça

de seus direitos , nem as vozes e patriotismo de seus

Deputados.

Ainda não he tudo, — Bem conheciáo as Cortes de
Lisboa que o liiasil estava esmagado pela innmensa di-

vida do Thesouro ao seu Banco Nacional , e oue se es-

te viesse a fallir , de Certo innumeraveis familias hcariáo

arruinadas, ou reduzidas á total indigência: Este objec-

to era da nu-ior urgência ; todavia nunca o crédito deste

Banco lhes deveo a menor attençâo ; antes parece que

se empenhaváo com todo o esmero em dar-lhe o iiltnno

golpe, tirando io Brasil as sobras das rendas Prcvínciacs,

que devião entrar no seu Thesouro Pubiico e Central ; e

Sté esbulharão o Banco da administração dos coiitr;ct.s

que EIRci Meu Augusto Pai lhe havia concedido, para

amortísação desta divida sagrada.

Chegno em fim ao Brasil os fataes Decretos de
rninha retirada para a Europa , e da extincção total dos

Tríbunaes do líio de J aniiro , ao mesmo tempo que li-

cavão subsistindo os de Portugal. Desvanecérão-se en-
tão em hum momento todas aí esperanças at; mesmo
de conservar huma delegação do Foder Executivo, otie
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fosse c centcc commum de união e de força entre todas

•as PrOvii'GÍa'! deste vastíssimo Paiz
,

pois que sem este

centro coiiiiviiim que de regularidade e impulso a todos

os nnovii*antos di sua maquina Social , debalde a Natu-
reza lerio feito ruHn o que delia profusamente dependia,

para õ fapido desenvolvimento das suas forças e futura

-prosperidatíe. Kum Governo forte e Constitucional era

«ó cuem prdia dcsempeçar o caminíio para o augmento
<ja civilisacáo e rique7a progressiva do Brusil ; quem po-

eía dcfruílcll) de seus inimigos externos, e coliibir as

facções internas de iinmr-ns ambiciosos e malvados
,
que

( uzassem attent.ir contra a Liberdade e propriedade indi-

Aidual, e contra o socego e -segurança publica do Esta-

do em geral , e d;: cads Innna das suas Províncias em
particular. Sem este centro commum , Torno a dizer

,

todas as re!açóc<! de amizade e commercio mutuo entre

este Reino com o de Portugal e Paizes Estrangeiros
,

teri;o mil coíiisões e embates ; e em ve: de se augmc n-

tar a nossa r't;ucza debaixo de bum systema solido c- ade-

íjuad;> dé ficoMonda Publica, a veiiamos pelo contrario

entorpecer , definb.ar, e ncabat talvez de tcd". Sem es-

te centro de forca c ds União finaim-ínte, não poderião

os UrasilcifOs conservar as suas Ironteiras e limites natu-

Taes j é peiderião , como agora maquina o Congresso,

tudo o que ganharão á custa de tanto sangue e cabedaes ;

e o que he peor , com menoscabo da lionra e brio Na-
cional , e dos seus grandes e legítimos interesses políti-

cos e commerciaes. iMas felizmente para nós a Justiça

ultrajida ea sã politica levantarão bum brado universal,

e ficou suspensa a execução de táo maléficos Decretos.

Reseiitírão-se de novo os Povos deste Reino, ven-

do o desprezo com que lorão trilados os Cidadãos bene-

méritos do Brasil, pois na numerosa lista de Diplomáti-

cos, Ministros de Estado, Conselheiros, e Governadores

militares, não appareceo o nome de hum s6 trasíleíro.

Os fins sinistros porque se nomearão enes novos Kachás

com o titulo doirado de Governadores d'Armas estão ho-

je manifestos : basta attcnjer ao comportamento urnfor-

Tne que lião tido e;ii nossas Províncias, oppondo-se á di-

gnidade e liberdade do Br,isil— e basta ver a considera-

ção com que as Cortes ouvem seus OI;ficíos, e a inge-

rência que tomão em matérias civis e politicas ,
iruito

alheias de qualquer mando militar. A condescendência

com que as Cortes recebilião as felicitiçúes da Tropa
fratricida expulsa de Permimbuco : e ha pouco as appro-

vações dadas pelo partido dominante do Congresso aos

revoltosos procedimentos do General AvUUt.
,
qne

,
pa-

ra cumulo de males e sofírimento , ate deo causa á pre-

matura morte de meu querido Filho o Príncipe Ú.Jo^:o;

o pouco Caso e escarneo com que forão ultimamente ou-

vidas as sanguinosas scenas da Hahia
,

perpetradas pelo

infatne iKrtr/i-ii-íJ , a quem vão reforçar com novas 'l"ro-

pas , apezar dns protestos dos Deputados do Brasil; tu-

•do isto evidencea
,

que depois de subiugada a liberdade

das PiCíincias, «uffncados os gritos de suas justas recla-

mações , denunciados como anti-constitucionaes o patrio-

tismo e honra dos Cidadãos , só peitenJem usses desor-

ganisadores estabelecer debaixo das palavras enganosas

<le uníã(j e Iratetnidade , hum completo despotismo mili-

tar , com quo es; erão esmagaf-nos.

Nenhum Governo justo , nenhuma Nação civilisada

deixará de comptehender
,

que pr-ivado o Brasil de hum
Poder Executivo — que extinctos os Tribunaes necessá-

rios — e obrigado a ir ir.endigar a Pórtagiií a travez lie

delongas e perigos as graças e a justiça —• que chamadas

a Liihoa as sobras das rendas d?s suas Províncias — que
anniqiiillada a sua Catliegoiia de Reino — e que domina-

do este pelas baionetas que de Portiigúl mandassem-^
só restava no l'r„sil ser riscado para sempre do nun.ero

<ias Nações e Povos livtcs , ficando outra vez reduzido ao

antigo estado Colonial , e de commercio exclusivo. .Mas

não- convinha ao Congresso patentear á lace do Miuido

civilisario seus cccultos e abomináveis projectos ;
procu-

rou por tanto lebuçallos de novo, nomeando Comnus-
sóes encarregadas de tratar dos Negócios Políticos , e

mercantis deste Reino. Os pareceres destas Conimissões

correm pelo Universo , e mostrão terminantemente todo

o machiavelismo e hvpocrisia das Cortes de Lisbmt
,

que
só piodem rlludir a homens ignorantes, e dar novas armas

aos inimigos solapados que vivem entre nós. Dizem ago-

ra esses falsos e ma'os Pcliticos, que o Congresso deseja

ser instruído dos votos do Brasil, e que sempre quiz

acertar em suas deliberações ; se isto be verdade
,

por-

que ainda agora regeitão as Cortes de Lisboa tudo quan=
to propõem os poucos Deputados que lá temos ?

Eta Commíssão Especial encarregada dos Negócios
Políticos deste Reino ja lá tinha em seu poder as repre-

sentações de muitas das nossas Províncias e Camarás»
cm que pedião a derrogação do Decreto sobre a organi- ,

sacão dos Governes Provincíaes , e a JVlinha conservação
neste Reino como Príncipe Regente. Çiie fez porém x
Commissão ? A nada disso attendeo, e apenas propoz mi-
nha estada temporária no Rjo de Janeiro sem entrar nas
atlríbuições que me devião pertencer, como Delegado
do Poder Executivo. Reclamavão os Povos hum centro
iinico daquelle Poder para se evitar a desmembração áo
Brasil em partes isoladas e rivaes. Que fez a Ccmmis-
sio} Foi tão macbiavelica que propoz se concedesse ao
Brasil dois ou mais centros , e até que se correspondes-

sem directamente com Portugal as Províncias que assim
o desejarem.

Wuitas e rnuítas vezes levantarão seus braços a fa-

vor do Ernsil os nossos Deputados ; mas suas vozes ex-

pirarão suiTocadas pelos insultos da gent;.'!íi assalariadi

das galerias. A todas as suas reclanaçóes responderão

sempre que erão ou contra os artigos já decretados da
Constituição , Ou contra o Regulamento interior das Cor-

tes , ou que não podião denogar o que já estava decidi-

do, ou finalmente respondião orguMicsos — aqui não ba

Deputados de Províncias , todos são Deputados da Na-
ção , e só deve valer a pluralidade-: — f.i!so e inaudito

principio de Direito Publico , porém mui utii aos domi»
naivres

,
poiquc escudados pela maioria dos votos Euro-

peos , tornavão nuilos os dos brasileiros
,

podendo assim

escravisãr o Brasil a seu sabor. Foi presente ao Con-,

gresso a Carta que me dirigio o Governo de S. Paulo

^

e logo depois o voto unaninie da Deputação que Tt\9

foi enviada pein Governo, Camará, e Clero da sua Ca-

pital. Tudo foi baldado. A Junta daquelle Governo for

insultada , taxada de rebelde , e digna de ser criminal-

mente processada. Em fim pelo orgão da Imprensa livre

os Escritores Prasileitos trianilestárão ao Mundo as injus-

tiças e erros do Congresso ; e em paga da sua lealdades

e patriotismo lorão invectivados de venoes , e só inspi-

rados pelo genío do mal, no macbiavelico Paiecet da
Conimissão.

A' vista de ttido isto, já não he mais possível que

o Brasil lance liuni véo do eterno esquecimento sobre

'tantos insultos e atjocidadcs ; nem he igualmente possí-

vel que elle possa jamais ter confiança nas Cortes de
Lisboa , vcndo-se a cada passo ludibriado , já dilacerado

por luima guerra civil , começada por essa iníqua gen-
te , e até ameaçado com as scenas horrorosas de Haity^
que nossos furiosos inimigos muito desejáo reviver.

Por ventura não he lambem hum começo real de
-hostilidades ptohibir aquelle Governo que as Nações Es-

trangeiras , com quem livremente corrmeicianos , nos

-importem petrechos n.ilitaies e navaes ? — Deveremos
igualmente soffrer que Portugal otfereça ceder á l-ranfa

iiuma parte da Piovincia co Pará, se aquella Pcteiiéia

lhe qui2er subministrar Tropas e Navios com que possa

melhor atgemar nrssos pulsos, e sufíocar nossa justiça?

— Poderão esqnecrr-se os briosos brasileiros de que iguaes

propostas, e para o mesmo l,m , fct>io feitas á l.iglater-

rn, coni offetecimenlo de se perpeii!?r; o tratado de Com-
mercio de iSjO, e ainda com niaicies vantagens? A
quanto chega a má vontade e impolitica dessas Cortes !

Demais , o Congresso de LisLoa , não poupando a

menor tentativa de Of prímir-nos , tem espalhado l.utT.a

cohorte de Emissários occultos
,

que empiegão lodos os

recursos di astúcia e da perfidia para desorientarem o
espíiita publico, peiturbarem a boa cidem , e fomenta-
rem a desunião e anarfiuia no Brasil. Certificados ào
justo rancor que tem .estes Povos ao despotismo, náo
cesi^áo es.tes peifidos Emissários, para perverterem a opi-

nião publica , de envtnenar as acçfes mais justas e pu-

ras ;do- meu Co>erno, cusandc temerariamente imputar-

me xiesejos de separar inteiíanente o Brasil de Portif
gal y e ,de, reviver ,a antiga arbitrariedade. Dtbalde ten-

tio.poiim dtíiiiiit.os h«bitiínt«i dçste Rtino; os honta-
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dos Europso! nossos coterraneos não serão ingratos ao

paiz que os adoptou por filhos , e os tem honrado e en-

riquecido.

Ainda não contentes os facciosos das Cortes com
Ioda esta serie de perfídias e atrocidades , ousáo insinuar

que grande parte destas medidas desastrosas são emana-
ções do Poder Executivo; como se o caracter dElRei,
do bemfeitor do Broji/, fosse capaz de tão machiavelica

perfídia — como se o Brasil e o Mundo inteiro não co-

iiiiecessem que o Senlior D. Jo':o VI , Meu Augusto
Pai, está realmente prisioneiro d' Estado, debaixo de

completa coacção, e sem vontade livre, como a deveria

ter hum verdadeiro Monarca, que gozasse daquellas at-

tribulçóes
,
que qualquer legitima Constituição, por mais

«streita e suspeitosa que seja , lhe não deva denegar :

sabe toda a Europa , e o Mundo inteiro
,

que dos seus

Ministros, huns se achão nas mesmas circunstancias, e

outros são creaturas e parridistas da facção dominadora.

Sem duvida as provocações e injustiças do Congres-

so para com o Brasil são filhas de partidos contrnrios

entre si , mas ligados contra nós : querem huns forçar o
Brasil a se separar de Fertugal

, para melhor darem alli

garrote ao Systema Constitucional : outros querem o mes-

mo
,

porque desejão unir-se á Hespanha : por isso não
admira em Portugal escrever-se , e assoalhar-se descara-

damente que aquelle Reino utilisa com a perda do Bra^
iil.

Cegas pois de orgulho, ou arrastadas pela vingança

-e egoismo , decidirão as Cortes com dois rasgos de pen-

na huma questão da maior importância para a grande

Família Lusitana, estabelecendo sem consultar a vonta-

de geral dos Portugticzes de ambos os Hemisférios , o
assento da Monarquia em Portiignl, como se essa míni-

ma parte do território Portugacz , e a sua povoaçio es-

tacionaria e acanhada devesse ser o centro politico e

tCommercial da Nação inteira. Com efFeito , se convém
a Estados espalhados, mas reunidos debaixo de hum só

Chefe, que o principio vital de seus movimentos e enre-

gia exista na parte a mais central e poderosa da grande

maquina Social, para que o impulso se communique a

toda a periferia com a maior presteza c vigor , de certo

o Brasil tinha o iiicontrastavel direito de ter dentro de

si o assento âo Poder Executivo. Com efFeito , este ri-

co e vasto Paiz , cujas alongadas Costas se estendem

desde dois grãos além do Equador até o Rio da Prata
,

e são banhadas pelo Atlântico, fica quasi no centro do

Globo á borda do grande Canal por onde se faz o Com-
me rcio das Nações

,
que h? o liame que une as quatro

partes do Mundo. A' esquerda tem o Brasil a Europa

<t a parte mais considerável da America, em írente a

jlsia , í direita o resto da America e Ásia com o im-

menso Arq.itpebgo da Aiistmlia , e nas Costas o Mar

Pacifico ou o Máximo Oceano , com o Estreito de Ma-
galhães , e o Cabo de Hom quasi d porta.

Quem ignoa igualmente que lie quasi impossível

dar nova força e energia a Povos envelhecidos e dcic-

cados ? Quem ignora hoje que os bellos dias de Portu-

gal estão passados , e que só do Brasil pôde esta peque-

na porco da Monarquia esperar seguro arrimo, e novas

íorças para adquirir outra vez a sua virilidade antiga !

Alas de certo não podendo o Brasil prestar-lhe estes soc-

corros se alcançarem esses insensatos decepar-lhe as for-

ças , desunillo, e arruinallo.

Em tamanha e tão systematica serie de desatinos e

atrocidades
,

qual deveria ser o coinportainento do B/<i-

' sil ? Deveria suppòr 'acaso as Coites de Lisboa ignoran-

tes de nossos direitos e conveniência ? Não por certo ;

porque alli ha homens , ainda mesmo dentre os facciosos ,

bem que malvados , não de todo ignorantes. Deveria o

Brasil soffrer , e contentar-se somente com pedir humil-

demente o remédio de seus males a corações desapieda-

dos e egoístas ? Não vê elle que mudados os déspotas,

continua o despotismo ? Tal comportamento , além de

inepto e deshonroso precipitaria o Brasil em hum péla-

go insondável de desgraças ; e perdido o Brasil está per-

dida a Monarquia.

Collocado pela Providencia no meio deste vastíssi-

mo e abençoado Paiz, como Herdeiro, e Legitimo De-

legado de ElP<.ei Meu Augusto Pai , he a prinaeira daí

Minhas obrigações , não só zelar o bem dos Povos lira-

zileiros , mas igualmente os de toda a Nação, que hum
dia devo governar. Para cumprir estes Deveres Sagrados

,

annuí aos votos das Províncias que Me pedirão não as

abandonasse : « Desejando acertar em todas as Minhas

Resoluções , Consultei a opinião publica dos Meus Súb-

ditos, e fiz Nomear e Convocar Procuradores Geraes de

todas as Províncias para Me aconselharem nos Negócios

de Estado e da sua commum utilidade. Depois para lhes

dar huma nova prova da Minha sinceridade e Amor , ac-

ceitei o titulo e encargos de Defensor Perpetuo deste

Reino, que os Povos Me conferirão: E finalmente ven-
do a urgência dos acontecimentos , e ouvindo os votos

geraes do Brasil que queria ser salvo, Mandei convocar

huma Assembléa Constituinte e Legislativa que traba»

Ihasse a bem da sua sidída felicidade. Assim requerião

os PovO!
,

que considerão a Meu Augusto Pai e Rei pri-

vado da Sua Liberdade , c sujeito aos caprichos .d'esse

bando de facciosos que domina nas Cortes de Lisboa
,

das quaes seria absurdo esperar medidas justas e úteis

aos destinos do Brasil , e ao verdadeiro bem de toda a

Nação Portugueza.

Eu seria ingrato aos Brasileiros , seria perjuro ás

Minhas Prumessas , e indigno do Nome de Piincípe R.
do Reino-Unido de Portugal , Brasil , e Algarvts , se

obrasse de outro modo. Mas Protesto ao mesmo tempo
perante DEOS e á face de todas as Nações Amigas c

Alliadas que não Desejo cortar os laços de união e fra-

ternidade , que devem fazer de toda a Nação Portugueza

hum só 'l"odo Politico bem crganisado. Protesto igual-

mente que saha a devida « justa reunião de todas as

partes da Monarquia debaixo de hum só Rei , como Che-
ie Supremo do Poder Executivo de toda a Nação , Hei
de defender os legítimos direitos , e a Constituição fu-

tura do Brnsil
,

que Espero seja boa e prudente , tom
todas as Minhas Forcas, e d cuita do Meu próprio san-
gue, se assim for necessário.

Tenho exposto com sinceridade e concisão aos Go-
vernos e Nações , a quem Me dirijo neste Manifesto , as

Causas da íinal resolução dos Povos deste Reino. Se El»

Rei o Sr. D. João VI Meu Augusto Pai esiivesse ainda
no seio do Brusil

,
gozando de Sua Liberdade e Legití-

nia Authnridade , de cerco se Comprazeria çvm os votos

deste Povo leal e generoso : e o Jminortal Fundador
deste Reino, que jd em Fevereiro de 1821 chamara ao

Rio de Janeiro Cortes llrasileíras ; não Poderia deÍAar

neste momento de Convocallas do mesmo modo que Eu
agora fiz. Mas achando-Se o nosso Rei Prizioneiro e

Captivo , a iUim Me compete salvallo do aftrontoso es-

tado a que o reduzirão os facciosos de Lisboa. A Miin
pertence , como Seu Delegado e Herdeiro , salvar não
só o Brasil , mas com elle toda a Nação Portugueza.

A Minha firme resolução, e a dos Povos que Go-<

verno , estão legitimamente pnmulgadas. Espeio pois que
os homens sábios e iniparciaes de todo o Mundo , e que
os Governos e Nações Amigas do Brasil hajão de fazer

justiça a tão justos e nobres sentimentos. Eu os con\i-

do a continuarem com o Reino do Brasil as mesmas
relações de mutuo interesse e amizade. Estarei prompto
a receber os Sfus Ministros e Agentes Diplomáticos , e

a enviar-lhes os Meus , em quanto durar o captiveiro de

EIReí Meu Augusto Pai. Os portos do Brasil continua-

rão a estar abertos a todas as Nações pacificas e amigas

para o commercio licito que as Leis iiíio prohibem : os

Colonos Europeos que pata aqui emigrarem poderão con-

tar com a mais justa protecção neste paiz lico e hospi-

taleiro. Os Sábios , os Artistas , os Capitalistas
, e os

Enipreliendedorcs encoiUraráõ também ami?ade e acolhi-

mento : E como o Brasil sabe respeitar os direitos dos

outros Povos e Governos legítimos , espera igualniente

por justa retribuição , que seus inalienáveis direitos sejãfi

também por elles respeitados e reconhecidos
,

para se

não ver , em caso contrario , na dura necessidade de
obrar còntía os desejos do seu generoso coração. —
Palácio do Ria de Janeiro 6 de Agosto de iS22.

PPãNClFE REGENTE.
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HESPANHA.
Madrid Ji de Outubro.

.s Cortes conceJcrSo , e já se publicou o decreto , o
recrutamento de 29:97 j homens, pedido pelo Ministério,

de que a flhdrid tocão 774. Assim fosse fácil achar di-

niieiro !

Dizem que se acharão jCO espingardas no Convento
dos Capuchinhos de Barcelona, e huma correspondência
crjmi.iosa com a Junta de Urgel.

Algumas cartas de Paris dizem que o Duque de An-
gouleme se propõe visitar o Departamento áoi Pj/rennéos

,

e que já estava nomeado hum batalhão de Guardas para

o acompanhar.

Os servis que se achava" ainda, a 21 deste mez
,

em Gibraltar j são: Martins Torres^ o Eispo de Male-
g'> , o Padre Pulumo , o fllarquez de Casa Sarrla , o Co-
ronel Capitão das Guardas, Casa Sola, o Thesoureiro
de Málaga , e o General Grimarest : todos elles se pro-

pur.hão embarcar para Génova na Esquadra íarsii que es*

ti em Gibraltar.

O General larco dei Vai escreve do quartel-general

ce Sdi em data de 2 j ,
que os inimigos tinhão entrado

a 21 em Lumbier , e que estavão divididos em três par-

tes dir;gindo-se para os Pj/rennéos e para a Navarra
;

que em consequência tinha elle ordenado ao Regimento
do hijnnte D. António marchasse de Huesco z Munzon ,

e que se reunissem alli immcdiatamente os 200 homens
que tinhão partido de Teruel. Esta medida tem por ob-
jecto, accrescenta elle, reunir na passagem do Cinca hu-

ma força suíficiente para operar sobre Tamarit , e nas

avenidas de Mcquinenza.
De Tcltsa (de França") avisaváo a 18 que as tro-

pas acantonadas na décima e undécima divisão militar hiãu

ser divididas em três corpos que formarião o Exercito de
observação dos Pyrennéos. Accrescentavão que a Divisão

dos Pyrconéos occidentaes , commandada pelo Conde du

Atiticiíamp terá o seu Quartel General em Baiona ; a Di-

visão do centro , commandada pelo Conde Lijer-Beloir
,

ein Tolosa; e o Conde Curial, que commandará a Di-

visão dos Pyrennéos orientaes , residirá em Perpiítliiie.

LISBOA 10 de Novembro.
Sr. Redactor

,

A Gazeta Vuiversal , cue não obstante os repetidos

esforços da maledicência , e da inveja , se tem elevado
,

e continua a progredir niagestosamciite sobre os Astros

mais luzentes do nosso heniisterio, penetra nos mais re-

cônditos Lugarejos deste Reino, e o bom e escolhido da
Nação teimou em cham.ir ao seu A. homem probo, ho-
mem verídico, homem sisudo, homem imparcial, e que
nunca se esmera em dispor, e inverter os factos de ma-
neira

j que sejão alictfrscs ds hum determinado systema ,

excluindo a torto e a direito quanto desagrada , e con-

traria certas idcas Basta de encómios.—Tenho por

noticia que se tem publicado muitos escritos judiciosos ,

bem traçados , e ate eloquentes em defeza do P. J 01c

Agostinlut de Tnacedo , e bem certo estou de que meia
palavra he de sobejo para metter cem braças a baixo do

chão os mofinos detractores de táo grande homem. Cus-

tâ-me porém que essas meias palavras e palavras ditas

ahi ao ouvido não retumbem por todas as Provincias do

Reino, o que me obrigou a preparar o meu tinteiro,

aparar as pennas , e limpar os já ferrujentos petrechos

de guerra para desaggravo de hum Varão digno de me-
lhor fortuna, e até dissera de melhor pátria, se hum pu-

nhado de malévolos, e de intrigantes merecesse o nome
de pátria. Queira pois ter a bondade de inserir no seu

excellente periódico huns quatro pequenos artigos pelo

theor e forma seguinte.

1.° DcfiniçSo.

Quem he o P. José Agostinho de Macedo"*. Ser£

talvez hum monstro ainda mais feio que o Horaciano,

uual o pintão os seus inimigos , e preversps abocanhado-

res do seu credito? Não he por ceito ; e ainda que todo

o Portugal estivesse de mão armada contra elle, o que
succede bera pelo contrario, seria fácil a sua apologia,

tendo-se em visca seus escritos immortses
,

que lhe af-

fianção hum distincto lugar na estimação de todos os

homens de sizo seus contemporâneos, e nomeadamente
da Posteridade. Memoria e lição prodigiosa, facilidada

de escrever em lingoagem correcta , e livre dos dois ex-
tremos , seja da atfectaçáo pueril do quinhentisnio , seja

de hum neologismo reprovado , e injurioso para huma
hngua das mais ricas da Europa ; hum tacto o mais fine»

e delicado para discernir o tal:o do verdadeiro, o aífe—

'

ctado do natural , e o guindado , e pueril , do sublime ;
hum talento singular, e a meu ver único, para maneac
a seu sabor a fulminante espada dos chistes e motejoss

decentes (1) po' '^' arte, que as nossas Comedias dos
Vilhalpandos , a Autcgrafia , e outras que taes ficão 3
perder de vista se as confrontarmos com hum só dos ar-

tigos de hum Scmaaario (,(]iie publicou e:ii 1812 í 181 j •
Red. da G. U.") impresso em "Lisboa, de que elle foi col-

laborador (2) ; huma promptidão defallar tom tanto acer-

ai) Só estes approvo. . . , Sei que o Padre se des-

forra as vezes dos ataques pessoaes com outros da mes-
ma laia...< porém nestes casos.... Mugis arnica veri-

tas.

(2) Para dar mais alguma razão do meu dito , pe-

direi aos estudiosos das mais bellas scenas de Moliere ^

das mais engraçadas passagens dos Rabelais, dos Scarrons^

e dos Swifis, que me descubrão nesses AA. huma — Pe-

dra filosojal— achada pelo nosso Reverendo em Lisboa^

e mettida pelos olhos de quem não fiir cego. yid. temo
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to como deducção , e orderfi nas matérias
,
qOí parecem

mais alheias do que se devia ter como principal objecto

de seus estudos, que a tudo chegão, etudo abarcão ; bum
habito de pregar extemporaneamente sobre toda a quali-

dade de sujeitos, que por ventura se conheceo em gráo

tão subido só em outro Portuguez do mesmo sobrenome ;

liiima fecundidade pasmosa em conceber, e produzir ver-

sos de toda a espécie, sendo-llis mais fácil escrever Poe-

mas , do que a outros seus rivaes compor hum aranzel

de quatorze linhas chamado Soneto: Eis alguns traços

para o quadro litterario de hum Padre que se tem visto

satyrisado, perseguido, e ameaçado a ponto de não fa-

zer gosto da vida, e de appetecer talvez o silencio das

sepulturas para escapar á nuvem de calumniadores
,

que

quasi o não deixio respirar hum só instante , e que de-

sejío cadafalsos, e aguças punhaes para o mesmo a quem
outras Nações , e das mais cultas do Universo , não se

pejatiáo de leyantar estatuas I ! !

2.° Causas deste ódio.

Que triste e malfadada he a sorte dos homens gran-

des neste Remo! Entre nós qualquer viso de superiori-

dade de talentos he hum crime irremissive! , e empecer
de todos os modos quem se levanta acima do commum
lie mania Portugueza , de que seria fácil citar huma infi*

nídade de exemplos. . . . E venháo cá dizer-me que a ne-

gra inveja não he dos defeitos nacionaes , talvez o mais

palpave! , e digno de lastima ! Fosse possível despir in-

tsiramente o Padre do seu Motim litterario, do seu New-
ton , da sua Meditação , do seu Oriente , das suas atila-

das nervosas , e inexpugnáveis obras — a Verdade , e a

Demonstração da eicistencia de Deos , e mais que tudo

da sua cabal , terminante , e invencível Refutação dos

principios-dos liluminados^ .... e ahi o temos em pro-

fundo aoce^o , e nunca mais se torna a fallar delle. . . .

5.° Efjeitos deste ódio.

Nunca me ponho a ler as satyras e invectivas con-

tira o Padre, que não me aponte logo na memoria o Leão
velho, e doente, e parece cousa da fortuna, que lego

me sòa aos ouvidos o — Et ta dedecus noturie\ ! e por

mais que eu forceje para desviar de mim tal conceito

tfue- faço dos seus antagonistas, no sou, nem posso fi-

car senhor de mim, e o peior he que toda a Nação subs-

creve a este meu modo de pensar ; e quer se vá para o

Nascente, quer para o Poente, qUer para o Aguião, quer

para o Sul , em toda a parte est.: de pedra e cai , e mais

firme qu« huma rocha o bom conceito do Padre ; e por

mais que certos aspirantes em litteratura
,
que nunca hão

de passar de soldados razos
,

queirão rir-se , e metter a

bullia o Padre , chamando-lhe e';crevinhador , e que di

por páos e por pedras , sahe logo da boca até dos mais

Ignorantes, não o latim, porém o juizo de Marcitil:

HiCc mala suiit \ sed ta non meliora facis.

E com effeito, s.ippoiíhamos que he máo tudo o que

o Padre tem escrito; porem tu, seu adversário, repassa-

do da inveja que te rala as entranhas, despede-te para

sempre de escreveres como elle. ... Não escreves duas

regras, onde não embutas até erros de Grammatica Por-

tugueza .... e se tu claudicas no que he mais vulgar , e

comezinho, quem te manda ser esperto, e desafiai a có-

lera deste Sansáo Litterario ?

Cresce a fama , e nomeada , do P. José Agostinho

de Macedo em razão directa das perseguições , dos alei-

ves , e das calumnias .... e se para o verdadeiro sábio

fossem alguma cousa real estes univeisaes applausos
,

muito e muito obrigado deveria estar o Padre aos que

tem preCendid.'' maiquist.illo , e, se |fln'!5Ível fosse, en-

terrallo vivo. He pena que as Anecdotas Biográficas , e

outros mimos da Caridade Christã, fossem queimadas por

quantos as receberão ! Oh que justamente se torrarão ao

trabalho de as lerem
;

pois
,

que monumento mais ver-

gonhoso de nossa decadência moral e litteratura , do que

1." do Semanário d' Instriicção e Recreio, e também no

tomo 2." os Artigos sobre a questão : Qae cousa he hum
Periódico, etc.

este
,

poderia chegar á posteridade ? O Padre teve fra-

quezas , como tantos homens grandes tiverão , na sua

mocidade; logo, não tem litteratura, nem sciencia , lo-

go não tem direito para combater sandices , logo ficou

inhabil para todo o lertame , e discussão politica e reli-

giosa ! ! ! Se esta barbaricâ e insipiente dialéctica se apro-

priasse aos dois mais resplandecentes Luminares dj Igreja

Latina, Santo Agostinho e S. Jcrenunio , ficaríamos bem
aviados ! ! ! Was para que entrei eii nesta lide ? Não he

a penna do Reverendo Jo/Í.' Agostinho mais possante que
a própria clava de Hercules ? Assim he ; porém he justo

que pelas cem bocas da fama, e por .via do mais atila-

do e verídico dos nossos Periódicos , seja apregoado o
merecimento, desmascarada a intriga j e confundida 3

matilha de Ladradores
,

que fazem tanto mal ao Padre

como 01 cem cães ladrando á Lua ; e para que não me
censurem de palavroso e insultador, ahi vai cousa mais

fina — id est — hum
Cariei de Desafio.

Ha ducllns para se despicar a honra OfFendida , e ai'

líis humanas os tem permittido, ou tolerado, como in-

centivos do brio, e da coragem ; e porque não será pei-

mittido hum duello ou combate litterario, que sem es-

trépito, nem sangue derramado-, nem atropellamento das

leis divinas, possa chamar á ordem os preversos < des-

vairados ? já os houve , senão haja vista ao de Eckio e

Luíhero. . . . Vamos pois a ter outro que em desaggravo

de hum Macedo , não será tão bravo como o proposto

ao Cardeal Norris, porém manso e pacifico....
" Qual he a Obra de Litteratura que mais credito

grangeou para a Lusitânia em os nossos dias ? Perdoem-
me os illustres manes do Grão Filinto, e áe Bocage ^ .. ."

Eu defendo que he o Poema A MeditaçSa
,
que en-

tre nós foi original ; e tomarei a confiança de pergun-

tar aos nossos eruditos se possuímos alguma cousa deste

género, e se por ventura não reluz em todo este Poema
hum talento regrado pela mais atilada Lógica, e assisti-

do dos mais selectos e protundos conhecimentos do ho-

mem , do seu fim, e dos seus destinos?

Campo : —Toda a Litteratura moderna.

Armas:— Raciocínios, e parallelos. — (Fora does-

tos e injurias
, que são armas dos tolos e preversos.)

Padrinhos : -^ O bom gosto , e as authnridades clás-

sicas. Nada de risos dcsdeiiliosos , ou de vozerias
,

que

só quadrão a ignorantes , ou bebacos.

Veremos o que sahe,... Eu cá fico a amolar 05 fer-

rinhos que hão de servir no combate. . .

.

Hum Veterana aposentado na servido dai Leiras

e das Musas,

Exposição dos Vereadores da neva Camará de Lishf/r.

" Os Vereadores eleitos para formarem a Camará
Constitucional de Lisboa , abaixo assignados

, faltarião

ao seu dever para com o lllustre Povo
,

que os honrou

com os seu» votos , se não expozessem ao mesmo Povo
lllustre as razões em que fundirão huma Represeotaçio
que fizerão ao Soberano Congresso , e que ficou para ser

decidida nas futuras próximas Cortes. He pois para que a

todos seja manifesta a justiça da dita Representação,
que rogão ao Senhor Redactor do Diário do Governo
queira transcrever o seguinte.

" Na (.'onstituição Politica d.? Monarquia Portugue-
la Tít. 6.', Cap. z° , Artigo 220, se acha decretado:
~ As Camarás serão compostas do numero de Vereado-

res tjrie a Lei designar, de h::m Procurador , e de lium

Escrivão, Os Vereadores e Procurador serão eleitos on-

nualnientc pela Jórma directa , lí pluralidade relativa de

votos dados em escrutínio secreto e asseiiioléa publica.

=: No Decreto da Creação provisória das nuvas Camarás
,

no artigo l.° se lé o ingumle :=. Continuarão as Camarás
nos Concelhos , em ijuc presentemente exístem , n ser

compostas como atí agora, de Vereadores , Procurador

,

f Escrir~:o
, e terão nove^Vereadoret onde excede-
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rcm o (juatTt mi7 (Jí_/i>ví/. =: Ora não decretando a Conj-

tituiçáo , nem a Lei d.i cr€a>j-áo das novss Cainaras
,
qua

os Procuradores dos Mesteres fizessem delias parte, qual

não seria a adiíiiraçáo dos Cidadãos zelosos do bem da

Pátria lendo nos Diários do Governo números 24^ , e

2-54, no primeiro lumi Parecer da Coiiimissão de Justi-

ça Civil para provi^íoriamenDe continuarem a servir os

Procuradores dos flleueiss, sendo envida a nova Gamara

para a definitiva decisão deste negocio : e no segundo a

redacção do ÍJecreto sem a clausula da intormação da

nova Camará !

"Então clieios daqiiella nobre inteireza, proptia de

hum caracter íirme
,

que talvei llies meteceo a conlian-

ç« que Jieiles jiós o Povo que os ele^eo ,
resolverão le-

var ao Soberano Congresso lijma muito respeitos, i Re-
presentaç-lri, «xp.Hido além dos apontodos argumentos

que não admittem os Procuradores ds i^iesteres para fa-

zerem parte da Camará, outros muito sJlidos inndarnen-

tos , quaes o de não terem ujerecido a confiança publi-

ca ; por que se a merecr.s^íem tenno sido eleitos cor:':o o
foi hum dos Vereadores do Senado

;
j^or haverem coo-

p*rrado para a credçáo de capataíias ; companhias , e ki-

s;ares lucrosos a particulares em detrimento publico , con-

tra os qiiaes já ha representações , e que talvez hajão de

ser reformados ou estjnctos , e por isso devendo-se es-

perar tenacidade , e cnpricho em sustentar os males que

fizerão , irão por pelo seu numero em discórdia os Ve-
readores ; tí ultimamente por que a sua admissão em Ca*

mara acha-S; em opposicáo directa com o Art. 9 do
T. i.° da Constitujção que diz: A Lei íis igual piira

totios , e neste caso ficava sendo mais privilegiada a cias-

se dos Offici.ies Mecânicos que todas as outras classes ,

tendo estas hum só voto na Eleição dos 9 Vereadores e

1 Procurador, e aquellas tendo tlois votos, huin na dos

Vereadores e Procurador da Camará , e outro na dos qua-

tro Procuradores dos Mesteres.
" Os Vereadores eleitos bem prevírão que iao achar

opposição
,

pertendendo combater com os prejuízos ar-

raigados na classe dos Olficios
,

que reputa a^gravo o

contender-se com a antiguidade das Instituições que lhes

são proveitosas ; porem esse aggravo não lho fizerão os

Vereadores eleitos ; se a Constituição ou a l.ei da crea-

ção das Camarás marcassem a conservação dos Mesteres

na niêsma Camará , elles tomarião posse , e a par dei-

les , e com elles, tratariSo os neç;ocios , e dcsempenlu-
não attnbuiçOes que lhes prescrevem as Leis ; nus não

o decretar a Constituição, nem a Lei da creaçáo djs

Cansaras, e pertender que náo representassem, lie parado-

xo. A antiguid.ide das Instituições lie respeitável , mas
ella não dá direito al^uni para a sua conservação

,
quan-

do he opposta a novos e justos regimens. Coevas com a

Monarquia são as Cortes de l^ncgo , e nem por isso

lhes valco a sua an-tiguidade para na Installação das no-
ivas Cortes ser attendida a fórmula porque erão installa-

das
,

para ser seguida, e praticada. Nem se julgue, que
pela Constituição não decretar que não haja Procuradores

de Mesteres os deva haver; porque a niesnia Constitui-

ção não decreta que não hajáo duás Camarás , e não se

segue dahi que devão havellas. O ienado antigo com-
posto dô Vereadores todos da classe dos Jurisperitos ,

para poder rcputar-se de alguma maneira representação

popular, preciso lhe era ter Procuradores dos Mesteies

( mesmo assim era defeituosa a representação
,

por

ser composta só de duas classes. Desembargadores, e

Officiaes ftlecacicos ) ; porem ho)'i que se podem elet;er

para 3 nova Camará , Vereradores , Proprietários , Agri-
cultores , Negociantes

,
Jurisperitos , Cidadãos dados a?

Letras, as Sciencias , e ás Artes, e Officiaes Mecânicos?
Para que he imir-lhes mais quatro destes , contra a Lei

que os não chamou , contra a votação do Povo que os

não elegeo 1 Devião consentir hunia tal anomalia eni

desprezo da Lei !

''Verdjde he que a Constituição Tit. 6.°, Cap. 2.',

Art. 221 decreta, que o liscrlvão será noniendo pcltt

Camern
^ e a Lei da creaçáo das novas CaoJaras que lii^

va » actual ale á difiiiitiva fiítmcçTo dai Caiuíirís
, ç

por conseguinte este fica servindo ; poicm nao tendo a
Lei fundan;;:ntal , nem a regulanientiir , dito huma só pa-

lavra sobre a conseivaçí.o em Canaia dos Prcciíradr ces

dos Mesteres , con o he possível pctsuadir-se alguém,
q«e os novos Vereadores e Eleitos rs aiimittirião scnj

primeiro representar ao Soberano Congresso a resistencig

que aquelle Decreto, liilo na Sessão jCO'', de 26 de Ou-
tubro , tem com a Letra da Constituição ! Assim judicio-

samente o disse 3 Con missão de Justiça Livil no seu
Parecer lido na Sessão Extraordinária de n <e Outubro,
Art. j.° ^palavras lotniaes por lhe resistir a Constitui-

ção ).

" S-ria honroso ao carrcter integro e firme de Ci-
dadãos, que paite da Nação elegeo fará desempenharem
as dil!;ccis c espinhosas attiibuiçóes que lhes matca o
Art. 22J da Constituição, o sujeitaiem-se a vér alteran-

do , e tacitamente consentirem que o losse o Art. 28
da mesma Constituição, que decreta: A Consiituição lia-

Ina Vir. jeila pelas presentes Cortes Exti acràinorias c
Constituilites , somente poderá jí • rejurn-.aàa ou alterada ^
depois de haverem passado ijuatrii aiiiios ^ contados desde
a sua publicação , e quanto aos Artigos regulamentares ^
contados desde a publicação dessas Leis ; sem prinieiro

representarem á Augusta Assenibléa da Nação
,
quando

esta logo depois de publicada huma e outra , crtti huma
nova decisão hia refoimar e alterar aquelle Artigo ! Não

^
jllusiies Concidadãos : os hon-.ens que elegestes leni o
Amor da Pátria, c das novas InstituiçCes em seu coração j
respeitão as Leis na sua inteireza , c por isso não eNitá-

rão hum momento
,

quando lhes cumprio desenvolver

energia , e caracter. O Decreto da tessáo 500.° das Cor-
tes

, que manda provisoriamente ser providos os Meste-
res na lórma das Leis , e estilo actual, finaliza com a se-

guinte clausula : Subsistindo as suas atiribuiçóes em tu-

do ijugnto não eontravier o Systcma Constitucional '. hs
tão manifesto que coiitravcm

,
que he opposto á Consti-

tuição , e á Lei da creaçáo das Camarás ; eis porque re-

presentarão , e estão resolvidos não tomar posse , em
quanto não for decidido sua justa Representação. Os Ve-
readores eleitos achão-se convencidos que fizerão o seu de-
ver ; a Nação Portugueza que náo se illude com prestí-

gios
,
que os julgue ; e a sua approvação , ou desappro-

vaçáo será a sua recompensa , ou castigo. Lisboa 5 de
Novembro de i822.=iB;<ii da Costa Lima ; João Rujina
ySlves Basto

\ J oaijuim Gregório Bonifácio ; Jacinthojosé
Dias dl' Carvul/iO ; ManOel Ferreira Limai João António
Alves \ Antoiíi.) José de Sotisa Pinto."

Continua a Exposição dos princípios sobre o P, de H. da
^fabricação da nova moeda.

Pelo que respeita á Lei dos metaes preciosos ouio ,
e prata , de oue sé deve fabricar a moeda, o Regimen-
to de i6i6

,
que nesta parte se acha ainda em vigor

,

determina que ns Fnsciadoics ponhão todo o cuidado em
que o ouro saia de 22 quilates, c a prata de il dinhei-

ros , sem que assignale os limites dos erros
,

que são

tolerados nos ensaios, salva a boa té dos Ensaiadores,

Em quanto ao przo das moedas, no Capitulo j; do mes-
mo Regimeiíto se determina que " toda a iTíOeda , assim
de ouro como de piata se peiará huma por outra pelos
seus piidrOes ate á de tostão ; e a de quatro vinténs pa-
ra baixo se pezará por marcos , sem que se admitta x
opinião de que se pôde compensar a maior com a me-
nor. " E no Capitulo 58; ''Que a moeda de ouro se

torne a fundir, se a falta , ou sobia de todas juntas che-

gar a hum grão inteiro em cada huma ; c que na moeda
de prata grossa, como cruzado, e dois tostões, se des-

jimule até á quantia de dois vinténs de mais ou menos
em cada marco ; e sendo a moeda miúda de tostão até

vintém , se passe pela tnesnia rr-aneira alé três viniens

em cada inun n írco . . . . com tanto cue náo haja n»
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Bfficlal que a obrar propensão para alguma djs partes ;

porque a minha tenção he que toda a moeda seja igual

,

e em seu justo, e inteiro pezo no que he possivel."

Daqui se vê que no Regimento da Casa da Moeda
não se determináo limites aos erros dos Ensaiadores , co-

mo era necessário para os fazer responsáveis peia falta de

exactidão. Em relação aos pezos determinou-se o erro de

hum grão como iimice dos que podião commetter-se no

pezo das moedas de ouro naquelie tempo correntes , a

Saber: as de 4(^000, 2i;^ooo , c Ií^ooo réis, cujos pe-

zos em grãos erão de 216, 108, e 54. Por conseguinte

os erros tolerados nestas moedas não podião cliegar a

eh tÚi Tí ^°^ ^'^'" respectivos pezos. O marco de ouro

em moeda valia então 85^^555 réis, e-i, e o marco de

prata em moeda 5(^)00; e, como no marco da moeda
de prata acima de lOO réis, isto lie das moedas de 400,
e 200 réis, se toleravão os erros até ao valor de 40 is.,

o limite dos erros no pezo destas moedas vinlia a sgr de

yjj- do seu pezo , e por conseguinte nas moedr.s de 400
reis, que tinháo 4 oit, 59 gr. yr de pezo, vinha a dis-

simular-se hum erro de dois grãos e meio, o que na

verdade não era para dissimular. Nas moedas miúdas de

prata , tolerando-se huma sobra ou falta de 60 réis por

marco, vinha a ser o limite dos erros jgdo pezo total

destas mesmas moedas.

Para o tempo em que se fez aquelle Regimento es»

ta precisão era sufficiente ; hoje porém que a fabricação

da moeda está levada a maior perfeição , he necessário

reduzir os erros a limites mais estreitos. Em França a

Lei da moeda ,
tanto no toque como no pezo das moe-

das de ouro , o maior erro que tolera he o de ^-^ , e

nas de prata o de j—̂ . Não proporei huma aproxima-

ção tão grande , e depois de bem considerada esta ma-
téria , e ter adquirido as informações necessárias, e con-

sultando pessoas praticas em similiiantes objectos, per-

suado-me que será exequivel, e sufficiente a que se se-

gue.
' Não se dissimulando nas moedas de ouro o erro que

chegar, ou exceder a ^5 do seu valor, estas moedas

lerão huma falha ou sobra
,
que pouco excederá hum oi-

tavo por cento. Nesta hypothese o maior erro nos Lu-

sitanos de ouro será de meio grão ; nos meios Lusitanos

de hum quarto, e nos Quartos de hum oitavo de grão.

Em correspondência a este limite , os erros nos ensaios

do ouro não deveráo exceder a hum oitavo de grão de

<]uilate.

Observando-se esta regra , os Lusitanos , meios Lu-

sitanos , e Quartos de ouro não chegarão a ter respecti-

vamente treze , sete , e quatro réis de falha , ou sobra.

As moedas de prata permittem huma exactidão mui-

to maior
;

porque nestas moedas a razão do pezo ao va-

lor he 15 a 16 vezes maior do que nas moedas de ouro
;

e por outra parte , sendo estas moedas o termo invariá-

vel de comparação dos valores , e todos obrigados a re-

cebellas debaixo da garantia da fé publica
,

quando ellas

se não offerecerem roubadas, ou falsificadas de huma ma-

neira evidente, e dolosa , he necessário que na sua fabri-

cação haja igual, e maior cu;dado ainda do que nas moe-
das de ouro. Na lavra destas moedas haverá sufficiente

precisão se forem exactas até —i— do seu valor. Dentro

destes limites as moedas de 1^000 réis não chegarão a

ter meio grío de falha ou sobra , e hum quarto de grão

as de 5OO: as moedas de 200, 100, e jO réis pezadas

por partidas de quatro marcos , não terão falha ou sobra

maior que a de dezesseis grãos por cada huma destas par-

tidas. Nesta proporção os Ensaiadores farão a prata de

1 1 dinheiros , e o erro dos ensaios nunca deverá exceder

a meio grão de dinheiro.

Desta maneira as moedas de ij^ooo réis não terão

hum real de mais , ou de menos
,

que o seu valor ; as

de 5C0 réis meio real ; e todas ellas não terão por mar-

co hum erro de sete réis , aproximação muito maior que

prescripta no Capitulo j8 do Regimento.

Sendo estas regras escrupulosamente observadas, tO"

dos aquelles, que receberem a nossa moeda, estarão cer-

tos que na de ouro não pôde haver hum engano maior
que o de hum oitavo por cento, muito proximamente, e

que na de prata este he ainda menor, pois que não pas-

sa de hum duodécimo. São estes os maiores erros possi-

veis ; porém em hum grande numero de moedas he ex-

tremamente provável que sejão muito menores
;

porque

as sobras de liumas compensando as falhas de outras , os

erros em consequência devem ficar consideravelmente re-

duzidos.

Daqui se entreve a necessidade
,

que ha , de pezar

as moedas huma a huma
,

quando em cada huma se re-

quer sufficiente precisão. Se a nossa moeda tiver a exac-

tidão recommendada , ella será bem recebida por todos

tanto nacionaes como estrangeiros , e 8 seu credito con»
correrá sobre maneira para a prosperidade tanto do nosso

commercio, como da nossa industria. Por outra parte o
Banco Nacional de Lisboa , substituindo as suas Notas ás

espécies metallicas, concorrerá para manter estas em to-

da a sua pureza , e juntaniente com o Thcsouro oppori

huma invencível barreira ás especulações dos Cambista^

fwlo que reçpeita ao ágio da moeda de ouro mais , ou
menos fluctuante.

Finalmente devemos lembrar-nos que o Governo res-

ponde pelo toque das moedas de ouro ; e pelo seu pezo ,

somente no acto da emissão : por conseguinte he indis-

pensável que ellas cerrão por seu pezo ; de outra manei-

ra as especulações dos cerceadores tornarião a desacredi-

tallas , como até agora tem leito com prejuízo dos parti-

culares, e da Nação em geral.

(ContinHar-se-Afl).

No dia 25 do corrente irez de Novembro principia-

rá na Junta dos Juros dos Noves Empréstimos a venda

dos Bilhetes da 2.^Loteria do presente anuo comniettida

á mesma Junta, e logo que se conclua a venda, se an-

nunciará o dia era que impreterivelmente ha de cçmeçar

a extracção.

ANNUh'ClOS.

A Gazeta Universal por subseripção nes dois mCies

áe iSovcmbro e Deienibre custará 2^000 rs. a (juein fOr

esse tempo qulz.cr suiscrevír.

Sahio á luz : Memoria sobre a virtude tUnifa^a da

Romeira , com observações zoológicas, e zeonómicas sobre

o Ttenia; e com huma Estampa. Por Bernardino António

Gomes. Vende-se nas Lojas de A. P. Lopes na Rua do

Ouro, e nas de Carvalho, Bertrand , Borcl etc. ao Chia-

do a 480 rs.

Sahio á luz : Segundo grito , ou hum berro estron-

doso ao ouvido do Padre. Preço So réis.— Item: Ladai-

nha Constitucional , segundo » espirito da Coastitulçtio.

Preço 40 réis. Vendem-se nas lojas do costume.

Sahio á luz :
•' A Infiada dos Porquês

,
que a todos

põem de boca aberta , e em pasmaceira , tendentes a

dar esclarecimentos sobre a Conspiração da Rua Formo-
sa. Por. Fr./. R. M. Furtado." Vende-se nas Lojas de

João Henriques , R. Augusta N.° l ; Carvalho ao Chia-

do ; e António Pedro Lopes na R. do Ouro ; e em Bí-

lém na Viuva de José Tiburcio.

Sahio á luz : G»ltada Quartq e Vítima ao Reveren-

díssimo Sr, Fr. José de Encommenda. Vende-se por 40
rs. nas Lojas de António Pedro Lopes na R. do Ouro
perto do Rocio, e nas mais do costume.

íN A I M P R Ji N S iU íN A C I O N A L.
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Madrid jo de Outuhre.

(Extracto dos periódicos estrangeiros.)

's que hoje fecebemos são os mesmos que j4 tínha-

mos ^-ecçbido |»)r extraordinário, e cujas noticias mais
interessantes publicámos. Pouco he o que temos que
ajuntar, ainda que não deixa de ser interessante, parti-

cularmente que o Coiirier Inglex, continua usando de hu-

ma linguagem pacifica ; porém cm taes termos que os

pobres Ultras de Paris ficarão como extáticos , e sem
saber o que se passa. Também parece indubitável que
S. M, Luiz JVIII e o Presidente do Conselho dos Mi-
nistros Mr. de Villele , não estão pela opinião de hosti-

lidades, como muitos fanáticos e tontos Francezes. Seni
embargo ainda continuão enviando preparativos militares

ás fronteiras. O Constitucional publica huma carta de
Baioaa sem data, em que se annupcia a chegada dos

Navios Santa Anna , e t)ois amidos com petrechos de

guerra, c que estava em caminho tudo o corresponden-

te para 8o bocas de fogo, ajuntando que a maior parte

serão peças de sitio. Também se diz na carta que oj

muitos refugiados Hespanhoes que havia em Baiona esta-

vão esperando ordem para internar-se quarenta léguas.

Os fundos piiblicos de Franc/ort divâo a intender
que a tranquillidade óà Europa não se alteraria. Suppõem
já que o Congresso durará huma semana, e que não fa-

rá o que tantos fanáticos sanguinurios julgavão. Em Lan-
drcs fei-se hum empréstimo com o Peru de 1,200,000
esterlinas.

O paragríTo do periódico do Ministério Inglei , de
que fizemos menção , diz assim :

"Com a proximidade do novo Congresso, tomSo
nova actividade os ukra-realistas, e 05 ultra-liberaes

; po«
fim provavelmente as esperanças dos dois partidos sahi-

ràó erradas. Os principios de luins , e outros vão dema-
siado longe. Os primeiros não conhecem que he passado

o tempo do seu systema , e os segundos perseverão nos
seus desígnios com muita actividade, e atrevimento

,

escapando de todos os perigos , mas felizmente para a

paz do mundo, não se lembrão da medida que prescreve

a prudência. Estes dois partidos se valem da Hespanha
para levar avante os seus projectos , e hum , e outro vê

no Congresso hum auxiliar poderoso. Provavelmente o
Congresso deixará enganados todos os partidos, a todos

os ptincipips , e a todas as pessoas que sejão ultras, e

estamos^persuadidos que para inculcar os seus principios

ç para fazer que se executem 0$ seus decretos , não re-

commendará , nem sanccionari , nem soíFrerá que se em-
pregue a força.

" O Congresso deve apaziguar , e náo irritar , cu-
rar , e não ferir, promover a paz, e não declarar aguer-
ri. Deve estreitar mau e maí> os vínculos que unem

*s Nações da Europa. Náo podemos imaginar qU» ne-^

nhum principio de agressío possa ser o assumpto dis suai

deliberações, nem he provável que daquelle sanctuaria

laião outras palavras senão palavras de paz.

" Poderá convidar-se a Hespanha a que se apreveite

da experiência dos males que as doutrinas revolucionaria»

produzirão em hum Reino vizinho; a que escute as liçóe*

do passado , e a voz do agradecimento
; porém não deve

esperar aquella Nação ver intervir as outras em seus ne-
gócios interiores , e declarar-se a favor de nenhum parti"

do, menos que não intente estender os seus principiof

revolucionários tora do seu território , OU que perigue S
vida do seu Rei, e da sua família.

" Nós nos atrevemos a affirmar que o podtr da GróV
Bretanha não será empregado de huma maneira offensiva

nos negócios da Hespanha. O Governo IngUí declarou
clara e francamente na ultima sessão do Parlamento qual
íerá a sua conducta ! moderação , c neutralidade , he esta

a sua devisa. Os periódicos estrangeiros que quizerão per»,

suadir a Europa que a Inglaterra tinha declarado ao Go-^
verno Hespanhol que estaVa de animo de sustentar com
ô seu influxo , e com a força de suas armai o sjrstem»

que rege actualmente na Hespanha contra todo o ataque
interior, ou exterior, andarão imprudentes, e miJ infor-
mado».

" A França estd sem duvida em contacto mais im*
mediato que nós com a Hespanha ', porém temos moti-
vo para crer que o seu Governo não escutará os votos
dos o/íraí de nenhum partido; e estamos persuadidos que
seguindo estes principios prudentes e moderados, acharí
sempre hum apoio, e hum alliado sirrcero no Governo
de S. M. B. Estas duas grandes Potencias estão intima-
mente unidas para que se conserve a paz , e as relações
mais cordraes , e amigáveis entre todas as Nações , as-

sim como estão com todos os mais Governos crara o
mesmo objecto. Assim pois, cremos que o Congresso de
Verona , longe de dar motivos de temor aos demais Es-
tados, fará dizer a todos elles que se se convocou aquel-

la Augusta Assemblca foi para cimentar e consolidar a
paz , e a boa intelligcncia entre todas as Nações."

(El Universal.')

LISBOA II de Novembro.

Recebemos hoje folhas de Londres até 26 de Ou'^
tubro. O Imperador Alexandre tinha chegado a Verona^
onde foi recebido pelo Imperador á' Áustria , e pelo Grã-
Duque de Toscana seu Irmão. O Duque de "Wellington ,
o Príncipe de Hardtmherg

, e o Dtique e Duqueza de^

Módena tinhão também chegado áquella Cidade, Dizia^se
que o Congresso principiaria no dia 22. — Os 7 Depu-
tados do Brosil que sahíráo de Lisboa no Paquete Mart'
borough desembarcarão em Eclmtuth. Havia noticias ds
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Ba/lia até 5 1 de Agosto , e de Pern.imhuco ato 6 de
Setembro. Destas e de outras daremos extractos mais
circunstanciados nas seguintes follias.

Sr. Redactor da Gaieta Valverial,

Tendo eu lutado na noite de 2; do mei passado com
liuina dor sobre o coração, e au::;mentando tila a sua

força e ligeireza ao romper do dia , eu teria exlialado o
ultimo suspiro, se o Medico me não prestasse os auxílios

da sua nobre profissão com o maior acerto e caridade.

Elle se retirou depois do meio dia , recomiiiendiindo-ii)rt

huma inteira abstinência do mais leve exercício, e com
especialidade de ler , ou escrever. Ficou pois entregue o

meu espirito aos tristes pensamentos, e ás fúnebres idcas,

que ordinariamente tormigJo na consciência do desgraça-

do peccador
,

que , vendo-se próximo a entrar no Jeito

da morte , treine na contemplação da espantosa eterni-

dade receando, e mesmo desejando evitar a terrível sen-

tença do inflexivel Juiz, a quem não escapa o mais le-

ve toque no vicio, ou na virtude. Observando o Medi-

co que o meu abatimento , e a minlia prolunda , e con-

tinuada tristeza retardara a gloria do seu curativo, ^e que

eráo baldados os seus esforços em distraliir os meus juí-

zos, me disse liontem á noite 7 do corrente, que, tcn-

do-me prohibido a leitura , e a escrita , assentava mudar
esta receita na inversa , e determinou que lesse hoje a

Uessío de aS de Outubro no Diário do Governo ; e

qiie em cada bum dos dias fosse lendo paulatinamente a

ííessão correspondente até ao fim da Legislatura. — No
Diário do Governo!!! Não sabe, Sr. Ur. que essa fa-

zenda não tem despacho no tribunal da minha Vazão? Se
V.S. julga que devo ler algum periódico, alll tenho a

Gazeta Universal... — Náo, eu não tenho como neces-

sária a leitura para o seu restabelecimento, antes 3 con-

sidero nociva; mas, como vossè carece de hum forte

estimulante para o íysico , e moral, e não possa encon-

trar o desejado choque nas sérias, polidas, insinuantes,

.e magestosas paginas da Gazeta Universal , he forçoso

hum papel ,
que o imite. Então , Sr. Dr. , alli tenho a

terrível massa do filho de Júpiter ; alli está o Novo Her-

cules. .. — He soífrivel para a empreza ; mas o Diário

do Governo he miis decisivo. — Se fosse possível a

V. S. pòr . na receita z: qui pro equo — segundo fazem
muitos Jáoticarios, e ftledicos abalizados, e substituísse

.ao enfadonho Diário do Governo o Astro da Lusitânia. . .

.— Não me respingue : ( disse a final o Sr. Dr. com o

chapeo na niãJ ) taça o que lhe digo, e nada mais. —
..Que deveria eu praticar neste hinçe ? Entreguei dinheiro

(para se me trazer amargoso fel, e com bastante senti-

mento acho despendidos ^40 cm sete Números do Dia»

rio, con) os quaes terei de inimoziar ao Biat, Corciiiidj.

iJ com efTiito o decretado N.° ; e , como eu ainda não

possa recordar-me sem perturbação dos repetidos aballos,

que infelicitarão a minha existência no espaço dos trin-

ta dias concedidos ao Ministro das Justiças , a minha al-

-!ma se inquietou por hum summo prazer vendo a indica-

tção do Sr. Pcixçto , tendente a lançar para sempre além

d.ii Pátria alguns novos, e pezados ferros malhados na bi-

gorna da intriga. Não quero , nem devo presumir que o
Ministro das Justiças por mero regozijo, ou por hum
systema oppr.essivo , e escandaloso quízesse vazar o ter-

ror, e o espanto sobte a face da Nação inteira só com
o "fiiri de se- fjzoj" temido ; porque considero nelle hum
tino muito apurado para conhecer que o temor originado

na' sem-razão , no capricho, e na violência degenera em
ódio, e, que os resultados desta paixão costumão ser fu-

nestos á pessoa odiada. Não devo também presumir que

o Ministro d.is Justiças , conduzindo-se pela medonha es-

trada d'huni furor indiscreto caliisse na vergonhosa debi-

lidade de se utilisar.do alto emprego, e da triste con-

cessão para satisfazer zangas, ou vinganças particulares;

porque esta acção he indigna do homem bem nascido ^ e

bem educado. No «ntaiito sei , e não haverá algum lu-

garsjo em Portugal onde se ignore , que liouverão pro-

cedimentos bem alheios do espiíito da justiç.i, e da mo-

deração, e que muitos Cidadãos pacíficos torão obiiga-

dos a beber repentinamente o amargoso calix contra o

inviolável Direito Natural, contra os dictanics da sua con-

sciência , e contra o tesiemunlio publico da sua regular

conducta. Estes factos são notórios , e além de tacs ag-

gravos aterradores he íg'ialindr,te Certo que a desconfian-

ça se espalhou por toda a patte, e que a gutrra de opi-

nião, e de suspeita chegou mesmo a levantar o seu thro-

no rio refaço d'algumâs"faiiiilias , e a decretar sobreoi

negocius do tempo surdas leis, que a prudência manda-
va observar

;
por isso mesmo que .se via despedir o raio ,

e se ignorava o lado da borrasca. Que dias calamiloros!

Que miserável situação! He verdade que amainou a tem-

pestade destas injustiças ; inas a gente sisitda , e pei -

sadora
, aquella que não Sabe queiaiar incenso ao. demé-

rito , tjuc não cntóa assalariados vivas, e que tem firme-

za, e conítaiicia para gem-r no abatimento eutvada- ai»

pezo d'luiin nligioso silencio , vendo amiudados , e ille-

gai-s chuveiros dhuma , e d'outra natureza, e que de to-

das as typografias se elevão diariamente queixas , e pin-

turas d' amargas vexações, cujo ceco , repercutindo na

mais abjecta choça não havia p.íncirado nas augiistas pa-

redes da Sala das Necessidades, que deveria espefar i

que devia temer ? Nnvns insultos , e novos patrocínios.

Graças eternas aos elevados pensamentos do Illustrissi-

mo Sr. Peixoto : prolongados sejão os seus dias : o Ceo
entorne sobre tão digno Varão , e sobre a sua Illustte

posteridade a benção reservada para os seus escolhidos ; «

a Pátria agradecida, erigindo estatuas, que meinorizenr

esta facSnha, lhe seja sempre favorável. Tenho abusado,

Sr. Redactor , da minha pouca saúde , e pôde ser qué
tenha abusado igualmente da sua paciência. Falta-me di-

ler-lhe em remate que não tenho a honra de conhecer

pessoalmente ao Illustnssimo Sr, Piixoto para lln; ir

bèjar os pés em sígnal de reconhecimento por tão assig-

nalado beneficio, e que por isso bein desejo que V. m.
se digne mandar inserir na sua Folha os siriceros votos

do Zi Ainis» da Vcrdodc.

Sr, Redhc^ér da Gazeta Vniversnl.

Sempre aos enfermos, para sua maior desgraça, per-

seguem os sonhos vãos , c assombrosos , e dezenvolvem
ás vezes algumas espécies, que parecem filhas de combi-

nação. Ha Seis dias, que passo indisposto, e hontem á

noite, para remate do meu dissabor, fui atacado de huní

sonho
, que apezar da disjunçTio das ídéas , tem huni

frontespicio apparatoso. Vi huma Campina cercada de

Montes : huns asperozissimos , e outros mais suaves : alli

Se observava que a Natureza embelezara aquelles sítios,

mas conliecia-se perfeitamente que o descuido do artefi-

cio humano , era superabundante
,

porque hão só não

havia adiantado a sua utilidade, e forniosura, mas até de-

notava a falta de conservação da boa plantação , que
outrora se lhe fizera. Fitando a vista sobre a superficie

de hum valle, cujas hervas estavão murcli?s , fur divi-

sando hum vaporsinho, qi'e subtilmente se eifgíá aos arej,

e a pouco e pouco se foi condensando, a ponto de cer-

rar sobre toda a Campina. A estação era cafmosa , e da-

qui infetío-se
,

que este vapor sahido da terra era hum
indicio claro de haver grande abimdancia de agua subter-

rânea. Eis-aqui os habitantes destes terrenos, esperança-

dos em futuras fertilidades, promovidas per meio de fon-

tes , arroios , e lagoas , de que tanto precisavão para a

satisfação de sua cultura e gados , e de cujos objectos

se não havia tratado com desvelo , apezar de muitas ve-

zes se haver fallado na necessidade destas conimodidades

para bem da mesma agricultura. Eis-aqui elies imaginan-

do ja ó seu paiz , como o mais delicioso pela sua situa-

ção eperleito ha cultura, e todos unanimemente entoap-
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do hymnos ao Author da Natureza
,

por llies porporcio-
nar na pratica os principies políticos, Ju que os primei-
ro* sustentáculos de lium Povo são a abundância dos «e-
neros cxtrahidos da m^dte terra, e as boas leis moraes

,

que lhe sirváo de farói nos negócios da vida , e rebatão
o ímpeto das paixões furiozas , concorrentes a perturbar
a lurinonia social, e infringir o seu pacto. Que fc-ljcí-

djde
, e aciduos beiíifi^ios não çnzarenins

,
que ajrade-

iJdos louvores não renderá i PosteridaH>: á nossa memo-
ria , e que respeitáveis e saudosas não serão as nossas

tiii7as nos monumentos, em que forem encontr.Tctos

tíizião iodos á porfia reciprocamente ! Em liuma palavra ,

luim Paraizo aberto na terra , rivalizava com o Ceo pro-
ins-ttido. Esta crize espetançosa durou por grande espaço
de tempo ate que o vapor condensacío em grosseira' nu-
vens, principiou a dezatar em in^upportaveis tempestades,
acompanhadas de assustadores raios , e estrepitosos (ara-

cões de vento, que parrciío querer de acinte revirar os

troncos , e inundar o terreno de huiu diiuvio universal.

Eu via os habitantes eí;i3voridos , maldizendo o bonan-
çoso começo das suas brm tundaHas esperanças, e como
estupefactos lamentando-se mu;uamcnte em segredo, por
que nem os deixava manifestar os seus suspiros o horro-

roso estrépito dos poderosos elementos, e apenas escar-

necia da infelicidade geral , huma porção , dcminuta d.-

quella familij, que por mais entendida de vapores, se

havia dirigido com anticípação ao cume da mais elevada

nlOutanha. Tudo era altlícção , e para requintar-se este

acto desastroso até as diversas classes de Feras saliiâo

dos matos a devorar as Ovelhas, e -a humilde irresisteii-

cia lhes inflammava mais a raiva, e carniçaria. No centro

destas consternações, o sangue "-e me congelava nas

veias, a voz se me prendia nas fauces, e apenas Inim

gélido tremor me dava ainda a conhecer, que não esta-

va ainda de todo extincta a minha atenuada existência.— Este montão de horrores me sobresalta , e ancioso de
que se auxiliem aquelles infeli?es, abro os cílios, des-

perto , e vejo o maldito do meu crcado velho a resso-

nar no maior descanso !

Então, gostou do tal sonho? Não. Pois assim gos-
tei eu do seu artigo = Verona r: da Gazeta n." a-^O. Já
lhe recommendei

,
que mandasse Verona para o<t Infer-

nos. Ter V". m. a habilidade de me deixar embasbacado!
Ora, Sr., mude de systema, se quer ser bem acolhi-

ilo , não digo por mim, rfias por pessoas capazes, como
são aquellas, de que se compõe o Gabinete de Mi.ur-ua,

e outros sugeitos, que tem estudado por Ffírf
f

, V,.oui-

iCjH , Bjliiigbrotc-^ Helvetiiis , MallL-t , étc. etc. erc.

He impossível que V. m. , tendo lido Sentiic de Mei-
lliaa relativamente ao Gnverno , costumes, e condições

da Frtinça antes da sua filosófica regeneração, não tenha

alguma vez encontrado hum urtigo para nos apreientar

,

e 11 apoio d« hum livro dado ao prelo no principio da

nossa revolução, e que mesmo se intitula ::= Portugal

Regenerador! Aqui para V. m. (qiíê he homem hon-

rado) muito gosto agora de ler essa obrinha , enche-me
o coração. O Sr. Redactor, poderá hoje cm dia contra-

dizer aisuma daquellas arguições ? Se me diz que sim
,

então he V. m. Corcunda ; falle , falle
,
que hei de pi-

Ihallo. Suppunhamos
,
que se não quer embrenhar pelos

tempos carunchosos ; não tem meditado na Constituição

de Condorcet ? Saque-lhe hum Capitulo , e anime-nos.

Se V. m. o não faz , porque suppõe
,

que está no In-

ferno , visto o matar-se a si próprio, então calo-me 301

seus escrúpulos. Mas ahi tem o grande Chaptal ; e agora

me lembra; não faria hum servíção aos seus Concida-

dãos , em ir traduzindo o iilustrc membro Bínjoniin

Coitilant ? V. m. não di; cousas boas
,
porque não quer.

He preciso artigo sobre o Clero, bata-lhe com a r= Im-
poituie SacerdotuU. =. Toci-se em assumptos militares,

is!r> he , acerca da moralidade
,

que esta classe deve
possuir , verta em portuguez, qualquef dos sylogrsmos ào
= Mililnire Philosnplu- =: ; olhe que são sylogismo» , a

que o Padre MaU-branche se encolhco . . . . Que rem
V. m. que dizer a Duuuirsais ? Não he esta obr» itri-

buicJa a S. Evrtmont} Tem a sua Gazela o titiiIo"iíá'

Universal ; bem : trata-se de legados ; casque-lhe ccni o'

testamento de Jcan Mejíier etc. etc. Excite tarrjbem os
génios da Nação aO gosto da Tragedia

; já temos a de*

Bruto , agora he luccsario que haja outras Tragedias'

com especificação da diversidade dos Brutos. Aposto eií

que V. 1T1. ha de gostar do Periódico, que o Padre Hu-
bert lliiycr compoz de sociedade com Mr. Soret duranto
alguns annos no principio das luzes a^^^uradas? Oh lá!
Eu me admirara ! Ahi tem o seu retrato , e do Padreí

Mjcedo. Ora se tem por quem mandar alguma cartinha
para o outro Mundo (porque cu ainda creio) ao Padre
i/tfj/er

,
pcdindo-lhe, c.ue responda, se não tiver perdi-'

do a civilidjde, elle lhe mandata dizer as numerozas dej-
compruturas . que míniáiáo

, por quererem persuadir aOS
Atembíri , Dideroii, Collins , Baj/Us , e outros talues
deste calibre, e aos descipulos honrarios, a espiritualida-

de, e iirniortjli.laric da alma, a utilidade temporal áx
Kcligmo Chtistã , e mais que tudo a charlatanaria doS
incrédulos. !\lcu amigo, pedia V. ir. agradar a iruita

gente, e não agrada, porque só embirra com ninharias,

e ptofanidades. Querem ver que o pilho? V. m. ha dts

dizer que Henychios , he mais Chrístâo que Vultairc *

Diga; não falia? Moita'. Então? Pilhei, ou não pilhei*

Pois lá o Padre Mucedo (perdoe que me não'

lembrava) o illustre Deputado Macedo, ha de preferir

= /e Chrettdi mourant ~ áe Pedro Beli^ot
, á decididaí

intrepidez de Al irabeau i Gabo-lhe o gosto; moirer co-
mo huma ovciha , ou sahir da scena com desafogo!!!,

A propósito este pobre diabo Hí/í/cí , se agora vivesse,
tinha sobre; ujaiites assumptos para unir á sua obra his-'

torica das Ordens I\lor,3siicas religiosas, e militares, e
das Congregações seculares de hum , e outro sexo. A
Deos , Sr, Redactor, não cuide que me esqueço do pa-'

pclorio
,
que liie prometti.

Sou seu venerador , e assíduo Leitor, rr O mesmm
d'outras.

Ctatlaúa a Exposição dos princípios sobre » P. de D. dé
Jabrlcaçno da nova moedi»

Passemos á moeda d« cobre. Este n.etal pela abun-
dância das minas de que he extrahido , e peio grande
Consumo que tem, varia consideravelmente de valor, e
seria muito difficil regular-se o agio da moeda deste me-
tal a respeito da de prata , não fatiando na impossibili-

dade de realísar-se , e tomar-se em consideração este
agio , visto o pouco valor de simílhante moeda. Kia
obstante isto sendo necessário o mantella em giro pari
a representaçát) dos pequenos valores , e para este eflFei-

to somente, he indispensável restringir a sua circulação^

não só para obstar á 'introducção da que se fabricasse fo-

ra do Reiíit», mas também para evitar as perdas que te-

rião aquelles
,
que fossem obrigados a acceitalla por con-

ta di maiores sommas. Esta testriccão equivale á decla-

ração de que esta espécie lie liuma moeda de simples

confiança; ella he o único meio de remediar as fraudes,

e falsificações, que a este respeito podem conimetter-se ;

e entre nós íicaràó completamente obviadas
,

pondo-se

cm pleno vigor a Lei de 1699, em que se determina

que nenhuma pessoa em qualquer pagamento seja obriga-

da a receber em moeda de cobre maior quaotia que a de
hum rosrão. •

Adoptando-se esta medida legislativa , será couve-!

niente que se lavrem moedas de cobre de ic,
5 , e j

reis como até ao presente ; e que mandando-se suspen-

der a fabricação das moedas de bronze do valor de 40
reis, por pezadas, e íncommodas , em vez delias se fa-

briquem moedas de cobre do valor de 2O reis, e do pe-

zo correspondente ao seu valor , isto he , de 7 oit. , e 8

gr., das quaes dezoito pezaráõ hum arrátel. No pezo des-

tas moedas não se requer tanta exactidão como nas de

ouro , cu prata ; no entretanto he conveniente fixar os

limites dos erres tolerados, para se «vitat lodo, e qual-
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«juer ítbittio. Nesta» moedas póde-se dissitnuist o erro

de ^5 , sendo pezadas ao arrátel , e nesta proporção em
cada arraiei será tolerada a sobra, ou falha, que não ex-

ceder a huma eitava, ptocurando-se todavia saião tão exa-

ctas em pezoi, quanto pôde esperar-se de huma laboração

cm grande.

Os desenhos adjuntos tnostão as inscripçoes, que p»*'

ra estas moedas se propõem. Os cunhos deveráó ser aber-

tos com a maior perfeição para se evitarem as falsifica-

ções , havendo todo o cuidado em que os relevos não

sejão muito sacados, mas bem pronunciados» e distin-

ctos, para que por meio da fundição não possâo ser con-

trafeitos.

Desejaria que este Projecto, que por agora somente

proponlio para Portuga!, e para aquellas Província?, aon-

de , como nas Ilhas de Cabo-Verde , corre <a moeda de

Portugal pelo seu valor, se podesse estender a todas

as Provincias do Reino-Unido: não sei porém se agora

será occasião opportuna de fazello. O Soberano Congres-

so tomará a este respeito a resolução que mais pruden-

te e justa líie parecer ; e para este effetto me limito a

apresentar-Ihe huma Taboa comparativa dos valores das

moedas de ouro, prata, e cobre
,
que circulão no Brasil^

nas Ilhas da Madeira , e Açtres , e na costa da Africa

Occidental, entendendo-se pelo seu valor ao par o va»

lor
,

que lhe corresponde em relação ao valor da moeda
deJPtrtugal.

Moedas do Brasil.

De eura.

Valores por que correm. Pezos. Valores ao ptu
oit. gr.

4<í>ooo reis .... 2 20 . , . 4^270 reis.

2^000 reis .... I 10 ... 2^1 j 5

l(í)070 reis .... o 41 . . . i^oój

Correm também as peças de quatro oitavas , cha»

tnadas de 6jjJ+oo ,
que tem hum premio maior ou me-

nor segundo o estado do Commercio. Estas moedas para

ficarem ao par das que acima ficão expostas , deverião

correr pelo valor de 7^)025 "• , ou , o que vem a ser

mesmo pelo valor da 6(^400 , com hum premio pouco

menor de 10 por lòo.

Na proporção destas moedas sahe o marco de ouro

amoedado a ii2ç&j)0 rs. expressão nominal t 6
-^ por

100 menos que a do marco amoedado ultimamente es-

tabelecida era P»:tugol ) que be a de 120^^000 ts.

Ve preta.

Valores porque correm. Pe?os, ValOreS ao paf.

oit. gr.

640 ...•••• 4. 69 .... 600

320 2. 34Í • . . . Soo

160 ]. 17 2 • • • • ii°
80 o. 44I . . . . 75

960 7. 36 ••.. 900
4?0 }. 54 .... 450

Estas duas ultimas moedas são feitas de patacas, e

meias pataca; de Hespar»ha recunhadas. Além das prece-

iJentes ha também moedas de 600, 300, 1 50 , e 75 rs.,

qiM correm ao par das antecedentes.

Nesta proporção a expressão do valor do marco de

prata em moeda do Brasil he 8^)262 reis , isto he 6 f
por 100 maior que em Portugal. Daqui se vc que a

proporção do ouro á prata em moeda do Braiil he a de

1 j.^ para 1 ,
quando em Portugal he i li jj , ou proxi-

mamente 15^ para I, Esta grande differença he digna

d: atcenção , e as consequências que oíferece são bem
claras , e patentes.

Cí cekrf.
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G.âZETJl UJVIVEMSAL.
QUARTA FEIRA 13 DE NOVEMBRO.

GRÂ-BRET ANHAí
Londres 15 de Outubro,

.ecebemos periódicos de Paris de Sabbado 72 de Ou-
tubro. Hum delles contém hum artigo de Viemia

,
que

rii^ entre outras cousas o seguinte : "Assegura-se que a

qutstão da causa dos Gregos não será ventilada no Con-
gresso

; o tom que o Observador Austríaco tem tornado
a tomar a respeito delles parece contirmar esta opinião.

O Imperador Alexandre inclina-se a abater a revelação
pela força das armas ; mas o Imperador d'Auitria funda
a 511J esperança em alguma mudança interior que os mes-
níos Hcspanlioes devão de effectuar. Accrescentão que
Outras duas Potencias tem também seu modo particular

de ver as cousas. Todas as Potencias estão de accordo
para em huin manifesto exprobarem a direcção que tem
tomado a revolução à'Hespanlta , mas differem em tudo
o mais "

Todos os periódicos do Continente fazem também
especulações e conjecturas relativamente ás medidas que
o Congresso ha de nu não adoptar a respeito da Heipa-
nlm. O mci-mo succede neste paiz. Alguns periódicos da

O:>p^sição accusáo o nosso Governo se não de participar

das vistas hostis de certas Potencias para com a Heipa-
nha ^ ao nienos de as favorecer por sua inacção. Outros
quÍ2efáo que elle se declarasse abertamente a favor do
partido que ao presente alii governa. Hontem á tarde ,

hum periódico semi-official avançava a este respeito a

seguinte asserção :
" Ousaremos affirmar que o poder da

Grã-Bretanha não será chamado a obrar offensivamente
nns negócios à'Hespanha, O procedimento da Grã-Bre-
íanba foi mesmo traçado clara e francamente na declara-'

ção feita pelo seu Governo na ultima sessão do Parla-

mento; — modcraçnn , e neutralidade ^ eis a sua deviía.

K todos os periódicos estrangeiros tem sido tão imperti-'

nentes coino ma! instruídos , quando tem querido persua-

dir á Europa que a Inglaterra tinha declarado ao Gover-
no Hespanhol a sua intenção de sustentar com suas ar-

mas e com a sua influencia o systema actual dos negó-

cios contra todo ataque interno ou externo. A França
,

he verdade, está mais immediatamente em contacto com
a Hapniiha ; mas temos motivo de crer que o seu Go-
verno não satisfará os desejos dos ultras de nenhum par-

tido."

Corista por csrtas de Calais ter sido prezo pela Po-
licia daquella Cidade no dia 6 iMr. Joiín Bowrins; , ao
embarcar para Dover , e lhe forão aprehendidos seus pa-

peis e cartas, a titulo de trazer entre ellas correspon-
dência para os radicaes à'ln[^luterra. Entre as cartas se

achaváo liumas do Sr. Oliveira , Ministro de Pi>rtus;al

fm Paris para o Ministro Portugusz em Londres -Mr.

Suwriíig foi conduzido a Boulogne
,

posto á disposição

do Procurador do Rei de Fran^a^ e mettido no segredo.

(Por noticias posteriores se sabia ter sabido do segredo,-

e esperar mesmo ser em breve posto em liberdade, pe-
los bons ofíicios do Ministro Inglez em Paríi.)

Idem 18.

O Navio George , vindo do Rio de Janeiro de via-

gem para Anvers ^ tocou Segundafeira em Dover. Par-
tio do Rio a 10 de Agosto , e trouxe algumas cartas e
hum Manijesto do Principe Regente a todos es Gover~
nos e Nações omiget. (Segue-se a traducção do essencial

d» Manijesto
,
que está por inteiro na G. U. N. 249.)

Os periódicos de Paris de 1 5 do corrente annuncião

a morte do Conde de Goltz , Embaixador de S. M. Prus-

siana em Paris.

Idem 22,

Chegou hontem huma malla do 'Brasil. O Paquete
que a trouxe partio da Bahia a jl de Agosto, e de Per"
nambueo a 6 de Setembro. As cartas deste ultimo porto
dizem que se tinha ofTerecido grande numero de solda-
dos negros e niuiatos para se juntarem ás tropas do Prín-
cipe Regente. O Intendente da Marinha tinha annuncia-
do que estava prompto a tratar para a condução de zfy
homens de tropas para as Alagoas. — No dia 5 de Setem-
bro tinha chegado hum Navio vindo da Bahia, d'onde
sahíra hum dia depois do Paquete , e o seu Capitão dizi»

que no dia antes da sua sabida se tinlia feito hum ata-

que aos postos avançados do Governador Madeira, obra;

de huma légua da Bahia , e que quando elle se fazia de
vela se achava a Cidade na maior confusão. — Algumas
cartas dizem que havia no Castello i.uma mui avultad»
somrna de dinlieiro, que o Governador se propunha en-
viar para Portugal, logo que achasse occasião segura.

—

Os habitantes da Baliia carecião de mantimentos frescos,-

por estarem interrompidas pelos lárasileiros todas as cpm-
municaçóes com o fnterior.

Sir Fíoberto Wilson chegou antehontem 3 Dever vin-v

do de França com a sua esposa.

Hum artigo de Francfort dos papeis de Hollandie
recebidos hoje diz

,
que , antes da partida do Principe do

Metttrnich para Verona, dirigio o Gabinete de Vienna
hiima Circular a todos os Governos da Confederação Ger-
mânica, contendo huma segurança formai de que as de-
liberações do Congresso de Verona não tetião relação al-

guma com os negócios cc AUnunha.

H E S P A N H A.

Madrid 1 de Novembro,
No dia 26 á tarde atacou o General Espinosa em

Nazar nas vizinhanças de los Arcos es facciosos de Na-
varra reunidos em numero de

;(J)
hrmens is ordens de

<2uesada e de Ciiergue. A victcria foi ccn pleta , a dis-

persão total ,
rrais de ico illuscs ficarão no csmpo de

batalha, e 9 nunero dos isticcs he ccjisideiçvtl. Entre
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os prímelroç se conU o cabeça An-eiõnãi) morto por hum
official de Bnilen , chamado Clriiclos , e liavala

,
que

ainda se ignora se iie o cabeça. As tropas que iiavia em
Logronlio sah/ráo a 27 para perstguir os dispersos em to-

das as direcções.

Em Teriict foi completamente batida huma quadri-

lha de facciosos que se approximou áqueila Cidade : os

seus habitantes se conduzirão do modo mais heróico.

I(lí'in 2

.

O Governo acaba de receber hum officio pelo qual

consta que D, Maatiel Obrcgon ,
Commandante do Re-

íi^imsnío Lmltnnio destruio complítamente o Cut3 Merinu

( cuja guerrilha cm de 600 infantes , e iCO cavallos )

nas visinhanças de Roíi , libertando o Alcaide constitucio-

nal e dois cidadãos que pretendiáo em breve arcabuzar.

(N. S. O extracto do officio diz que as forças dos que

atacarão Merino eráo só 56 homens de cavallo, e que

matarão ço homens e aprisionarão jij dos do Cura : mas

aqui ha falta, que de certo he erro de conta.)

~7 ~
Idem 4i

O Governo acaba de receber ofticios do General

Mina, datados das alturas de Castellfollit a 24 de Ou-

tubro ás 5 horas da manhã. O General annuncia que a

Mia artilheria tinha batido a praça , desmontado as ba-

terias do inimigo e feito brecha ; que neste estado de

cousas, os cercados, sentindo a sua posição critica, qui-

j-erãf> evitar a sorte que os- esperava ; e que aproveitan-

do«se da grande obscuridade da noite , e do conhecimen-

to particular que tem de todas as veredas , tinhão esca-

pado por hum barranco , da meia noite para a huma ho-

ra , sem que llies podesse obstar o mais vivo fogo dos

postos avançados em razão das trevas que os expunhão

3 atirar ate sobre seus próprios camaradas. O General se

propunha tomar posse da praça ao amanhecer.

Outro ofhcio de Minu , de 27 de Outubro, rece-

bido pelo Governo he do theor seguinte :

t: '' Esercito de operações do 7.° districto.— Exm. Sr.

—Achando- me em Calaf pondo em pratica as mais vivaj

diligencias para as operações successivas á tomada àeCas-

tellfpIlU , ás 9 da noite de 2; tive noticia do Corenel

D. Frrnimdo Miranda , e Commandante D, Manoel Ciir-

rea ,
que se achavão neste ponto, de que o Barão de

$.i-oIes com as forças que tinha podido reunir de Meqni-

nenva ^ Balagticr , laSío i{'Urgel e outros pontos, se ti-

nha encorpor.Tdo na tarde do m^smo dia com as cabeças

Romagoia f h.einaniiho< , Mirallcs, ^J'P delUs Eitanys,

110 lu^ar de Vihosca. Em virtude deste avizo me puz em
marcha , e cheguei ás duas e meia da madrugada onde

se achava o dito Coronel Miranda , commandante das

columhas- que estavio ás ordens de Gurrea e Montene-

'&-V. Ao amanhecer do diJ 26; mandei dar aguardente á

tropa e tomei posição nas montanhas de Auretous e

subida da caseia tíc Balagner, deixando occupado o lu-

gar de la Azfda , esperando que o Barão viesse atacar-

-me como tinha oíferecido. Com effeito ás 10 e meia do

dia romperão as suas vedetas o fogo com as avançadas

<que estavão postadas na serrania de la Aguda , as quaes

defendendo vigorosamente todas as vantagens que o ter-

leno offerecia, tiverão de retirar-se ao povo de la Aguda
,

onde havia 100 homens do regimento de la Carona. Ven-

do il que o animo do Barão n.io era o de empenhar hu-

ma acção geral , comecei a descer da minha posição com
os corpos Toledo, Hostalrich , Gerona

,
que tinha ficado

em Torii , Ordens, Provinciaes de Siguenza ,
e Logronho

,

e a reforçar as guerrilhas
,
promettendo-me attrahillo

deste modo a acção que elle procurava evitar , para o

que , e a fim de inspirat-lhe maior confiança deixei em
suas posições a columna que estava ás ordens de Monte-

negro, Consegui .com effeito realizar os meus desejos , e

com este peqtieno numero de tropas consegui lariçailos

de suas vantajosas posições , bateltes por tod-as as partes
,

-dispersa! los em tndas as direcções , e infundir-lhes luiin

-terror e hom espanto de que não tornarão tão depressa
,

ioontribuii.do mui poderosamente para esta derrota a ca-

-V«illetia, que acutilando niuUidiO' delles os petseguio até

o Uigar de Sãuohuja. Eita scçao , talvez hiima da? mais

gloriosas para a Nação , teria sido a niais completa se

não viesse anoite impedir a perseguição deites rebelde»,

e se o paiz que elles nos deixEvão nos podesse dar algum

recurso de subsistência
,

por cuja razão me vi obrig.ido

a regressar a este pont".
" Até este momento não posso dar a V. E. as parti-

cularidades desta gloriosa jorn.-.d;', o que farei tão depressa

como os receba dess differentes Commandantes de colum-

nas ; e me limito a asscgurar-llie' que a nossa perda he

mui pequena , e que a delles he bastante considerável,

O valor, enlhusiasmo e intrepidez destes bravos que te-

nho a lionra de conimand.ir , excede todo o encareci-

mento.
" Pnr hum prisioneiro do Fatalhão de Valência qu2

acaba de apresent,ir-se se sabe que o numero dos inimi-

gos passava de 5(^, sem contar com o soniaten de a!i;u:i^

povos i|ue tinhamos á vista , e nos assegura que fogem
tão espavoridos que provavelmente não pararão ate d
Ser. — Deos guirde a V. F. riiuitos ânuos, i^uarf-l Ge-
neral de Tora 27 de Outubro de 182.;. — Lxm. Sr.

—

Francisco Espoz 1/ iVJ/(jfl. ^ Exui. ijr. Secretario dLstado

e do despacho da Guerra. '

LISBOA 12 de Novembro.

Sr. Ridacíer da Cateta Univerial.

PvOgo a V. m. queira inserir na sua folha este pe-

queno arrcZciaoo
,

que vai fora da liniia de PuuUdas
,

piTque vou tratar por incidente de hum objecto, que as

não merece, e antes tjeile também por incidente doutro
objecto que nie'ecij muitas , e não ficará sem elUs, por-

que a cousa onde csia chama por seu dono. Queira não

omittij- nem huiua só palívra das que vou escrever, co-

meçando pelo seguinte incidente.

Hurri homem ; ou besta , que se assigna — O Ber-

rador — ( faltava ainda mais esta parvoíce iu reriim n«~

tura) escr.eveo hum pape) intitulado :— O Berro, (^uexn

scra es.te Cabrão que tanto berra ? A's cabras de leite pe-

las ruas de Lisboa tirarão os chocalhos para não amotina-

rem , -a este Coinlo deviãò arrancar a língua para não ber-

rar mais. terra Diabo, e, arrebenta ; mas que dizes
,
que

berras tu ? Isso he que eti não entendo, e o Povo co-

migo ; et Pi/'<u/os mec/iiiii- S& ha verdadeiro cabaço de

minhocas, he a cabeça do Berrador. Mexida, porcaria,

confusão, desordem, escuridão, citações desbocadas, e

tolíssimas!! A muito pescar cem as taes minhocas, pes-

quei as Eirozes seguintes : =: Que eu não devo fazer saty-

ras r:. Pois não he licito repehir com as mesmas armas

os mais gratuitos, e injustos aggrcssores ? Arranquemos

pela raiz, e de huma vez para sempíe certo erro em que

o Publico labora a meu respeito. Eu nunca fui o Aggres-

sor , nem o Provocador, repelli a forca com a foiça;

. mas eu sempre fui o atacado em primeiro lugar. Nunca
declarei a guerra, sempre ma declararão: isto tantas ve-

zes esta dito, que de certo enjoa , mas o Bcrrador he

tão asno ,
queafFecta ignorailo. Nunca provoquei a bilin-

gue , e verr.ípeJIe Paio , o amigo dos Governadores quan-

do oovernavão , o inimigo dos Governadores, quando

não go\efnão. Se estão no ar, adora-os elle, se estão

em terra piz^i-os elle. Como podiâo dar, lambia; como
lhe não podem dar, morde. No appaieceo ainda hum
livro meu

,
que Paio não apparecesse logo , ou com to-

lice de ciiiici, ou com descaramento de insulto, e guar-

dando sempre huma bisca para o fim com a trovoada da

sentença /f^<i/ dos Frades! —Oh! Bcrrador do inferno,

e que merecia isto? ()u<: mandasse hnm cazal de Peruns

ao Pato ? Que repelisse o Aggreisor injusto com as ar-

mas da satyra , e viiolenta
,

porque nunca deixarão de

ser pecunhentos os ditos de Pato , desde o priu eiró até

ao ultimo. IVlostra-nie CnbrJo , ou Bode Beir.-.dor, qual

seja dos meus Esciitos satyricos que não ,se-j.i resposta ?

A Patos , a HypoUtos , a Investigadores , aos Beiços de.

refego, e ás outras sevandijas litteratias, sempre respoií-r

dl , e nunca os ataquei senão depois de atacado , e in-
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justamente atacatlo. Sim fiz satyrss , a satyras, e não

confiizadas esus com criticas litterari.is ,
porque att os

Grandes Annaes lie B,iro/iio pa-isárão pela critica do Fran-

c scaiio Genovez Paggi. Ahi tens Initra critica muito mais

dificultosa, e eu a t\i só , e o primeiro volume em cin-

co dias, a Cífuara dus LiiiiníUr: vai berrar d porta da

Patriótica it1t-era<ÍQ^ e pede-liie huma impugnação, cut.-

ru espero ate a EterniJjde. Talvez desça Pato ilo 'iVI-

lonio Hiperciitico , e te mostre a Sentença dns Fta.Vs.

A Academia da Cnisca em pezo não cen';urou assim a

Jerusalém do Tusso. Censurem-me assim o Oriente. Se
,

a miitade do Espectador l>e toda Pato , não lie satyra a

Pato , lie resposta a Pato. Nunca ataquei , sempre me
defendi , e delenoerci depois de atacado. Com isto gasta

meio berro, o Berrador. tícrra depois a ensinar-me a difli-

ril arte de asradar ao Publico, e de me apresentar na

sociedade. C'a este Caiireiro Chesterfield assenta que

manda viajar o: filiio psln grande Mundo pelas boa^ com-

panhias ; náo sei como me não d.ã lições dd ai;i3>.iar aol-el!o

sexo com estes cinooenta e sete Invernos bem pusadns
,

e com este» teiniosissinios e emmjranbados cahelios bran-

cos : falla-me em vestidos, e isto a Inim Estóico Cleri-

f;o velho a quem basta hum babi'.nráo azul , e hum cha-

peo cue de^de que sahio das mãos ún Chjpeleiro , ate

hir para a Cnva , nío cnnhaceo escova , nem mudança
de armação ; liiimas botas de costura arraz , e onde o pc,

sem as pregas , e ruliis
, passee tanto á vontade

,
que a

f:eta me não obrigue a lazer caretas. Meu Berrador , a

fragilidade e progressiva caducidade do ediíicio humano,
dizia o frugal Eiyiaosa , não precisa de ricas armações.

Ouando ms ' apresento a grande publico, e ao grande

Mundo, vai a sotana, ç he o que basta. Inculca^-me ma-

neiras doces. Com quem ? com os estouvados que nem a

f.Ular se podem ou\ ir. Meu Eerrador, mais rnulla e menos
gualdrapa, assim tenho vivido ha trinta annos sem in-

commodar ninp;uein , em paz e em retiro , sem nffença

da sociedade ; nunca fui prezo , citado , demandado. J>ó

o Coronel Ciíefe com poder absoluto , moto próprio , e

scienc'a certa, me degradou por meus escritos; mas co-

mo vivemos escudados com a Constituição invalidcii-se

a sentença do Radamanto. Coronel Chefe. Antes da fatal

assignatura — O Berrador — me propõe Problemas a re-

solver , tudo se far.á quanto quer , se as justas leis que

temos , assentarem sobre bons costumes, porque sem es-

te"; , não approvejtão aquellas. Este he o primeiro inci-

dente , e ridículo, vamr;s ao segundo, mas serio.

Li a sua Gazeta de hoje ll de Novembro, e fiquei

compungido de agradecimento, e gratidão ao sabio, e ho-

mem de bem que com tanto vigor
, e eloquência ; com

tanta , erudição , e Dialetica me detende. O que diz em
meu louvor, he me.rcj , e generosidade; o qye diz da

míriía condição, c lastimosa situação he verdade. Hum
CO -stante tédio da vida, hum desejo ardentissimo da

niiTte, hum suspiro incessante pelo socego, paz, e es-

qtieciíuento da sepultura, lormão toda a minha socieda-

de , e companhia no incógnito recanto de huma peque-

aa casa. :.i<e0ljani gpsto do estudo , nenhuma applica-

çáo , huma attitude immovel, e estúpida, huma sensí-

vel falta de memoria , hum cançasso na leitura , hum
desprazer de olhar hum livro até fechado, huma justa ver-

gonha de apparecer , e de me communicar, huma difii-

culdade quasi absoluta de me exprimir naquelie estyllo

socratino , irónico, c festival que nie era tão fácil, poi"

qtie era natural , huma carência total das expressões epi-

graramaticas , cem que em nossa antiga sociedade do caf-

fé do Deserto sustentava a conversação, eis-aqui os apu-

ros em que arra^tro a existência , e em oue me tem
consiliuido ha dois ap.nos a impune liberdade de me in-

sultarem , sem me poder responder a mim mesmo quan-

do me pregi.into : — Qtte fiz eu aos Portuçuezes ? Eu não
sei que tenha feito. Já me lembrei mandar folhas corri-

das por todo esse Reino ; ainda que me não mostrem San-

to , mosnar.-me-hão ao menos não criminoso. A quem
dewj «u ? A quem offendi ? a quem trahi ? a quem acu-

sei ? a quem persegui? Em qtie Theatro, em qiie Bi-

lhar, rm que Botequim , em que companhia me tem Vis»

to? Quando maquinei contra o Estado, quando não appro-

vei a Constituição? Quando mostrei insubordinação, oií

desobediência ás Leis ? Quando me envolvi em negócios
^

e intricas, em manejos, e caballas? Não sei. Respondi
aos insultos de Piitm bera este o motivo de desafiar o>

ódio de hum espesso bando de calurr.niadores ? Que bár-

baro intolerantisino , he este a meu respeito? O Homem
de bem que tão generosaiv.ente me deler.ds mostra com
mais que mathematica, evidencia aS causas , e depois os

eíTeitos deste ódio mais que no vercal , e vatinianno: O
que tenho ewrito. Elle numera p^rte , ha muito, e mui"
to riiais , e a iinica consolação que desejava ter já nes-

te sol posto da minha vida, era qUe elle fzessé com im-
parcialidade, qual.se espera de sua Filosofia, hum exa-
cto Catálogo rcíleNionado de todos os meus numerosos

escritos, classificando-os por suas matérias. Não me lem-

bro jd de tudo o que escrevi , e he tanto ou tão pcuc»
o meu amor próprio, que coitfesso na presença de Deos^
e face do Universo, e do Tribunal da Verdade, queí

não possuo , nem tenho em minha casa rr.ais do que dois

manuscritos— Os Elementos para o Traindo da Legisla-

ção e GúMeriio civil ^ e O Oriente. Nem liimi Sern.ão só>

de tar.tr.s ir.-.preisns, nem rranuscritos, porque Os impres-

sos sempre os escrevi depois de pregados
,

porque mosí

pediáo nessas grandes funções em qoe sempre appareciJ

V. m. lá tem hum manuscrito, que vem a ser es seis

últimos Livros da Thebaida de Estacio , os seis primei-

ros vindos de hum erjiprestimo mos perdeo o criado. Vou!

agora fallar do Oriente.

Admirei o Cartel de desafio, e objecto proposto par*

oduello he o Poema » Meditação. Mui bem athado, e eit

peço ao m.cu illustre Campeão, que demore a gloriosa lida

por mais airum tempo, e então verá que se lhe cfltere-

ce mais vasto campo, e mais relevante objecto para es-i

grimir as armas da sua sapiência , e doutrina. Tomei naSI

mãos o Oriente , e vi que n^e tinha esquecido do Canor»

de Horácio : Conserve-se a obra por nove annos antes que
se publique. Ha dois. annos que o estou sepilhando, aper-

feiçoando, e polindo , e, o que niais he , augmentando-o

sem alterar o plano, ou planta primitiva. Nem huma só

oitava deixei ssm a mais escrupulosa correcção, e quanto

he dado á huiiiana paciência , e perspicácia , nem eu , nem
os outros imparciaes lhe poderemos achar huma mui sen-

sível imperfeição, ainda que o bom Homero muitas ve-'

zes dormite. Foi queimada a Dedicatória á Nação Portu-

L'ue7a
,
porque com ella nfio devia eu pagar os desejados

caddialsos, os ameaçados punhaes , e os baixíssimos e
porquissimos aleives com que me tem remunerado tan-

tuT fadigas , e estudos. Regeitei como ocioso, e inútil

o Discurso Preliminar. Tudo está dito, e sem réplica,

na Censura das Lusiadas. Busquei a quem o dedicasse,

e foi á Nação JngUia ;
porque a Litteratura nada tem

com os Politicas, e interesses das Nações, são Impérios

.«reparados. A Nação Ingleza he a Nação das Letras, e 3

qtie mais preço dá ás Letras : estas faziáo iguaes os Mi-

nistros d'Estado /ídisjon , e Bolingl/rcke cOm Pope , e

Dri/deii ; mas nesta mesma Dedicatória verá a minha in-

grata Pátria
,
que me não esqueci da sua gloria ; porque

em fim , o amor da Pátria he o que eu sinto no cora-

ção , e não o que se grita pelo Chiado, ou enfaticamen-

te se assoalha pelos Periódicos , ou sabe da boca de es-

fomeados lisongeiros, e atrastrados serviz. Eis-aqui o que

lhe faltava—A Invocação, e a Dedicatória:—

"Alma Luz da Razão, tu, que allumias

De meu entendimento a sombra escura.

Tu
,
que seus passos luminosa guias

,

Ao 'lemplo da Verdade , eterna , e pura f'

Vai marchando ante mim ; perpétuos dias

Então meu canto vivirá : segura

l)os estragos do Tempo Épica Musa ,•

Todo o Globo encherá da gloria Lusa.
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" Magestosa Albion , 30 sábio, ao forte

Tu és Pátria commum , e em ti morada,

Acha o que acintes da tyranna Sorte

SofFre em seu damno sempre conjurada:

Só me resta inda hum mal, (se he mal, a morte)

;

Mas ser-me-lia doce do sepulcro a entrada
,

Se entre os cantores teus, meu canto acceitas,

E hum mortal desgraçado cm r:iim respeitas.

"A mór accáo do esforço Lusitano

,

Que fez patente á Europa belJicosa

Toda a vasta extensão do immenso Oceano,
De teu poder he fonte portentosa :

Se , ao ver os raios do esplendor Britano
,

Vai tremula do Gange a Linfa undosa.
Tu náo foras do Mundo á extrema parte,

Se antes náo fora iá Luso Estandarte.

" Es Senhora dos Mares , e a riqueza

Do Globo inteiro em ti se deposita
;

Por armas
,
por saber

,
por fortaleza

,

Tu
,
grangeado tens gloria infinita :

Do excelso Império teu fausto , c grandeza

De potentes Nações a inveja excita;

ftlas o Colosso de teu nome , e fama

Só Cem as bazes immortaes no Gama.

do EIRei D. Sebastião lhe deo quinze mil tiU para vi*

ver, e o Hospital para morrer. Com mais razão que to-

dos, esta he a minha determinação. Porque compuz este

Poema , e porqne o dediquei ;i Nação Portugueza , como
se commettêra hum delicio em levantar hum perdurável

Troféo ao seu nome , e li sua fama , me cobrio de op-

probrios , ameaçou-me com a morte , e me decretou o

degredo : — Por seus escritos !
—

Se;a pois, e eu O peço ao meu Defensor , este Poe-

ma na forma em que vai apparecer já , a matéria para o

Cartel de desafio, quando depois de sua leitura se per-

suadir, e convencer que he o que

—

Ttlais credito gmn-
gc-oa para a Lusitânia em nossos dias.— Se este eomtudo
não for o seu parecer , seja o que elle determinar. Re-
ceba 05 meus agradecimentos , e conheça que eu não

vivo abatido, mas indignado. Taxem-me de todos os de-

lictos , não me poderão nunca increpar de adulador ser-

vil , e assalariado ; de Jano de duas caras , nem de vil

seguidor de partido que domine. Que alcancei eu nr>

Governo passado ? Que peco , ou quero eu no presente ?

Com mui pouco se contenta a Natureza , e para este pou-

co, tenho o que hasta. O canto de huma casa, o canto

de hum pão , hum jarro de agoa , e tão feliz como Dió-

genes no concavo de huma pipa
,

por algum tempo es-

tará no vão do For/)» doTijdo 1 1 de Novembro de 1822.

J. A. de M.

*' Olha de Ormuz as torres levantadas

,

Que hoje dominas , hoje senhorêas
,

Vai retalhjudo as ondas empoladas

Té ver d'alta Malaca altas amêas :

Vé de Bengala as praias dilatadas,

Que em torreados Galeões rodeas

,

Cointigo o Cabo Tormentoso vejo.

Pois tudo deves aos Heroes do Tejo.

"Se nelle tem principio o alto, e subido

Grande gloria em que estás, Nação Britai»}

Se a elle te elevou Fado escondido,

Sendote guia a gente Lusitana
;

Dá-me o que nega a hum filho desvalido

Entre os duros vaivéns da sorte humana ;

Presta em meu mal , em minha desventura
,

Apreço ao Canto , ao corpo a sepultura.

Aqui mostro que me anticipei ás vistas deste ho-

mem benéfico , e illustrado ; eu náo devo pertencer á

Kação Portugueza, porque, tratar hum filho assim sem
culpa alguma , sem delicto civil comprovado , querendo

por força suppor existentes no fundo da minha alma sen-

timentos oppostos ao Systema Politico , sem sahir da

Ciinha boca huma só palavra em seu desabono, julgando-

me hum criminoso de lesa Nação porque offendi Camões
em tratar o assumpto que elle tratou , e os contínuos

desaforos que contra mim se praticarão no acto das Elei-

ções , com especialidade no Senado, ou na Junta aputa-

toria dos votos , riscando despoticamente o meu nome ,

quando dos lugares onde não tinha chegado a Guerrilha

mandada gritar tinha votos de sobejo para ser Deputado ..

.

Deixemos isto. Já que transcrevi aqui a Dedicatória, trans-

creverei também a Prefação
, para mostrar ao meu de-

fensor que estava nas suas vistas quando a escrevi. Eu
não devo ser Portu guez

Pi ólogo ao Oriente.

" Ingrata Pátria , nem os meus ossos tu possuirás !

Esta exhalação de hum animo ressentido , foi a nobre

vingança que Stipião quiz tirar das ingratidões de Poma,
porque lhe negara a gloria do triunfo. Esta a satisfação

que a si mesmo se deo a alma nobre , e magnânima de

Fernando de Mag,it!iães
,
quando huma Gortc loucamen-

te orgulhosa lhe negou a honra de hum tostão mais na

moradia. Este foi o desafogo de Luií de Camões
,
quan-

Dia ; de Novemtro.
Entrou.

Sumaca Penha , de Pernambuco com 5 5 dias , U?f
zendo 14 Passageiros.

Novidades.

O Capitão disse : quarto ás novidades de Pernam--

feuco
,

quando nós de lá sahimos ficava tudo em paz , á

excepção de alguma intriga entre Européos , e trasilei-

lOs , e não quererem e<;tes estar p?las Cortes de Lisboa
,

e estarem nomeando Deputados para o Rio de Janeiro ;

como juntamente estavão em Pernambuco três Fragatas ,

e hum Brigue
,

que tmháo vindo do Rio de Janeiro, c

iiizeiri ser bloqueio para a Bahia.

Via 7.

Entrarão.

Brigue Escuna Maria , do Maranhão em j 5 dias.

Novidades.
O Capitão diz : que a Provinda do Maranhão goza-

va do maior socego , sendo os seus habitantes muito af-

fectos ao Systema Constitucional.

Galera Minerva, do Rio de Janeiro , com escala pe-

io Fayal , 25 dias do primeiro Porto.

I^ovidades,

Não sdianta novidade alguma do Rio de Janeiro.

Diz, que no Fayal tudo ficava em socego. Náo traz offi-

cios fora da mala. Vem de passagem o Tenente Gene-
ral Joaquim José da Silva, com dez pessoas de familia ;

e o Capitão de Navios Manoel Francisco dos Santos com
cinco pessoas de familia. .

ANNVN CIO.

Sahio á luz : Carta segunda de Ambrósio át Direi-

tas ao Sr. Abkade de Medróes. Nella' se combatem com
verdadeiras e solidas doutrinas e razões algumas pernicio-

sas doutrinas do Cidadão Lusitano sobre vários assumptos

da nossa santa Religião, taes como o culto das Imagens,

a oração , a abstinência dj carne cm dias de jejum , e

outros objectos. Estas Cartas são de verdadeira instriic-

ção , e por huma discessão polemica livre de minúcias

escolásticas se fazem ler com gosto e proveito. Vende-
se «sta 2.^ Carta por 160 reis nas Lojas de António Pe-
dro Lopes na Rua do Ouro; de Carvalho, ao Pote da»

Almas, e defronte da Rua de S. Francisco, etc. etc.

JS A IMPRENSA N A C 1 O N A J..
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QUÍNTA FEIRA 14 DE NOVEJVIBKO.

O
LISBOA 15 de Kovtmbt»,

Sr. Rtdáeter da Gaicta Vnivtriah

projecto do Sr. Mnrglothl
,

proposto lia S«s?ão de

2 de Maio de iliX pats Se abolir o Juiírt di lnc»nfÍJen'

eiíi como oppnslO ás Bjscs da Constituição, foi adopta-

do com applau^o da As^ettibléa Legislativa, e com i»iial

applaiKo foi recebido pela maioria dos Ftrtuguíiís O De-
creto da sua aboliiçãO ; porijue na Verdade es liomen? de
hilm caracter serio, que não andassem pcla^ ruas fallati-

do 'íetripre em Comtltiiicáb com berros e desconceitados

vivas, èstíiáo nliito expostos a «erem amarrados e Cíii-

dúzidos ao Limoeiro pelos bons ofricios da corja de pati-

fes , de que por desgraça tanto abunda a nossa Capital
,

•ligna dê melhor sorte. Gosoii esta do pos^is'el socego

por tempo de dois mezes, findos os quae>! se alterou bum
poocõ a tranquillidade e segurança individual pela appro-

vaç5o de alguns dos Decretos indicados peia Commissáo
lie Constituição na SessáO de 5 de Julho: ma», cicatri-

7ado e^te pequeno golpe, reaiperou os direitos
,
que lhe

crio devidos , e lodos os f'ortuguer,cs bem morigerados

se podiáo recolher a suas casas , e dormir pacificamente

a sombra da lei
,
que os assegurava contra a violenta se-

paração. Chegou o dia 29 de Abril de iSí2 , e o Corpo
Legislativo, que em 2 de Maio de 1821 tinha julgado

oppnsto ás Bases da Constituiçjo o Juilo da Inconfiden-

f iir , foi o mesmo que no infausto dia 29 de Abril con*

sentio ^e arrojasse sobre seíjs Constituintes lium fardo

iiiuito mais pe^ado do que o Juizo da Inconfidência em
virtude do i.idiícreto officio do Ministro das Justiças, que

inconsideradamente tinlia escancarado a porta á vil calu-

miiia ; e com esta ligeira libsralidade do Soberano Con-
gresso dr^cobr/rJo os perversos e amotinadores huma gran-

dÍ0'ii praça , onde comprarão pm salvo a sati>:fação do

s;u ódio, e 'ciis presumidos interesses pelo ridículo pre-

çO da iniquidade dos beiços , e Imgoa dolosa. Não he da

ir,inha intenção, Sr. Redactor, historiares factos acon-

tecidos nessa desastrada cpoca ; e , «e as paredes não fal-

lassem 1 favas contadas , nem eu os pintaria em menia-
tura, e folgaria muito de os ver sepultados no abismo
pOr honra da Pátria , e para que a infanda recordação náo

;iggrave a dor não só dos que passarão pelas fogosas ar-

bitrariedades desta medida , sendo prcszos sem culpa for-

mada , e degradados sem se lhes admittir defeza , e sem
ptocesso ; mas também daquelles que, como eu, gemião

DO canto dos seus lares esperando consternados o fatal

instante, em que fossem obrigados a figurar em alguma

díis diias scenaS. No meio destas afflicçóes que rasgarão

as entranhas da Pátria , e que ainda coliservâo as feridas

eTii branco
, se levantava de momento a momento huma

ví)i quasi geral , a voz de quasi toda a Nação para que

seus Constituídos , ou pelo menos os seus maiores ami-

gos tivessem compaixão de 'uas lagrimas , olhando com
firme2a e seriedade para a torta carreira da Náo do Esta-

do
,
que hia em perigo de dar á costa ; porque e Minis-

tro das Justiças, munido daquella fatal alçada, tinha le-

vantado a pezada mão, e peiturbavão sacrílegos toques a

honra ) - ftRnda , e liberdade de muitos dos «cus filhos.

Estavão porém bronzeados os ouvidos de todos rs seu*

dilectos ; e só no dia 27 de Outubro se levantou o gran-

de e incomparável Sr. Peixoto tcntandW restituir i cho-

rosa Pátria a Consolação, de que esta despojada. Eu jul-

gava que a simples indicação do Illustre Deputado nus
c crua , tal qual se acha no Diário do Governo , seiía

bastante para que fosse apprcrvada ; porque me parrua
moralmente inrpossivel que no tempo dos harmoniosos

sermões da liberdade houvesse em hum Paiz
,
que se dit

livre, quem pretendesse deixar no escuro os meios e ra-

zões de praticar tal medida, deixando assim bum detes-

tável exemplo para algum dia de novo o agrilhoarem á
escravidão. E que deveria eu esperar quando na segund»
leituia a vi desenvtlvida em sólidos princípios de direitos

do homem, c sustentada c m argumentos e reflexões ter»

minantissímas ? Nada menos do que ser adoptada com ge-

ral applauso , e mandada currprir instantaneamente. E
succedet o contrario ! ! ! Ser rejeitada ! ! ! Lamentável con-

dição dos filhos do peccado ! Que não seja concedido ao
ente racional, a obra mais peifeita das mãos do Creador,

elevar sua vista alem do Fimiamento , e indagar no sei»

da Verdade se as regras do justo, e do injusto aili exis-

tentes são coritraiíjs ás n axirras de tantos escritores an-
tigos e mtiHeinos ! Cem esta descoberta, Sr. Redactor

^

eo confessaria legitima a repulsa da indicação, e tambetn
julgaria rectas outras muitas decisões, que, apezar de je

descreverem con o partos da humanidade, da igualdade,

justiça, e liberalismo, eu j-mais pcdctei corr.binar con\
os meus princípios , em quanto a descoberta se não ve*
rificar. E será isto possível? Será necessário? Não te-

mos nós esse Código Sagrado, mimosa dádiva do Altís-

simo, aonde se prescrevem os deveres dos Governantas
e governados, • aonde se encontrão as Leis mais puras

y

as mais sublimes, e as mais adequadas á felicidade do ho-
mem tanto nesta, como na vida futura? Não andão por
esse mundo tantos livros preconisados , tantos tublicistaS

de grande nome, que altamente condemnão a infeliz sor-

te da indicação ? E como se poderão ligar as idiías vence-

doras na Sessão de 38 de Outubro com as idéas igual-

mente vencedoras na Sessão de 4 de Julho de 1 82 1 ?

Não se faz neste dia a vontade a Sua Magestade
,

que
desejava adiar a nomeação de novo Ministeiio para o dia

seguinte, porque se queria a sua responsabilidade, á qual

com toda a raião se recusou o Ministro enviado ao Con-
gresso por Sua Magestade ; e em 28 de Outubro de 18 2*
he rejeitada a indicação do Sr. Peixoto sem se fazer ca-

so da responsabilidade do Ministro, ou de quem o enga-

nou? Então como he isto, Sr. B-edactor ? Combina?
Nem eu. Tanta bulha no Congresso contra o Ministro do*.

Negócios do Reino no tempo da Regência , contra os

Mitvstros cios Negócios Estrangeiros, e da Fazenda, no-

meados por Sua Magestade em 4 de Julho de i8ai , e
tanta indulgência para o Ministério actual I ! I Combina,
Sr. Redactor? Nem eu. 'J^anta bulha no Congresso con-.

tra o Poder Judicial quando parece que tem escorregad*

do trilho da lei , c tanta indulgência para o Ministro daS

Justiças, que de facto escorregou huma e muitas vezes !II

Então como hc Uio ? Combina , Sr, Redactor ? líiem cu»
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Aoníe es^ta a fpi^ No €odigo. R a violação dos direitos

dos Cidadãos ? Na vontade do Ministro das Justiças. Co-

mo eu espero, Sr. Redactor, em continuação dos obse-

^líios , com que V. m. me tem lionrado
,

que esta carta

veja a luz publica , deverei eu também esperar que a res-

posta ás minlias perguntas , e satisfação ás minhas admi-

rações seja o Limoeiro? o Castello? alguma Torre? ou

«jue
,

para refescar os miolos, se me receite mudança de

ares , mandando-ss-me que vá occupar o lugar vago pelo

retiro do nobre, honrado, e bem-f.izeju J.tiií Antojiio de

franjo, sacrificado pela mais vil intriga, e punivel in-

gratidão? Pôde ser
I
vista a pouca vigilância com que os

nossos Legisladores sellarão a pratica sobre a Hbcrdade

do Cididão : mas em qnalq.uer parte , no mars triste lan-

ce, e na mais penosa adversl.^ade , eu diligenciarei qiie

os Pais facão conhecer aos filhos a verdade, e a justiça,

cm- que se fundava- a ind4e»çío do Sr. f'eixítí^"iúrtr

de que o seu nome , a honra , <( louvores
,
que merece

,

sejão permanentes até aos nossos últimos netos
; porque

víã sabe mudar de sentimentos o . . „, „
Aúiizo da Verdade.

CartaOeLei-
Dom João por Graça de Deos , e pela Constitui-

ção da Monarquia, Rei do Remo-Unido de Portiigtil

,

Srasil , e Algfrvcs , d'aquem e d'além ílar em Africa ,

etc. Faço saber a todos os meus Súbditos que as Cortes

Decretarão o seguinte :

As Cortes Geraes , Extraordinárias , e Constituintes

da Nação Portugue?a
,
querendo por huma providente re-

forma das corporações regulares de ambos t>% sexos con-

ciliar o bem da Retigião, e do Estado, com as vanta-

gens dos mesmos regulares , Decretão o seguinte :

I. Ficjo extinctos os priorados mores das três or-

derts Militares de Christo , S. Bento de Aviz , e S. Thia-

^Q da espada ; e os seus rendimentos appJicados para as

despezas do Estado.

Aos ?ctuaes priores mores se conservarão suas hon-

ras , e, em quanto não tiverem outro destino, se llie.s

dará annualmente a quantia de três mi) cruzados, entran-

do nesta conta todos os rendimentos públicos
,

que el^

]e's desffuctarem , de qualquer natureza que sejão.

2. Os prelados co:ivfntuaes dos conventos das re-

farjdas ordeii' , estabelecido-; em Thomar , Aviz , e Pal-

nlella , serão tricnnaes , nomeados rl'entre os respectivos

freires conventuaes, por tIRei como administrador per-

petuo dis mesmas ordens, e não perceberão^ por tesse ti-

tuTo re>.fito , nu emolumento algum.
' A jurisdicção espiritual será exercitada pelas pessoas

eíclesiasíicas nomeadas por EIRei, em qiraiifo se não
obtém bulia apostólica para a «xtincçáo dos isentos.

j. Continuarció os treíres cOfiventuaes a ter acçesío

das meias rações ás rações inteiras ; e Os sobreditos conventos
a administrar os bens, e rendimentos, que actualmente pos-

suem , com os seus legítimos encargos, pre^taiído todos

os annos conta da administração ás authoridades fi-scaeJ

cfvis do território, as quaes farão arrecadar para as des-
pezas do Estado as meias rações

, e, findo o accesso , as

rações inteiras que forem vaganí^o ou por fallecimento
díSs freires, ou por deixarem de peftencer por qualquer

principio aos respectivos conventos.

4. Em cada hum dos referi.los conventos se forma-
ri em duplicado com a possível brevidade , debaixo de
plano geral , e uniiorme, hum livro legalizado pela com-
petente authoridade fiscal civil, aonile sejáo duscriptos

'

todos os bens, fundos, e rendimentos do convento, de-

;

clarados os titulos de acquisição e posse , e lanÇídos os

seus encargos i rendimentos ultimoS e ípplicações. Por
esffes livros se presraráõ as conta? annuàes da adminis-
trâçãin ; e' ficará hum delles no convento, e outro em
podar da respectiva authoridade iiscal , cue assim cnmo
os prelados, procuradores, e arquivistas década conven-
t» responderá por sua exactidão, fidelidade, e conserva-'

çáõ.
*

5. Não poderáó os sobreditos conventos, sob pe-

ns de nullidade dos contratos, hypotliecar , alienar, ou-

por qualquer modo consumir os fundos e bens
,

qUe ao
presente possuem', sem causar • urgente , approvada [•elas.

Cortes.

6. O coliegio militar de CI,ri«t>-> ,. ,e q de S. Een-

j

to de Aviz , e S. Thiago da espada', existentes em Coim-
bra , ficaráõ plenamente secularijados. Com a dotação das

suas rendas actuaes
,
juntamente com as que além delias

se julgarem necessárias, se formará hum só coliegio lit-

terario , no qual serão conservadas na plenitude de suas

fruições, e direitos os freires ao piesente moradores na-

quellcs dois collegios , e se admittiraõ oppozitores ás

cadeiras da Universidade ate ao numero , e.pelo modo
que prescrever hum estatuto particular , cuja falta toda-

\ia nâo obsta a que se proceda á sobredita reunião com
a possiyei brevidade.

7'i Ficão reduzidas: â quatro mosteiros a Congre-

gação dos coneros regrantes de S^nto Agostinho ; a dei

mosteiros a ordem dcs Monges de S. Pento ; ã oito mos-

teiros a ordem dos Monges de S. líernardo ; a cinco mos-
teiros 1. ordetTi dos Mondei- d*-S. Jetonyma- ; a hum
mosteiro a Ofdcm dos Monges deS. liruuo, a quatro con-

ventos a Cf.níreeação de S. João Evangelista ; a cinco

.„<?.sa4.a conjr^íhjão do oratorte-^—a se+í conventos^-» or-

dem dos religiosos calçados de S. Paulo 1.° Ereíriita ; a

sete conventos a ordem dos Eremitas calçados de Santo

Agnstiniio ; a dez conventos a ordem dos Pregadores ; a

cinco -convectTis a ordem, dos teLigiosos calçados de Nos-

sa Senhora do Monte do Carmo ; a três conventos a or-

dem dos religiosos calçados da SanHssima Trindade ; a

treze conventos a ordem dns riligiosos descalsos de Nos-

sa Senhera çlo Woiite do Carmo, e a oito conventos a

ordem do», r.remitas descalcQS da Santo Agostinho.

S. O Governo designará os mosteiros, ou con-

verttos que hãa de subsistir atç ao numero determinado

no artigo antecedente, conciliando as justai commodida-
des dos regulares com o serviço, da Religião,, e, do Es-

tado ; e preferindo em ig«íes circunstancia^ 05. das al-

deãs e campos aos das cidades e villas ; com declaração

de que em huma cidade, ou viHa,<; seus termos njio po-

derão permanecer duas casas (ebgíosas da mesma ordem.

9. A cod.i hum dos mosteiros, ou conventos, que

ficarem subsistindo, assigxiara o Governo segundo suas

locaiiii.ides os rendimentos ivscessarios para manutenção
do culto, decente sustest,i.:ão dos respectivos morado-

res , segundo o seu mstittito, e para conservação dos

edilicios, Saliiráõ os referidos rendimentos de todos Os

bens, e, rendas, que p ssuiríui es.ses mesmos mosteiros

ou conventos ; e no caso de não bastarem, scrãa trjmados

daf.oasas rgai.s .vizinhas, que se siippi iniirem. da mesma
ordem.

IO... Os. sobreditos mosteircs , ou conventos admi-

nistrarão OS bens. e reditos que oGovcrno lhes assignar^

e prestarão todos os annos. .;onta-;d3St3s administrações

ás authoridades fiscae-s civis do .território , as quaqs tarão

arrecadar para, .TS despezas' do Estado as quaittlas corres-

pondentes aos lugares, q,ue vag.afem pot fallecimento ou
secularisação dos religiosos.

11. As disposições dos artigos 4.", e 5.' ficão in-

teiramente applicaveis aos musteijos ou conventos de que
se trata desde o artigo 7."

12. Ficáo supprimidos todos os rT;osteiros, conven-
tos, e hospícios das referidas corp rações regul.ires

,
que

licartm ex-eh>idos c!j desi.gnr.ção feita sejfundo o ait. 8.°

I f . Sáoiípplicadoí para as despezas do Estado , com
os encargos civis a que estiverem legalmente obrigados

^

os mencionados; mosteiros; conventos, e hospícios sup-

primidos, coni-todos os seus bens' e rendifoentos de,

qualquer natureza que sejáo ; os encat^qs pios porem ate-

rão transferidos para as casas das respectivas corpotaçpes^

para onde passaiem os religiosos das que forem supp.r,i-

niidas.

14. O Governo fará proceder d arrecadação dos

cartórios, bens e rendimentos dos niosteiíos , conveutos,
ou hospícios supprimidos, na presença de inve;vtatÍ0i em
lorma

,
pnr cuja exactidão sçrão responsáveis as outhori-

dades
,
que delles forem incumbidas, e os preladas, di';-

cretos , c procuradores das respectivas omniunidades.

15. Pertence ao prudente aibitrio do Gcierno dis-

por d.is casas supprimidas para os diversos objectos áo
serviço do. Estado , estabelecimentos de instrucçáo, e
caridade public»-, e destinar as suas Igrejas para paniq^iias,

quando conste por iniormacio dos ordmarios que.'W*)m
convéin a, decência do culto, oy. á^cpuímodi^a^íl '^P^.P-''
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16. Os rs?;ii!arei, moradores nas casas religiosas que

forem suppriíriidas
,

pas5aráó para as que (içarem subsis-

tindo das respectivas corporaçõc: , e poderaop levar para

cilas os rroveis d's se» uso pessoal. Dos moVtíis do com-

iniim poderá') ser transferidos aqueljes ,
que os prelados

locaes declamarem ser necessários na iiuo dos religiosos,

que de novo sè lhes- reunirem.

17. Qii.iiito aos moveis, que restarem da applica-

cáo do arti^:;')' artrecedente , se observarão as regras se-

ijutntcs :
1.'^ dciVír-i o Governo á prudência dos ordiná-

rios fazcT a distribuição- dos vasos sagrados , alfaias do

culto divinr) , e u-fensi lios- do coro
,

pelas paroqui.is mais

pnbres das suas dioceses : 2 * serão applicados para liosr

pifaes civis, cas-.is de expostos e asilos de caridade, pu-

blica do lagar ," districto , oti toniarca , os que servirem

pai-j o uso de<itcS' e«l;ibeleeimentos ; 5.' as livrarias, .

quadros; raedalffiV; -eiiTriis' obj-.-ctos de litteratiira,, e brl-

hs artes, serão distinctanieiite inventariados, e arrao-

dados para ãciítaò- de biblVotliecas , ou para augmeJito

das actuaés': '4'.* á<r péd^iSi preciosas, assim como todos

os moveis' não -íagr.ido? dtí oirro , e prata, e quaesquer

outros qire-^iiKf3''rè^eiír, pertw>ceráô ao Thesouro Na-

cional. '''
^'

^^^ic' '; f- V •.-
;

• . ,

1 S. Poderí' fr Governo procídcr , se assim aclwr

conveniente , í venda doi bens de rai? , e cios cdifíicio!

e moveis que iijr> tiverem n!gunia das applicacóes desi-

gna fa$ noç três artfgtis' anlec;\lentes ; e o producto des-

tas vendas, íieni como as diviias activas, e qMaesqiier

rendimentos dj^- cásas supprimidas
,

que ficareui salvos

dos seus lé-giriíiii^s encargos civis , serão applicados para

as desperas do Eslirfo , erri cUJo beneficio cederão tam-

betii os padrões j a-poHces
,

jur'is
,

pensões, ou outras

tenças de que ãs mesmas c»sas fossem ctódoras aOi-ljhew

souro , ou a quaLlirèr repartição fiscal. 'i-i^ ^''''i

ly Na -^eoda' do direito de perceber foros, cen-

sos, ou cualMuer «utra pensão, lerá lugar a remissão

— Na venda de bens obrigados a foros , censos, ou qual-

quer outra pens.TO, terá lugar a opção e prclerencia dos

que tern direito de peiceber.

'20. Os benéficios annexos aS casas religiosas, que

fore'rrt súpprin^^4ás , ftcao restitui ,ios á sua primitiva natu-

reía , e provirá?, sem prejuizo dos actujes beneficiados,

nem alteração cfos"Tè'nciimentos
,
que por esse titulo per-

cebem. "''' - '
'

21. Oí-d"fn!ieir'os , bens, e quaesqiie rendimentos

pertenceiíteS" 'ins cofres , e despezas geraes das sobredi-

tas corporàçSeíi, sèi-an-inVéntaíiados , a arrecadados se-

paradamente" 'deba-fxó da re'spoosábilÍdaeJe dos prelados

maiores, diRnidoreí , e proctirjoores geraes das respecti-

vas ordens , e dãt antlinridades incumbiilas dcstas arreca-

dações , e en|tira!aô nrr disposiç.ío geral do artigo 1?.°,

salVa-J as''àpfi'lièa'(;õés a que" o -mesmo artigo se refere.

Í2.' '-'ÓitSSHn 'no ;tota!-de cada huina das menciona-

dis cnrpo;ríçf)i;lt'' r^jcílares faltar buiri numero de religiosos

igual' ao" cfti ft:'bst;'iro .01} conv-entn da mesma oiueni:, a

que na eixecuc.'io do artigo 7.° houver tocado menor nu-

mero déi-riotadofes , siipprimir-se-lij hum conventa ou

nibsteSroíiíf caHa Imitia das mesmas ordens; ficando ap-

plicavel a esre"írasõ qtiaiítõ liça disposto desde o arti-,

go I
j-.° ^"^.?'2'^ ;?''^^; - ..,. tíí-)s?r

2j. Q CftWíPto .de Sj'T]íèfaiVo dos cónegos regii-

larçs da d}vihai pVo<-ide'n'cia ^ e iio'ípicios 'de S. JoãoWe-
p'omuceno, ' sííos em 'Li-s-boa ,

' ficãn supprieViidos l. « <íS!

>.'eus moradores se, reuniTaó a conventos de institutss waij'

ana1oj|os ;. "aoode serão' contados para a sua siiítentacáô.

oomo'f>s fetijTosos dísses coriventos. He spplicavela es-

tas 'suppréssões quanto se dispõe desde o aitigo ij." aié

coj>ventos em que houver estabelecirrenlrs j:i;Miccs ,d(l

.bibUothecas , museos , ou escolas.,: 4.* neihuni cfinvín-í;

to subsistira sem ter pelo menos o niimcto de religioso?

prescripto pelas, regras canónicas, paia s rrgulatidaciB da

vida claustral : 5.^ tíçáo extinctos todos os licspicios per-»-

tencentes ás Ordejis , a. que o presente artigo se rèfè-'

re.

25. Serão applicailos p:iia as despèzas do Estadfl

com os.encargos lei;jiiii)Os a que estiveieni siigeitos , o^

bcns.-de taiz, erendiír.cutcs pejnaner.tes dos conventos^'

e iiospicios
,

que. forem snpprinjdcs. eni virtude do. arti'^'

go antecedente, e heni assim o.s e.di^ios e templosj'

que, terão , segundo convier, qualquer dos. destinos indi-

cados cm os artigos i;.° e,i)i.° Todos os novéis, e
os renciiuientos que petteiiccrem ás despèzas geracs (?a^

ditas corporações pas>.aií:õ p^ía, ci, conventos qpe sub$is*

tirem das itsjicctiv;.» ordens. •
iit

,26. O, disposto nos. artigos 4,° e 5
* he extensiva

aos convénios, que bpuvtrtnv Je peinianecer segundo o
artigo 24.° ; çorr). a difícteiiça porépi , qiie. as_ apthti ida-

des fiscae.is ÇÍV4S ân tertitciin teião són.tnte a seu car^d

zelar aliei açiministução das suas rendas, em quanto es'«

tas não c.sccderem a decente susleiítação dos religiosos ,

nian.ulenção do culto , e coiijejvsção. dos éd,ificics ; tí

propor ao CoAernú as. consignaççes, cue sé ifies, deverSt*

arbitrar, quando as ditas nlidas. excederem a quantia ne-

cessária para aquellas justas applicacges^; ficando nest^

cas'i ob mesmos conventos dahi em diante, tfthiprehenai-'

dos na disprjsiç.^p do artigo 10,° V
'

.

' '

27. Todas as vez-es que no total de cadí buma daÉ

corporações., d,e q.ue,se trata nos ties artigos ant^ceden^

tes., .f4ltar p nunjero de \inte e. qUatro religiosos , supr

priiTiir-:5efl)a hum çonvejuo cnj cada l.nima delias, guar-

dadas as disposições dos artigos 2i^.° 625° ''-

2Í. Os hospícios uriiços <;ie institutos singulares 1

que não ti^erenl (i numero canónico de religiosos para

a regulíiridade da vida claustjal , sçiSo reduzidris aOs quS
forem bastantes para conter es respectivos regularas dç

modo
,

qi]<j constitucni con nuinidades completas , obser-

vada quanto for prssivel a major, analcgi? de instituto

entre aquellcs q^ie se reiínireu^ ,, '.e «úai^adas as disposi-

ções dos artigos 25." e 26.°

29. Fica su|.primidq oEremitciio de Pegos verdes,

existente na comarca de Lagos, observadas S)S dispçsf'

çóes |:Iq aitigo antecedente.
.....;

jD. O.s niosteitos da Eiicarnaçáo j' è de Santosjj

estabelecidos na ciijade, de Lisboa , e pertencentes ás or-

dens mililsfes d(i íi. Eeuto de Aviz, e S. Thiago da

espada, .serâo tcdiizidos^ a hum s6 j p,tefeiii-ido aquelli

que mais comnodo for para, receber as' fieiras , e ttioçai

do-cot© d«qu« an presente constão ambos o^ mosteiros.

O Governo fará assignar dos rendinertos do nipsteiro que

ficar suppriU>ido as quantias, necessfrias para a sustenta-

ção das íreJfdS, regíil-^da com igijaldide pata toda?.

p. Filio ejítinclos, os, lugares de commendadeiraS
dos mencionados mqst^ins, rjias as actiiaes commenda-
deiras serão deceijteir.ente accomniodadas no rtíosteiro qu'è

subsistir , te, nelle quizerem habitar, e se lhes conserva-

r.iõ -as .mesmas consiileraç^ões ,. e rettdinientos , os quae^

por sea.. fiilleciniento serão, ap,plifaqos f^ara as despèzas dí>

Estado. As lieiras reiíniiias, e(e§i;tjiõ dVntre si á prelada

que as gpvefne , ?ubBHtpriji,lo as eleições á confitmaçílw

de ElR.ei con o .Grãoíinestfe. Tod.is as moças flo coro

goiaráó de iguftes yjiftjige^Bi^, e considerações no mostei-

ro, que ^pty-taiaue.iiií.r. ;•;_ ,,,^,, ,.
. (I

j2. -As corporações ,- niosteirfiS;,,'e conventos de^

freiras, qiie vivem de rendas certas, serão' reduzidos em
2""o * ; ficando a; ca'rj.'ó' dó Governo--d'ar as provulencias conformidavie das stiguijiles regras : 1.* as freiras que

professarem o n-esn.o instituto se reuriitaõ, a saber:

njs principaes cidades em o mtnr.r numero de mostei-

ros , 011 conventos, que for compatível com as suas jus-

tas coromofiidadcs ; p nas vilias , e cidades' mais peque-

nas em hum só convento ou niesteJro : 2/ os mosteiros

ou conventos que não conii\erem quinze religiosas pro-

fessas, sarão supprinii^ips
,

jS as nioradcr.iç delles se reu-

niráõ aos mais pioxini.os, do mesmo ii^stitutp ; ficando a

seu arbittip, ,v*X> ç.aw de gfanfle .disip^cia , F'^-^'?"''
^^

do instituto mais analoao. que existirem na mesma ter-

ra ,--©ir -na mais- vizinlia : f.r aos mosteiros ou conven-

tos que tivereru jcenoj religiosas se pcdeiiú Kiinit as

opporUinas r'p,ai'á'o' deseir,penhd dos fins religiosos e' pios

O) instituição do. srtbredit<i hospicio de S. João Ncpomu-
ceno.' "''; ',. ''\ ''

"J'"
••- , • .•• •: -

24. ''T'ó'A2i''a<'iA']i'-co'ffi'(itaò'es de je4-ifti«so«'\i3ií©;

que não faz expressa iiienção o artigo 7." serão reduzi-

das ao menor ninTrero "de cbnvent~os
,

que seja compatí-

vel com os meios de que subsistem, conforme os seus

institutos, e debaixo das seguintes regras: i.^^não se

admittirá em hu ma' cidade ou villa mais de hum CQii.ven-

ta.^da mesma- «HÍ<i«i.: .2.* em iguaes circunstancias serão

com preferencia conservados' os conventos das aldeãs , e

campos : 3. " em todo o caso ficaráO subsistindo- os
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freiras dos qu6 tiverem tiià*s,' quando íquelles forem pre-

feríveis por seu local e capacidade, podendo também

reunir-se em conventos ou mosteiros
,

que ficarem va-

jos., se occorterem as mesmas razões: 4." os mosteiros

ou conventos situados nas fronteiras do Reino, praças

de armas e lagares pouco povoados , serão com prefe-

tencia supprimidos.

3J. Logo que algum dos mosteiros ou conventos

de freiras , que agora subsistir conforme o artigo antece-

dente , deixar de ter quinze religiosas pwfessas , será sup-

primido , e as freiras se reuniráõ a outros mosteiros ou

conventos segundo a disposição do mesmo artigo.

J4. Asdisposi^es dos artigos 4." 5° 9' e seguin-

tes até 20.° se observaràó no que forem applicaveis re-

lativamente ás corporações , mosteiros ,
e «conventos de

freiras , de qae se trata nos quatro irtigos amecenden-

35. As freiras que stíbsistem da caridade dos fieif,

íómente se reuniráõ a outros conventos do mesmo ou

mais análogo instituto , existentes na mesma tetra
, ou

mais vizinhos
,

quando as communidades se acharem re-

duzidas a menos de dez religiosas ; e neste caso cederáõ

«m beneficio do convento a que se reunirem não só

todos os bens pertencentes aoj conventos que deixácío,

mas também o producto dos edifícios, se forem vendidos;

cu o seu valor se o Governo dispozer delles em con-

formidade do artigo 15.'

j6. O Governo habilitará pelos meios competen-

tes os religiosos para se poderem secularizar a titulo de

benefícios ou de ministérios vitalícios de instrucção,

caridade publica, capellanias do serviço do Estado, ou

de algum estabelecimento pio , huma vez que por qual-

quer destes títulos percebáo rendimentos pelo menos

jguaes aos que prescrevem as constituições dos respecti-

vos bispados para patrimonÍ9 dos clérigos ; sendo- lhes

permittido concorrer de dentro dos claustros aos concur-

sos que tiverem lugar nos sobreditos casos : e também

habilitará os religiosos ,
que tiverem repugnância a vi-

ver no claustro , ou alguma outra justa causa
,

para se

poderem secularizar a titulo de património, sendo as se-

cularisaçôes a titulo de Bèneficios obtido em concurso

«xpedidas pelos ordinários, perante quem os mesmos con-

cursos se fizerem ; e todas as mais expedidas e julgadas

pelos ordinários da naturalidade ou residência dos reli-

giosos, ou pelos da diocese em que existirem os patri-

mónios , ou quaesquer outros dos mencionados titulos

de secularisação , como mais opportuno for aos secula-

risandos ; e ficando elles em virtude das mesmas secula-

risaçôes aptos para todos os benefícios, e ministérios co-

mo quaesquer clérigos seculares.

37. Do mesmo modo habilitará o Governo as frei-

ras, que tiverem repugnância a viver no claustro, ou

outra justa causa, para se poderem secularisar devendo

além disso as freiras, que não chegarem á idade de 2;

annos completos , ter parentes ou famílias honestas que

as recebáo , senão igualmante estas secularisações expe-

didas, e julgadas pelos ordinários da naturalidade ,
ou re-

sidência das freiras , como mais opportuno lhes for. As

freiras que se secularisarem , serão pagas annualmente

pelos mosteiros ou convento<; de que sahirem as pres-

tações pessoaes
,
que permittirem as forças dos mesmos

mosteiros , ou conventos , as quaes prestações por mor-

te das secularisadas , ou annulação das profissões, serão

applicadas para as despezas do Estado, com declariçío

de que por esta providencia nem as secularisadas perdem

o direito de perceber as tenças, que perceberiáo estan-

do na clausura , nem as famílias adquirem direito para

letirare.T! dos mosteiros ou conventos os dotes
,

que ti-

verem natureza ou clausula de reversão para as mesmas

famílias, se não por morte das secularisadas, ou por an-

nulação da profissão.

38. O Governo protegerá os regulares de ambos

os sexos contra quaesquer violências com que os seus su-

periores procurem impedir as secularisações ; e huns e ou-

tros quando se secularisarem poderáó levar comsigo to-

dos 05 inoveis do seu uso pessoal.

59. Extinguem-se os prelados maiores, difinitorios,

e capitnlos geraes das corporações regularesj e não se

admittem outros prelados regulares de hum e outro se-

xoj que não sejão os locaes de cada mosteiro ou conven-

to , eleitos annualmente pelas respectivas communidadej
com sojeição aos ordinários. Ficão também sujeitos aos

ordinários todos os mosteiros, e conventos de freiras, e
os recolhimentos que até agora o estaváo a outros quaes-

quer prelados , mosteiros , ou conventos : não obstando

todavia a disposição deste aitigo ás reuniões , e suppres-

sóes de moíteiros , e conventos que para o futuro hajJo

de ter lugar nos termos que ficão estabelecidos.

40. Continua interinamente a prohibição de entra-

das e profissões religiosas em todas as corporações regu-

lares de ambos o» sexos ; e do mesmo modo se prohibem
admissões de donatos , e fundações de mosteiros, con-

ventos, hospícios, e eremitorios. Não poderá usar d*
hábitos religiosos pessoas

,
que não professar algum ins-

tituto approvado.

41. Os mosteiros, conventos, ou collegios
,

que
na execução dos artigos 8 e 24 ficarem subsistindo em
Coimbra, serão destinados pata nslles residirem com pre-

ferencia os regulares do respectivo instituto, que fo.em
Jentes-oppositores , ou professores publrcos , ou se pro-

pozerem a frequentar as aulas da Universidade.

42. Ficão admittidos sem restricção alguma os re-

gulares de quaesquer ordens aos estudos e gráos de todas

as faculdades a que se podem dedicar os ecdesiasticos se-

culares.

43. Entre os conventos e mosteiros, que forem
supprimidos em Ceimbro , e os collegios que allí existi-

rem , designará o Governo 05 mais aptos ê bem dotados

para nelles se formarem collegios de instrucção destina-

dos para os regulares
,

que naquella cidade não ;iverem

casas próprias do seu instituto , e se propozerem aos es-

tudos académicos; ficando applicaveis a estes collegios as

disposições dos artiges 4, 5 , 9, e 10.

44. A respeito dos mosteiros , conventos , ou col-

legios
,

que ticarem subsistindo em Coimbra nos termos
dos aitigos antecedentes , se observaràó as seguintes rs-

gras : 1.' em cada huma das casas se reunirá o maior nu-

mero de regulares , que fôr compatível com suas justas

com.mendas , ou sejão do mesmo ou diverso instituto,

quando os de hum só não forem bastantes para occupar

o edificio , reunii)do-se neste caso os de instituto mais

análogo: 2.° quando de futuro algum regular se propo-

zer a seguir as aulas da Universidade, cederáõ em bene-

ficio do mosteiro, convento, ou collegio para onde fõr,

as quantias, que esse regular fazia de despeza annual no
convento, ^u mosteiro d'onde sahio : í." estes regulares,

que de futuro se aggregarem ás sobreditas casas , terão

direito, segundo a ordem da antiguidade nas mesmas ca-

sas, a entrar nos lugares ordinários que nellas vagarem,
considerando-se desde então vago o seu lugar no conven-

to ou mosteiro d'onde sahíta, e ficando applicadas para

as despezas do Estado as quantias pessoaes que lhe cor-

respondião.

45. O Governo promoverá a concorrência das com-

petentes aiithoridades ecclcsiasticas para a execução da-

quelles objectos em que delias se depender.

46. Ficão revogadas quaesquer disposições em quan-

to forem contrarias ás do presente Decreto
,

as quaes se

limitão por agora ao Reino de Portugal, Algarve ^ e

Ilhas adjacentes, visto não terem chegado as informações

necessárias relativamente ás demais partes da IVlonarqui»

Portugueza. Paço das Cortes em 18 de Outubro de 1S22.

Por tanto Mando a todas as authorrdades a quem o
conheciínento e execução do referido Decreto pertencer,

que o cumprão e executem tão inteiramente como n«lle

se contém. O Secretario de Estado dos Negócios de Jus-

tiça o faça imprimir, publicar, e correr. Dada no Palá-

cio de Q^ueluz aos 24 dias do mez de Outubro de 1S32.

=; EIRe) com guarda. ~ José da Silva Carvatha,

Errata. Na G. precedente (N. 252) pag.
j , col. i

,

lin. 2, conjuzadas i leia-se, confundas.

NA IMPRENSA NACIONAL.
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Paris 9 ác Outuiro.

L r, Tatlschef acaba de ser nomeado Embaixador da
"Rusiia junto da corte á'Áustria com 150^ ílotins de oi«
denado.

Mr. de Ltizeltern, Ministro d'Aaitria na Ruisia , foi

promovido ao mesmo tempo á jerarquia de Embaixador
com ordenadp correspondente.

Parece certo o retiro do Conde Capo d'Iitria : dos
que tem tomado parte no seu systema de Politica a fa-

vor dos Gregos, huns tem sido affastados , outros vacil-

lão.

Reina a mais perfeita união entre todas as Cortes.

Affirnia-se que os Coronéis Fnívier c Di:iitz.el , cu-
ja prisão annunciámos , estão indiciados de terem tido
parte em huma conjuração, cujo fim era fazer evadir de
BiíStre os quatro condemnados á morte como rcos da
conspiração da Rochella.

O Embaixador d'lnglaterra junto da Porta, Lord
Sírnii^Jord , embarcou a 5 de Setembro para Warna ^

d'oiide se dirigio por Bacharest a Vicana , onde cliegou
no dia 25 á noite.

Idem I 2.

Escrevem de Florença em 27 de Setembro :
'• S.

A. R. o Príncipe Oicar cliegou a esta Cidade com o (!•

tulo de Conde de Scania , trazendo numerosa comitiva.
"

Escrevem de Toloso a 7 de Outubro
,
que hum Of-

fiçial General Francez que passou por aquelia cidade

indo para Paríi
, vai encarregado de huma missão im-

portante da Regência de Urgcl ao Governo Francez.

O Rei deNfl/)»/íj devia partir para Verona a 8 des-

te mez.

O Cardeal Spina he quem vai » Verona em nome
do Santo Padre

, e vai acompanhado de Monsenhor Ma-
zio.

Idem 18.

S.. Ekc. o Ministro da Marinha durante a curta e
rápida viagem ou visita que acaba de fazer por vários por-

tos da Mancha e do Oceano , recebeo por toda a parte

as mais brilhantes provas da afTeição e fidelidade que
animáo a todos os que pertencem ao serviço da Marinha
para cnm a pessoa do Rei e sua augusta família. — A'

sua chegada , teve o Mmistro a ventura do obter para

o corpo da Marinha hum testemunho da alta satisfação

de S. M. que se dignou conceder a esta arma o titulo

de Corpo Real.

Huma carta de Baiona annuncia que se espera na-

í)Uella cidade ver chegar em breve 2j regimentos d'in-

fanteria e dois de cavalleiiir, e 80 bocas de foço cujas

munições chegarão já áquelle porto nos Brigues Doif
Amigos , de Noiwnoutiers , e SaiifAnna , d Aurau. A-

maior parte dtsta artilheria he de peças de cerco.

O Consellieíro Mr. fcorck , addicto á Secretaria dos!

Negócios Estrangeiros da Prússia partiO de Berltn a } d«
Outubro com otficios para Verona.

HESPANHA,
Madrid 7 de Novembro.

O General Riego chegou antehontem a Madrid ^ O
se apresentou ás Cortes

,
prestando o seu juramento co-

mo Deputado.

O General Zarco dei Volte acaba de chegar a esta

Capital, para receber as suas instrucçóes e as suas cre-

dencíaes como Ministro Plenipotenciário junto da Corte de
I^oíidres,

Entre tanto que Mina dava tão boa lição ao Barão
d'Erotes , estava o General MUans na Villa de Rodtt

travado em acção com mais do 2ç^ homens comnianda-
dos por Misas e Targarena , os quaes foráo igualments

batidos e dispersados com perda considerável ; contarão-»

se 170 cadáveres no campo da batalha; houve muitos
feridos e prisioneiros. O General Milans tinha com si-

go muitas pessoas que fizera prender em Vich e seus ar-

redores , como tendo tido parte em conspirações contra

a segurança do Estado ; entre estes indivíduos se achava

o Bispo de Vich.

A 26 de Outubro 400 bandoleiros commanáados por
Ç^ueralt lias, Roji , Cassai, etc. entrarão em Calleya

,

onde saquearão as casas dos melhores patriotas , e exi-.

girão huma contribuição de looj) pezos duros.

Idem 8.

O Governo acaba de receber o officio seguinte ^•

dirigido pelo General Commadante do 6.° distrícto mi-»

litar ao Secretario d'F.stado dos Negócios da Guerra, que
he copia do que remetteo áquelle O Cpmmandante mili-

tar da Província de Lérida ;

'•Commandancia Militar de Lérida,— Neste momento
acabo de receber officio do General em Chefe , no qual

me communica a agradável noticia de terem os inimigos
abandonado Bnlaguer ; e que se acha já occupada pelas

tropas nacionaes ; mandando-me deter nesta os parques es

o mais que se achava preparado para hum sitio formal-'

Cabc-me a maior satisfação em participar a V. S. tão
plausível acontecimento ; e espero que se sirva annun-
ciallo ao Governo por extraordinário , dando-lhe ao mesf-

mo tempo a maior publicidade , tanto para satisfação dó
Exercito , como dos mais patriotas d'essa cidade. Deos
guarde a V. S. muitos annos. Lérida i de Novembro de
1822 ás ) da tarde. r:7<>ié t€llidf. s: St. General CoiD-

mandante do 6." Districto.
"

. ,. . ,,
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LISBOA 14 de"Kovèinhro.

A hedionda caballa que ha tanto tempo labora em
sui vilissima perseguição contra o R. P. Macedo , tem
nos últimos dado bem a conhecer o medo que tem de

ver entrar no Augusto Congresso da Naçáo este grande

Athieta a unir-se aos outros dignos Deputados
, que hão

de continuar na reparação do nosso edifício social. E tem
tido tanto poder a influencia dos inimigos deste homem,
que até impunemente se tem calcado leis para o vexar.

IJesde o dia 20 de Março sm que o Sr. Dehoiines levou

da Loja Át Francisco José de Carvalho , livreiro ao Chia-

do, os nums. 67 e 69 ànGtzeta Universal para os apre-

sentar immediatamente ao Ministro dai Justiças, e em que
se otdeaou ao Promotor da Liberdade da Imprensa os

accusasse ao Jury , tem decorrido quasi oito mezes. O
natij. 67 , que passou a ser julgado no Jury de Cuimhra^

apezar de na mesma indicada accusação se apontar co-

nto O mais notarei , ha mezes foi alli unanimemente
absolvido. O n.° 69 , cujo artigo do P. Macedo fora ac-

cusado por dizer querros Corcundas tem diversos ofli-

ck>e , e os Liberaes hum só, o de Pedreiro =: foi em Maio
julgado procedente ( com boa consciência ! ) no Jury de

Lisboa. Wuita bem : que se seguia a isto ? Diz a Lei da

Liberdade da Imprensa no art. 42
,

que a reunião do

s*gundo Conselho dos Jurados (em que se deve condem-
riar ou absolver o occusado ) '' se fará em Lisboa , Co-
imbra , e Porto de seis em seit símanai" — E cum»
prio-se este requisito da Lei ? Ai seis semanas estendé-

rão-se a seis mezes
,

que tantos vão de Maio a Novem-
bro, surdindo agora depois de tanto tempo o 2.° Jury (para

18 do corrente}. Por este meio conlião os inimigos do
Padre achar algum embaraço para não ter effeito a sua

lia muito presumida 1 e ultimamente verificada, eleição

par» Deputado , caso falhassem os outros infames recur-

sos que a caballa dos Gruteicos urdia para lhe roubar os

votos da Nação
,

que tão expressa e geralmente se de-

tfarbu em seu favor votando nelle. Tem-se juntado im-

fiíerisas vezes o Jury neste itieio tempo para causas mui-
to mais modernas ; mas esta patece que se conservava

no cadoz para tempo mais opportuno ! He verdade que

B objecto da occusaçao he tão fútil como ridículo, e

hoje ninguém ha que se não ria delle. Tomara eu que

èrn Inglaterra e França apparecesse a noticia deste gran-

Se ca}a
,

para ver se os Jurados daqucllas nações se

ãchaváo com sapiência capaz de o decidir ! Alli ate cus-

taria muito a crer que houvesse paiz no mundo tão bo-

çal onde se proposesse tal questão aos Juizes : mas
ém fim , não tem remédio os nossos dignos Jurados se-

hao terem de dicidir este gravissima assumpto. A ga-

lantaria he que a mesma accusação versa sobre huma
falsiddde, pois que se diz nella que o A. divide a Naçáo

èm duas chssei — Corcundas e Liberaes ; o que he huma
«óiemne falsidade

,
pois o A. falia de dois tntes^ fazen-

'âxi -i icomparação entre hum e outro: se a Nação se di-

vide em dois entes , diga-o até o mai» simplório de to-

dos Os entes. Deixemos porém isto a quem compete
,

bastando-nos apontar o como se campte entre nós a Lei,

convertendo seis semanas
,
que ella dá para a reunião do

Vegundo Jury nesta Cidade , em seis mezes ! Quem Jerá

rtesponsavel por esta infracção da Lei ? Não sei : mas sei

que se vai decidir huma supposta infracção da Lei da Inf''

jirensa com outra infracção, ríáo supposta , mas patente ;

o P. Macedo he accusado incurso nos §§ j e 4 do ar-

tigo I 2, e o Juízo em que he accusado tem inquestiona-

velmente infringido o artigo 42! I! chamar-se-ha a isto

"justiça ? Nem de /iloiro he a que se llie tem feito ; ft?as

esperamos ha de ser digna de homens rectos e Chris»

'tãoj a que se lhe ha de fazer no próximo Jury.

Ha porcm outro biscate, filho da perversidade, sem-

pre prompta e aguçada contra o P. Macedo ; e he huma

miserável folha de papel-, intitulada Sova segunda pelo

iCenior Lusitano Sénior, que de novo sahio da escuridão

7it sua lôbrega caverna, depois de confundidos (e que

"rHaLempregado tempo!) os delírios d» sua primeira -cha-

jnada Stv,i. Agora já este espantalho dos homens pro-

bos vira de rumo, e, como nao-.j-.5vfc df.UDiro tnodo ,

levanta o grito , e berra que o P. Macedo não pó.ie ier

Deputado
,
porque he Frade, e que he Fude porque nii>

apparecem os Autos do seu Património , e qiis sendo is-

to huma premissa uio cumprida , cstj liuilo o Breve de

sua Secul arisação ! Que almas damn.-.Jjs são estas sevan-

diiáS, ou antes fúrias contra o Padre ! Até agoia não es-

tava secularisado , não podia dizet Missj , etc. porque ni;>

tinha Breve ; agora que já o P. niostiou que tinha Bre-

ve , e o seu Termo de obediência ao PreUdo, que se

aclia por extenso na G. U. n." 60 , de 1 5 de Março
,

vem o desaforo de que, sim tem í,rcve, mas njo se

cumpriião as premissJS delle. Vej.imos com que infanic

falsidade isto se publica na segunda Sova.

O Termo de obediência do P.idre ao Patriarca he
de 5 de Março de 1794 ( repare-se nisto); nelle diz o
Esctivio António Joié Delfim

,
que lhe tomou a obcdief>-

cia
,
que lhe fora apresentado o Decreto do Patriarca re-

niettido ao Arcebispo de Lacedemonia para se lavrar f»

dito Termo por ter o dito Padre ''alcançado da sant4

Sé Apostólica Breve de Seculatisjção." Este Breve foi

concedido pelo Papa Pio VI , como se vé da Sentença

Executoiial
,

que se acha por extenso a pag. 5 e 6 doi

folheto ~ H iim Quarto de Palavra sobre o Padre. ~ Nes-
ta mesma Sentença se lé Oíeguinte: "O que tudo vis-

to e ponderado julgamos justificadas as premissas do

mesmo Breve.''—Ora, quen juija justificadas as premis-

sas he o Vigário Geral
,

que assigna a Sentença, Vem
cá , Censor aslnimo, como occultastes estas palavras ex-

pressas na Sentença, e inventas as que nella não estão,

de Ser por dois mezes só a licença de dizer Missa e usíp

da sua ordem ? (Até nisto não soubestes fingir bem , da

sua ordem I que ordem ? Wão enxergastes ao menos a ge-i

ral expressão no plural, as soas ordens}') "findo os

quaes (continuas tu falsificando o que está no original)

nos apresentará Sentença de Património para poder poi^

seguir no seu Ministério de dizer Missa etc." — Fazes-te

faisificador para entornares o xeneno vilissimo de tua al-

ma sobre o Padre , e tanto te cegas , que não vez as

tuas próprias contradicções. Olha ca , homem perverso ,

tu figuras concedido o Breve a 6 de Maio de i80j = sul*

die 6 Moj. l80j, Sanctitas sua beni unnait. n i U
datas a S»ntença Executor^al em 12 de Março de 1804.

ÇSova 2.' pag. 4). O Breve foi contedido pelo Papa
Pio Sexto, c qual falleceo em Agosto de 1799, e na

mesma Sentença ( Qiiarto dt Palavra pag, 6) vem a
nome deste Pontífice. Em Maio de 1S05 reinava Pio 5í-

timo havia quatro annos. Então es faisificador, és tolei-

ráo , és infame insultador ? O publico que o dicida. —

•

Mais , António José Delfim he o m«smo que tomou o
Terme ao P. Macedo em 1794 ( G. U. n." 60, deste

anno de 1822) ; neste Termo declara ter o P. obtido

Breve de secularisação , e sem elle não se lhe mandava
tomar o Termo de obediência ; na Sentença dExecução
do Breve declara expressamente o Arcebispo de Lacede-

monia , Vigário GiX3\
, justifitadas as premissas do mes-

mo Breve (o que tu, abominável faisificador, omittcs.

no extracto que faies da Sentença a pag. 4 da (ua Sova
2.^); e se estavão justificadas as premissas « o Breve

julgado válido e legitimo, como declara a mesma Sen-

tença ; como he possível que faltasse a mais essencial ,

a do Património ? — Como podia Dí/yím em 1822 dizer o
contrario do que sabia em 1794 ao tomar o Termo de
Obediência? Dirás a sandice : s oh ! elle certifica não
achar os .'\utos do Património ! := E que prova isso ? Não
se somem immensos papeis nos Cartórios ? Não se lur-

tão ou soiiegão ás veies para fins sinistros? Em 28 an-

nos não podciião confundir-se de tal niodo estes e ou-

tros Autos
,
que, ainda supponho vontade de os esquadri-

nhar, se não ach«m facilmente? Dirás que falia maií

verdade a certidão do Delfim que apresentas (se lie

verdadeira) do que o Vigário Geral quando á face dos

Autos (ulgou justificadas as premissas} E gaste eu terr-

po ccin talsandeo! Antes eu dormira do que desmascari»

r4 lua estupidez a todos fácil de conhecer.
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Estava, já composto o artigo precedente qtiando re-

cebi a seguinte Carta do P. ftlacedo
,

que nie apresso

em publicar.

Sr, P.Cííiictor da Gazeta Unlverinf.

Consumarão os! mtfiis inimigos a obra da iniqui-

dade como quizerão , e depois de huma tão larica idade,

< da publicação de tíiitos escritos , a quem a mais par-

cial censura nsO ne^on a publicaçío, arrastráo me a hum
Tribunal, entre cujos Juizes estão os meus accusadores

,

para me punirem pela mais insignificante friolciía :—
Os Liberaes tem hum o/ficio , sãj tedreiroM.

Eis aqui o delicto onde o Promotor acha em seu li-

belio huma injuria á Nação , e ao Congresso,

O Promotor, e nio eu , he que devide a Naçío em
duas claises— L'bi;raes , e Corcundas ; esta divisão não

iic legal ,
porquí a Nação declarou-se Constitucional

,

toda , e Sem divisão : mas conccdáo-^e as duas distinctas

classes, ainda que arbitrariamc-nte, Perjjunta-se : ha em
Porfugíil Pedreiros t,ivres ? ( Demos a liypothese de eu

fdllar destes.)

Sim: exi«te hun:a Constituição formal por clles fei-

ta, e publicada. F.xiste hum Aiaoitesto do Grande Orien-

te impresso, e publicado. l.o£0 , he indubitável , e in-

negavel a existc-ncia dos taes Pedreiros. Os Corcundas,

que compõem iiuuia das duas pattcs da Nação , confortí e

a divisão feita (.elo Promotor sáo Pedreiros Livres ?

Não. Ninguém se alrevctá a affirmar que os Corcundas

sejâo Pedreiros Livres,

Logo : Se os Pedreirns Livres existem , como fica

demonstrado , e lie iiicontesta\cl , e não pertencendo

estes á divisão dos Corcundas, como se mosíião
,

per-

tencem deinonstrativameiíte á outra divisão da Nação fei-

ta pela Promotor , ton posta exclusivamente dos Libe-

r.aes. — Logo: ha luima verdade demonstrada nesta attri-

biiiçáo aos Liberaes , e por tanto não ha injuria por ser

huiiid verdade de facto.— Isto confessa o Promotor no
seu m-smo libello , diicndo que os Pedreiíos Livres são

homens probos, de excellcnte moral ; e digiws de res-

peito. — Logo ; também não lia injuria neste nome !

Onde acha pois o Promotor a injuria feita á Nação , e

ao Congresso? Na iuti-nçãa cem que eu o disse!

Pregunta-se ;— Qual he a Lei dos homens positiva

que condcmne huma iinenção como delicto , aiilda que a

Religião a condcmne conio bum peccado
,
que he coisa

uiuito diffcrente ? Os Tmcos , e os Ar^elmoi , nem to-

dos os Déspotas Orientaes , no chegarão ainda a con-

denmar huma intençUo de liamlcidiQ que não chegasse a

facto , e muito mais quando esta intenção se não mani-
festasse nem em huma só palavra.

Esta Legislação s6 foi algum tempo da Intfuisição

,

que conhecendo o erro o emendou pois dizendo algum
dia em seu Diploma— Sr sabem, ou ouvirão dizer, qut
alguém sejttiiie, mal do recto procedimento do Santo Oh.
íicio— tinha já omittido ha muitos aiiiios esta .barbara

,

e escandalosa clausula. • ,,; ri,,;,.

Só tm Portugal ^ depois da Regeneração i e depoii

de publicada a Constituição
,
que declara serem livres os

pensamentos dos cidadãos ^ e ale a sua manifestação , se

artastra hum cidadão a hum Tribunal para ser arguido
,

e punido por buma inlínçííí) occu/ta, c|ue por não se de-

visar neiTi nas dujs palavras acciísadas— Os Liberaes sSo

Pedreiros — vai buscar esta /nfíif.?» em meus escritos

antigos, £ue não são agora accusajos, e forão impressos

com censura e revisão de Autboridade, que era legitima.

Que dirião Filaagiírif e UeccoiM , este no seu Trata-

do de delictos e penas , aquelle no seu Tratado da Le-

gislação civil , se vi«sein tão vergonhosa como deshuma-
iia accusacão

,
quando se não tem accusado tantos im-

pressos injuriosos á totalidade da Nacãn, as Cones Cons-

íituintes (') , ao Hei, e seu Ministério? Cliegando a

(*) Houve periódico que disse que duas terças par-

tes das Cortes erão compostas de Coreuadas !

porcaria, deixe-me explicar assim, a não produzir docu-
nnento algum que possa sanar a infracção da Lei no la-

pso do tempo, pois sendo pronunciado em Maio, e man-
dando a Lei que se jtinte o Jury segundo passadas jeii

iemana$ , SOU chamado a Juizo passados seis mezes , o
precisamente no momento da installação da Junta Prepa-

ratofij
,

para que a Nf.ção toda conheça o premeditado
manejo (coiza que eu não acredito), e o vergonhoso mo-
tivo de tal procedimento.

Peco-lhe que lance esta minha carta no seu Perió-

dico. =: Seu amigo — Jcsé A^oitinho de Macedo,
(A(i seguinte Jellia sa/iirá t Libello c a Coatcítajãa

d» Advogado do Pé Macedo.')

Sr, RedactT da Gazeta Vnliíerstl,

Torto % de Novembro de 1822.

'IVndo eu concebido , e posto em pratica a feitura

do seguinte opúsculo , e em tempo competente , delle

Cedi, quando pennas assaz atiladas dirigindo-se ao mesmo
lim , tratarão com todo o fundamento o mesmo que ago-

ra tratar pertendo. Sobre tal objecto quasi que me tinh»

desi.uidado ;
porque assentei que á vista das razões pre-

ponderantes que sabiamente expenderão os que me pte-

venirão , estarião de todo desfeitas as caluninias , e in-

justiças com que os parciaes falladores procurão colorir o
venenoso systema de sUas prevaricações. Poiém o seu N '

a40 veio despertar em mim a attenção que a tal respei-

to tinha adormecida, e excitar-me (visto que es cães ain-

da ladrão) a apresentar-lhes do Pão que sustenta os que
padecem perseguições , os seguintes bocados , a ver se de
alguina maneira elles se calão.

Já n'outra Carta, que lhe dirigi, e que V. rr. mer
fez obsequio transcrever no scu , mais que todos, exccl*

lente Periódico , lhe partecipei parte das injustiças, ex-
torcóes , e sobornos , que relativamente ás Eleições aquL
forão praticadas, por buma Sucia de certos indivíduos,

que se qiicrem denominar Liberaes ; mas , bem entendi-

do , sem ser do que he dellcs. Agora porem muito mais
tenho que annunciar-llie ; porque o desaforo ultrapassou

muito os limites da impudência.

Todas as invençõns , cogitações, idéas , diligencias,

e finalmente tudo quanto elles ptevitâo, podia ser-lhes

util para o fim de cbter o seu venal intento ; ejles po-
zerão em pratica. Fizerão milhares de Listas com aquel-

les nomes que lhes convinlião. Procurarão com cilas se-

duzir tudo quanto era incauto , e até a mesma sincerida-

de da Tropa irão escapou á torrente impetuosa de hum
diluvio tão perigoso, chegando a apparecer as Listas de
dois Corpos todas escritas por hunia mesma letra, e con-
tendo os mesmos nomes!!

E serão estes fautores do despotismo, Sr. Redactor,

os verdadeiros constitucionaes , como elles mesmos tanto

blazonão ? Elles intitulão-se constitucionaes, regalando-se

golosamente com o precioso titulo de Liberaes , e dei-,

xando de observar a Lei ; só querem tenha valor a lou-

cura de suas pertcnções, quer seja a favor da injustiça,

quer seja contra a innocencia. Elles opprimcm com o af-

fronloso titulo de Corcundas aquelles bons Poitiigiiezes ^
que só am.io a justiça , e imparcialmente punem pela in-

nocencia. Elles , finalmente
,

procurão minar a ruina de
todos aquelles que não seguem cegamente a sua errad»

pertenção ! E nio será isto laima pura verdade manifes-,

tada etn todas as suas occultas maquinações, acciaradas

no terrível exemplo que nos Paços do Conselho dest*

Cidade espalhou a venenosa taqa da parcialidade?...

Desgraçados! Se seis tão constitucionaes como VOS
jactais, para que desobedeceis á Lei , desprezando Os seus

preceitos ? E se tendes tanta honra , e tanta virtude , co-

mo quereis inculcar, para que attribuis aos outros os er-

ros que vós fazeis?... Fantásticos! debalde vos cançais

em disfarçar vossas desorientadas emprezas. A Nação co-

nhece muito bem vossas tenções ; c cheia de precaução

jamais cahiri em vossos eoredos.
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Sim , Sr. Redactor , as injustiças conimettidas foráo

•xcessivas , c chegarão a hum auge tal ,
que o Povo des-

gostoso já não concorteo tanto, no segundo escrutínio,

como no primeiro ; e até em alguns votantes ainda exis-

tia e receio, de que alguns dos seus votados fossem ou-

tra vez riscados.

Ora, Sr. Redactor, depois de publicada huma Lei,

« mandada observar pela Authoridade competente , não

terão todos os Cidadãos componentes da Sociedade, a cu-

jo respeito ella he feita , a mesma obrigação de lhe obe-

decer inteiramente? He huma verdade innegavel
,

que

todos são obrigados i sua observância ; bem como tam»

fcem he innegavel que ninguém pôde jamais deixar de

obedeeer-ihe , ou praticar actos em contrano>, sem com-

metter hum crime.

A Meza da Junta da Divisão Eleitoral do Pert« sò

tinha o poder de sommat os votos que tinhão resultado

das Assembléas Eleitoraes : nem consta da Lei que ella

«utro poder tivesse ;
porque a authoridade de eleger he

privativa do Povo. Logo a Meza d» Junta não podia

,

sem commetter hum attentado contra a Lei , riscar os

votos que riscou. Ora , de que ella commetteo hum at-

tentado contra a Lei, prova-se : porque os votos eleitos

lias Paroquias já tinlião passado sem duvida alguma nas

Commissóes, que para esse effeito tinhão sido eleitas nas

mesmas Paroquias , únicas instancias , a que a Lei manda-

va recorrer no caso de duvida; e por consequência a Lei

neste particular já estava cumprida , e seus preceitos cor-

rectamente observados ; e riscar parte destes votos , he

riscar parte da observância , e cumprimento da Lei ; he

querer aquelle que taes acções pratica , arrogar-se hum
poder ainda maior que a mesma Lei ; he querer que a

Lei lhe obedeça , em lugar dclle obedecer á Lei ; he fi-

nalmente commetter não só hum attentado , mas huma

insolência, huma prevaricação, hum despotismo, e a

inaior de todas as violências não só contra a Lei , mas

até contra a Soberania Nacional ;
porque a Lei de nenhu-

ma outra authoridade havia dimanado.

E n'hum tempo, em que deve reinar a justiça de

tnãos dadas com a respeitável observância da Lei ; deve-

ria ficar impune hum procedimento tão escandaloso?...

I)ever-se-hiáo ver de bom grado as carrancudas frontes

de parciaes falladores, meneando dextramente a arma da

'intriga , e da impostura , c descarregando desapiedados

golpes sobre a opprimida innocencia contra todas as re-

gras , que prescreve a sã prudência , e n'huma palavra ,

contra a Lei ? Por certo que não : e excessos de tal mon-

ta não só careciâo , mas ainda carecem de providencias

Telativas , e activas ;
que desaffrontando a Lei , a resti-

tua© áquelle esplendor
,

que requer o respeito da intei-

Tez» com que ella deve ser observada , e praticada ; e

eis-aqui o que moveo o illustre e respeitável Sr. Depu-

rado Bastos a fazer huma justissima Indicação, em que

pedia providencias contra tão escandalosos procedimentos.

Ora pedir humas taes providencia, não será punir

pel* execução da Lei ? Não será querer que se restitua

i Lei o decoro, que se lhe offuscou , não a cumprindo

á risca ? Não será querer desaggravar o Povo do Porto

de hum insulto, que se lhe fez riscando os votos de Cida-

dãos respeitáveis , em que tinha posto a sua confiança ?

Demais : sendo aquella huma Lei Constitucional , e sen-

do o Soberano Congresso quem a fez, fazer aquella In-

dicação não foi desaggravar a Constituição, e o Soberano
Congresso ?

Digáo, faltem, resolvão lá no mecanismo onde exis-

te o movimento systematico desses Srs. Cabeças esturra-

das
,
que não conhecendo seus próprios defeitos, quereni»

conhecer, e notar os alheios; que lhes parece este nie-

thodo de raciocinar?... Parece-ine véllos e ouvillos, £
imitação do subrersivo Papel z: Isto he comprehensivel ? —
estar fuzilando raios e coriscos , reprehensões e repellóes

contra mim , e contra o Sr. Bastos. Mas porque ? por-
que a mais louca e cega paixão, e huma esquentada ima-
ginação lhes cega a mente, e os não deixa conhecer que
a Indicação do Sr. Bastes he o cumprimento da Lei, o
desaggravo da Constituição , e das Cortes , e até da Ci-
dade do Perto : que he a causa da justiça , da honra , e
da virtude : que he a defeza da innocencia , e o castigo

da injustiça : e que finalmente he toda huma rectidão

summa
,
que summamente deseja a conservação do bem ,

e o castigo da prevaricação; e que vociferar contra hu-
ma tal Indicação, e contra o seu Author porque a pro-

duzio , he apoiar, e querer a transgressão da Lei; aggra-

var a Constituição, e as Cortes, e ate a mesma Cidade
do Porto : he querer qae reine a injustiça

, a deshonra ,
e a prevaricação : he querer que seja insultada a inno-
cencia , e que não seja castigada a injustiça. E finalmen-

te he querer que prevaleça o despotismo ao justo impé-
rio da Lei,

Eis-aqui, Sr. Redactor, o opiisculo, que tinha feiJ

to para responder ao Author do Papel acima dito, que
tem por titulo = Isto he comprehensivel ? =: Mas de que
me tinha deixado, por ter visto que pessoas de abalisa-

dos talentos o tinhão combatido a fundamento. Agor»
porém que no seu referido N." 240 ainda vem huma
Carta defendendo a Provincia do Minho , e particular-

mente o Sr. Deputado Bastos , contra hum Artigo sobre

Eleições publicado pelo extincto Rejorço Patriótico, que
os atacava de huma maneira a mais injuriosa

; julgo acer-

tado , visto que os desaforados inda saltão
, communicar-

Ihe a dita obrinha, para que, dignando-se V. m. dar-lhe

cabida na sua Gazeta , elles venhão no conhecimento de
que não he só em Coimbra que se pensa daquella manei-
ra, e que também no Porto se lhe sabem fazer os «ne-

recidos elogios.

Em verdade lhe digo, Sr. Redactor, que se náo fo-

ra a obediente condescendência ie alguma Tropa , nesta

Provincia a influencia Pedreiral , deitada de rastos , des-
prezada , e abatida , não só não teria o ousado atrevi-

mento de procurar meios de sobotnar ; mas até se havia

de ver em risco» de ou fugir , ou ser banida , como etn
algumas partes se diz que succedéra.

Por não ser-lhe importuno, pararei aqui ; não obs-

tante sobre a matéria haver muito mais que discorrer.

Com tudo como no resto da Carta que transcrereo nt>

dito N.° 24© , vejo huma assersãosinha , em que me per-

suado seu digno Author he demasiado condescendente ;

pois sempre ouvi dizer =quem o seu inimigo poupa»
nas mãos lhe morre =: , desde já lhe peço hum cantinho

do seu estimável Periódico para fazer favor de a tal res-

peito nelle me acolher duas palavras , que lhe remette-

tei , logo que as tenha concertado. Entretanto sou do
Sr. Redactor aflíectivo vencrador , etc.

Observador Portuense,

NA IMPRENSA NACIONAL.

-o \ .spsaiq^'
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"A., s novidades esta semana são férteis para as minhas
reflexões, e he preciso annunciar algumas? lie verdade

que o publico espera com impaciência ver lançada a linha

de divisão e difFerenÇa que ha entre hum Sr. Liberal, e

liiim triste e eiinovellado Corcunda. Ora alii v,ii huma
por ora p^ra contentar e consolar. Diffcrem entre si es-

tes diiis Rntes nos officios que tem, e que praticáo. Ca-

da Corcunda tem hum officio particular conforme o de-

«ran em que o constituio a Providencia na escada social:

h'iii Corcunda he Çapateifo , outro he Pregador, outro

he Alfiiate . Picheleiro, Brigadeiro, General, Sacristão,

Coxciro, etc, etc. cada hum tem o seu ; e os Liberaes

todos tem hum só, e não necessitão de mais, porque es-

te só basta
,
que tão rendoso lhes tem sido , e lie ramo

dí industria, que n.ío está paralysado, são Pedreiros...,

Parcce-me que a differença já não he pequena!!!"
l.ihcllo da Promotor.

Reduzi.ido a Libello accusatotio a denuncia f. — se

diz pela melhor fóima de Direito : E se cumprir.

1. Provará, e he evidente em presença das averi-

guações a que se procedeo , que são diversos os Autlio-

res dos dois Periódicos accusados nos artigos que tizerão

o objecto da accusação ; ticando unicamente a este pro»

cesso o n.° 69 ; e desta separação resultou necessaria-

mente ficar menos aggravante o escrito no n.° 69 ; en-

tretanto.

2. Provará
,

que o Réo niquelle artigo devide a

Nação em Corcundas e Liberaes : e accrescenta
,
que to-

dos os Liberaes são Pedreiros. Por Corcunda se entende

o inimigo da Constituição, e do Systeiiia Constitucional

estabelecido: e por Liberal o que ama a Constituição,

e aborrece o despotismo. Porem o ser Pedreiro Livre

acha-se prohibido por Lei tanto Civil como Ecciesiasti»

ca ; e o Povo faz injurioso conceito de similhantes as-

sociações.

5. Provara'
,

que seja qual fòr a justa idéa que se

íleve fazer da IMaçfxiaria ; basta para constituir a injuria

que o Réo faz á Nação, e ao Congresso, ser constante

« publico
,

que o Rco tem pintado sempre nos seus es-

ciitos e Periódicos aos Maçons pelo modo o inais injurio»

so , e execravel ; de sorte que segundo os seus escritos,

he sem duvida huma atroz injuria caracterizar a qualquer

de Maçon , ou Pedreiro Livre.

4. Provará
,

que nas injurias não se attende tanto

o que soão as palavras, como a mente, o animn , e o

espirito d»qu«llí que as profere. Por e.vemplo aquellc

»

que chamar a outro Judeo , não tendo para si que seji

llijuriosn ser Judeo, não injuria certatnente em usar des-

te nome. Mas aquelle , cue tiver por injurioso o concei-

to de Ser Judeo, ou orií^ndo de Judeo, faz certameiíta

injuria usando deste noine.

5. Provará, que nesta consideração entra o Réo;
porque fazendo dos Pedteiros Livres o mais injurioso

conceito, irrogà incontestivelmsnte essa injuria a todo

aquelle que appellidar como tal.

6. Prfvará, cu« sendo Lihefal , ou amante da Crns-

lituicão toda a sã paite da Nação : e sciido Liberal todo

o Congresso; vem a ser injuriado, ac.resceíitjr.ic 'e 3

idca de serem PcdieiíOs livres, e Verificandr-«é c ani-

mo de injuriai | elo (.cv.-fitr.^ rfn fire r 1 <' ni os Pe»
dre^iros Livres : quando pclri' coiittarid dei.saria de ser in-

juria fendi -'e 1 sa ío deste ilnme, por qiitni íizesre dos

Pedreiros Livts o cnu;''.' Je lionn-ns suLiii^ vo-fet,
dotados de todas as virtudes srciais, e ansntcs do leiri

publico. Pirem como o Rio 'err n .nifcstado iiffeifPte

conceito ;
por iss. he qOe fez ii juria á Nação e «o Crn-

gresso ,
chamando a trdos os Libtraes Pedreiros Livres,

e classificando a mesma Nação em as duas classes , ou
de Corcundas , ou de 1 ibcraes.

7. Pri>vará
,

que em taes circunstâncias incrrreo o
Réo na terceira e quarta espécie de abuso marcado errj

o Artigo 12 da Lei ca Liberdade da In, prensa , conside-

rada a gravidade no primeiro grão peh deliberação posi*

tiva de commetter o delicto , e pela perfeita sciencia ria

Réo em conin ettello : devendo por isso soffrer a pena
correspondente marcada pela mesma Lei.— O Prorroior

Fiscal :: ^rnatid de Medeiros.

Está conforme. Lisboa 28 de Setembro de 1S32.
Anselmo José Ferreira de Paisos,

Contestando o Libello do'M«ritissimo Promotor
do Jury em quanto ex-officio accusa o art, da
Gazeta Universal N." 69 , e de que he Author
o Reverendo José Agostinho de Macedo.

s. c.

I. P. e consta do Libello no artigcr 6,°, e do quaí

se deo copia ao R. , ser este accusado de ter infringidd

a Lei da Liberdade da Imprensa cominettendo abusos , e
que estes chocâo com a }.* e 4.° espécies da dita Lei no
art. 12, pedindo o Meritissimo Promotor que o dito R.
jeja condemnado nas pena» correspondentes , e que sãd

especificKlas i.o aitigo jj ti." 2* da Loi «itad».
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.a.,' P. e s« mostfa dajnesma Lei que estas espécies

sáb 'jt"'— Atfacãr a forma do Governo Representativo adop-

tado pela Nação. 4." = Infamar , ou injuriar o Congresso

Nacional , ou o Cliefe do Poder Executivo.

j. P. e se mostra dos Autos que este processo vem
a ser julgado seis mezes depois da accusação proceder , o

que he contra o art. 42 do it ° 4.° da Lei já citada : o

que parece influir nullrdade , e pela qual se protesta ;

E sem disistir deste Protesto

4. P. e peia copia do art. denunciado se vc que to-

dos os abusos de que o R. lie accusado consistem em
ler o mesmo R, apresentado a divisão entre lium Liberal

,

e hum Corcunda
;
por quanto, sem qite designasse pessoa

alguma, ou .classe do Estado dissera que a diffcrenca ilei-

í&s dois entes tio somente consistia nos officios em que

a Providencia os collocáia : sendo os primeiros occupados

em diversos officios, e os sagundos :z Pedreiros ; sem que

designe pessoa alguma , e muito menos ao Soberano Con-

gtsSAO, coma. pelo Metjtissimo Promotor lie tão gratuita-

mente imputado.

5. P. e consta do art. 2.° do Libello que o ftleii-

tissimo Promotor se esquscâra da sua exactidão costuma-

da quando imputara ao R. o ter dividido a Nação em Cor-

cundas, e Liberaes, porque tal não disse o R. : sendo coit-

ira producentem a copia do art. denunciado , ibi : =

-i I .. , "iHe verdade que o Publico espera com impa-

-!-. : ']' ciência ver lançada a |inlia de divisão, e dit-

" ferença que ha entre lium Senhor Liíeral , c

'^ hum triste, e ennovelado Corcunda, Ora alii

•oj '"ivai huma por ora para contentar, e consolar.

O'
'* Differem entre si estes dois entes nos offi-

r "cios que tem, e que praticão.
"

6. P. e deste engano de Facto se deriváo os soíis"

Htoj argitmíntos de que o Libello he recheado, porque
,

nâo contente de imputar ao R. o ter dividido a Nação

etn Corcundas, e Liberaes, o que he falso, acrescentár.i

ao substantivo t: Pedreiros = que se acha no art. denun-

ciado o adjectivo =: Livres =: que t Jo somente o Meritissi-

ma Promotor lhe juntara, extcndendo as illações a suppor

que nesta segunda classe se co;Tiprehendia o Sobeisno

t»ongresso , o que o R. não fizera , nem liuma única

palavf.a delle fallára.

7. P. e sendo principio de direito criminal que

em delictos não :li3 interpretação extensiva , e que fac-

tor provados, e não supposições metafísicas he que cons-

tituem crime: quando o IMeritissimo Promotor no art. j.°

do seu Libello diz que o R. injuria a Nação, e o Congres-

so , por to r pintado em outros Escritos aos Maçons d*

tnodo mais injurioio , se esquece dos principies, e regras

de Direito que tão bem sabe
;

porque não h« pelo que

o R. tem dito em outros Escritos que neste Jury se

conhece , mas tão somente pelo art. accusado ; aonde

deve provar que existe o que imputa ao R. , e os delic-

tos de que o denunciara.

•8. P. e sem entrar na espinhosa questão para que

o M. .Promotor chama o fjcto , e que nâo pôde cons-

tituir culpa , em quanto não for revogado o Alv. com

força de Lei de jo de fllarço de -iSiS, me limito a di-

zer
,

que a imputação feita pelo M. Promotor ao R.

•iião pôde ter apoio em Direito, pois que no art. citado

í»em se falia em Maçons , nem se divide a Nação em Li-

beraes , e Corcundas , nem se diz huma palavra contra

o Soberano Congresso, nem contra o Poder Executivo,

únicos casos que formão o abuso cnmprehendido na 4."

espécie do art. 12 da Lei de 12 de Julho de 1X21 ji

citada.

' 9. P. qtie tanto a pertendida divisão não existe, tan-

^0 a imputação he gratuita, que quando oR. no art.de-

íJunciado quizera mostrar a diíTerença entre Liberal , e

í^orcuiiJa , o fizera por hum modo mui vago, e indeter-

minada =: iii :
— " DiíFerem entre si estes dois entes nos

"jpftiçios que tem , e que praticão.
''

10, F. que sendo wmbem o R. accusiido de attacar

o Systema Representativo que a Nação adopt;ira
,

por

mais que se procure no art. denunciado atnrie está este

delicto , não pode enccntrar-se ; porque não havendo lui-

ma palavra no mesmo att. na qual se attaque ttivccta ,

ou indirectamente o Systenia Representativo , e falldndo-

se em Pedreiros , e não sendo tz Pedreiros = designação

de 7^ Croverno ^ ou de Si/stcum I^cpresentutlvo ^ ~ pouco
valem as supposições metafísicas que o ftjeritissimo Pro-

motor forma
,

pois que por cilas se não pôde julgar eui

matéria criminal.

1 I. P. que igualmente não colhe o argumento ca-

pcioso que o Mcritissinin Promotor fizera no seu a;t.

4.", querendo que o R. seja condemnado , não pelo que

disse , ou que escreveo 110 art. denunciado , mas pelo

animo , e cogitação particular com vque o escrevia : por-

que de cogitações não ha pena ; de intenções particulares

não se conhece no Koro ; e muito menos no Foro cri-

minal , aonde sem prova mais clara que a luz do dia

ninguém deve ser círrdemrrado.

li. ,, P., e çáo^pouco exactas as idéas que o Meriti--

sirilri Prortfolof no séu Libello apresenta sobre o termo

=: Liberaljí= porque sendo es t* hum termo vago, ir qu^
tem differentes accepcões , não pôde ser hum synoninir)

iinico do amante da Constituição : porque do amante
da Constituição o nome próprio he Constitucional ; sen-

do o seu synoiíimo o amante ,da Ordem,, da União, e

da Paz,, ou para me servir da expressão do melhor dos

Reis, o Sr. D. Joiít IV, proferida na Sessão de Cortes

de 4 de Novembro do presente anuo:

" A sincera adhesão ao Systema Constitucio-
" nal consiste essencialmente no respeito á Lei,

" no ^nior da Ordem , e da Justiça , sem o
" qual no pqdem prosperar as melliores Insti-

" tuiçóes.
"

1 5., ,P. ,e ainda qu.ando R. no art. denunciado re-

petisse contra Maçons o que o Meritissimo Promotor lhe

imputa em outros Escritos , e que não he p.ua discutir

neste Jury ; como o Soberano Congresso não dcrogoii

o Alv. de JO de IVIarço de 1S18, e para o que tivera

huiua occasião notável quando na Sessão de Cortes de

9 de Fevereiro deste anno se debateo esta questão, se-

jão quaes forem as virtudes sociaes dos Maçons , nunca

isto poderá ser dado em culpa , pois que o qUe se es-

crever contra elles he assistido por huma Lei que se não

acha derogada.

14. P. que não contendo o art. denunciado a di-

visão , altaques , e classificação que o Meritissimo Promo-

tor lhe imputa, n.ío poJenJo com tal art. dizer-se at-

tacado o Systema Representativo, que nada tem com
Pedreiros , como o Sr. Borges (.^arneiro na Sessão citadi

dissera ; não se fallando buma palavra no Soberano Con-

gresso que bem gratuitamente quer o Meritissimo Promo-

tor que fosse injuriado ; e não sendo por cogitações in-

ternas , mas sim por factos, e palavras claras que no

Foro criminal se julga ; deve o R. ser absolvido : o que

se espera da integridade deste Concelho dos Jurados ; sup-

prindo benignamente as faltas do Patrono , e fazendo a

justiça costumada.

C. Com Procuração nos Autos. ~ Manoel José Go-

mes de Abreu Vidal.

Sr. Redattor da Gazeta Universal.

Ainda bem . • • . ainda bem.... que o nosso bom»
judicioso , e nunca assaz louvado Rei D. João VI , com
o discurso, que dirigio ás Cortes Constituintes, e Ex-
traordinárias da Nação Portugueza no dia ila sua conclu-

são, veio dar trégoas á pn:funda tristeza, que me com-
batia por causa da malilita variedade de pieços, que liou-

verão em certo dia , relativamente ao cambio do papel

moeda. Juro-lhe, que deseiei quebrar, e queimar os
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bancos, qiietenl-.o em ca?». Ainda ^e1^ .. . ainda bem...
que o niíso Monarca Constitucional nos asseverou, que
Piifingal não seria invadii!o, nem ilu^tatcrrn se mette-

lia coninosco. Tremáo , escondão-se , e mordáo-se oi

Corcundas . . . ! Ali rreii Ccisor cá do profundo, ninguém
a deo em cli-.io como tii ! Então qu.il dos Periodiqueiros

;icertou meUior; e nuií depressa no vinte, do que clle ?

Nada de ler tstes meuí Seniores ; Ctnsof y e mais Ci'ii-

•pr Com ellí, iie que me quero, pOr que lie se-

TÍo , não illiide , e salm o que escreve ; coitadinlio ! R
sempre os outros , iVigo nflle ! ! ! Eu não sou homem
de linuras ; p5ò , pão; queijo, queijo; Cíinor , e mais

Cíiisvr. Supponhimos
,

que lie escripto pelo diabo em
pessaa.... Oiie tenho eu com i"0? O que sei he, que

he hum bom diabo? Perdoe, Sr. Redactor ; faça-me hum
favor

,
que em outro dia , eu lhe farei também algum :

diga ao Hcrculci ( s^ ° conhece) que se calle , e que

deixe aqilelle poi^re diabo; coitadinho!!! Auid.i assim;

nada de graças ; não lhe chame pobre : V. m. desculpa-

se logo comigo, e eu não quero ir ao Jury, porque de

ordinário cetíos homens, quando mudão He fortmia, lo-

mão por injuria a^lcmbrança do que erão. Sim ,
Sr.

, di-

ga ao Hercules
^
que não de tantas massadas

,
que todas

redundáo em seu próprio descrédito; eu não o conheço,

porém parece-nie, que \w menino ; e para dizer tudo de

luima Tez, he menos Catholico, que »! pacientes ovellias,

sobre queiti descarrega o tal — truncíi yiniis. — Ora eu di-

So os motivos , em que me fundo , e sujeito-me d me-
lhor opinião. O nosso Redemptor Jezus ChristT prnhibe

o pu!-licarem-se as fr.f"!!idadi-s alheias , e Ordena no

Evangelho, que o ofFendido siifFra com paciência, e cons-

tância
, e apresente a outra tace. Oue tem praticado o

Hercules! Fa!'ar ao primeiro preceito. E que 'em feito

os niassados ? Executar á risca o segundo. Tenho r3?áo,

ou não tenho ? Talvez o Hercules diga
,

que o moral

também está sugeito ás alterações, como o fys i co ; que

o Pire Jean não esperava ver morrer o Compatire Mn-
tlicus encapuchado , e com efFeito o vio ; e que se liojs

vivesse n. Jonv He Castro^ não podia ser eleito Depu-

t-ado as Cortes por pobre; e estrafanárío. Ocaso he, que

estou com o Hercules ; a moral com effcito está altera-

da : antigamente tinha-se dó do accusado , e louvava-se-

llie a paciência ; hoje o que se quer ver he a desforra d.j

sua parte, e julga-se (parece-me que sòa melhor) opmn-se

criminoso o que a não dá: he cazar , ou metter treira ;

que vem a ser o mesmo, que dizer, se não tem culpa

os accusados
, castigo no Hercnles , e se este profere

verdades por não ter papas na língua, os amigos, que

despejem o beco. E^tas mudanças de tempos são céle-

bres, fi trazem comsigo as vezes celebreiras galantissimas !

Vai o accusado pôde, e não quer, ou quer, e não po-

de .... moita I ! ! Ellavai.... ellavaik... moita!!!
De roda .... passou .... entrou .... .iqu' .... aqui . . .

ah galgos ella vai moita ! ! ! .'\h Lebre ....

ah Galgo moita I ! ! Qual galgo , nem isbre ....

moita ! ! ! E (]ue tal ^ ! Moita , e iriais moita !!!!!! Que-
ro contar-lhe huma gracinha, que me lembra agora, de

huma menina de trinta mezes , filha de humOuri\es da

minha terra. Esta |pecorrucha tinha grande enthusijsmo

com dança , e quando na sociedade se lhe pedia
,

que

fosse dançar, pegava nas sainhas, eem figura de minuete

começava circulando a casa toda, e parecendo-llie pouco

o espaço, sahia pela porta fora para a outra casa inime-

diati , c ás vezes era na terceira sala, aonde rematava a

dança , o que dava lucar a que todos os circunstantes

viessem atraz delia, suffccados em Gargalhadas para ver o

fim da função
, eella então de envetgonh.ada desappare-

cia. Muita graça linha acreanca! Parece-me que he oca-

sião também de lhe dizer a Deos

Este seujadmirador , e am.iío fporque não

só são amigos , os que se tem avistado.)

CORTE?. —"Primeira Junii Pieptirflidr!^.

Scis^o tio dia 15 de Novembro de 1S22.

O Sr. Presidente da Deputação Permanente ( actual»

mente o Sr. Hcrnifuo José Brconicain}' de Soíml') em
conformidade do artigo ;6 da Constituição presidio a

esta Junta, e abrio a Sessão ás 9 i heras da manhã, e

logo diriojo 3 Asstrliiblca o seguinte discurso.

''Senhores : Neste dia petfixo pela lei para a re-

novação da Pvtprtfsentaçáo Nacional , a DeputaçTio Per-

manente das Coríes se felicita de ser a ptimeira em
congratular-se com todos os hotis Portuguezes

,
pela reu-

nião dos Novos Representantes , a cujt.s esforços o Na-
ção encommenda a sua piospctidade , e a quem cciifia

seus futuros destinos.

" Congregados neste augusto Itipar , onde ha pouco
soarão as vozes dos fundadores da hlerdade Poiluruezaj

( em cuja lista muitos de vossos ixmes occupão hurti

lugar distincto ) o vosso destino lie peia Lei nui di\er-

so , ainda que de isual importância
, ao que elles ti\e-

râo. Elles erso destinados a estabelecer a fóritia do nos-

so Pacto social : vós vindes para o fazer sólido , e parai

o firmar erii seguras iriítituições , e cem o exemplo.

"A fiel execução destes iniportar.tissirros objectos,

e a.s reforrnas e ir.cthorairentos que a utilidade dos po-
vos demanda das vossas luzes, e patriotismo , tudo se

jurit^a á dar a vossos trabalhos , na carreira' qtie sè vos
abre , htim aspecto rrave , é solemne

,
que a vossa ef-

ficacia e • s^ibedtitia farão glór'Osa para vós rio deserfipé-

nbo da Vossa commissão ; e affiahçando á heróica Nação»

Portugtieza , o bem ditoso potvir , lhe assegurarão todos
os bens

,
que acompanhão o grzo da liberdade , combi-

nada com a sabedoria das Leis."

F. logo o S'r. Trigoso Ico o seguinte relatório :

"A Deputação permanente depois de ter procediJóí

3 nomeação do seu Presidente e Secretario , cuidou des-

de logo em ler , e examinar todas as actas das Divisões
Eleitoraes di> Rein« de Portugal e Algarves ; das quae*
extraliio a lista dos Deputados e Substitutos de cada fu-
ma das ditas Divisões , e todas as observações qUe devem
ser sugeitas ao exame da Junta Preparatória. Além di<to ,

tendo recebido varias representações separadas sfbre âs
eleições de algumas Divisões Eleitoraes , assentou que as
devia ajuntar ás respectivas Actas , depois de as ter n en-
cionado na lista que formou. Ultimamente a Deputaçác»

Permanente cm observância do ait. 7. do Decreto de ji
de Outubrt) próximo passado apontou o que julgou ne-
cessário sobre a falta de Deputados, e clianiamento dos
Substitutos

,
que hão de fazer as suas vezes. Para maior

commodidade dos Men.bros
,
que compõem a Junta Prepa-

ratória , enlendeo a Deputação
,
que devia mandar impri-

mir as listas formalizadas pelo modo que fica dito , e sã»
as que se achão em cima da ineza , e se vão distribuir

por todos os Membros.
'' Falião poicm as Actas das Divisões Eleitoraes das

Ilhas da Madeira, e óo^ Ai;ores, as quaes ainda não che-
garão ; e só foi apresentado á Deputação Permanente hum
requerimento relativo ás Eleições, que já se havião co-
meçado na Ilha de S. Miguel.

" Faltãn igualmente todas as Actas das Divisões Elei-
toraes do Reino do Brasil, e mais Províncias Ultramari-

nas : portanto em conformidade do artigo 57 da Lei de
il de Julho deste anno , devem continuar e exercer as

ftmcçfies de Deputados , os que o forãó na precedente

Legislatura; cujos nomes logo serão repetidos, cOm de-
claração das Províncias a que pertencem, e do dia em que
se apresentarão ã Deputação.

"Alguns Deputados do Brasil tem requerido a sua de-
missão ; e também requereo ser escuso do lugar de De-
putado o Deserribargador do Paço António Gemes Ribei-

ro: mas estas diversas representações ficão reservadas pa-

ra as Cortes, a quem pertence pele art. S4 ria Constitui-

ção examinallas e tesolvellas.
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"A Deputação Permanente recebeo lodos os Depu-

tados ás Cortes futuras, que se llie apresentarão, e lan-

çou seus nomes no livro do Registo com as declarações

marcadas na Constituição , e Decreto de seu regimento.

Este livro será lido por mim no fim do presente relató-

rio : e ao mesmo tempo os Srs. Deputados Eleitos irão

entregando na meza os seus Dyplomas. Procedendo »

Deputação a nomear d'entre os seus Membros os Secre-

tários e Escrutinadores da Junta Preparatória , sahírão

«leitos para Secretários (além do da Deputação Perma-

nente) o Sr. Joíc Joaquim Ferreira de Moura, e para

Escrutinadores os Srs. Francisco Villela Barbosa , e Joié

iFeliciano Feriiaudei Pinheiro.

"Para melhor observância do que pelas leis foi incum-

fcido á Junta Preparatória de Cortes , entendeo a Depu-

tação
,

que se deviáo ler os art. 7S , 76, 7 7 e 7S da

Constitiuçáo , e os artigos 10 e 1 1 do Decreto de jl

de Outubro , e só resta advertir que ficáo dadas as pro-

videncias necessárias para se fazer a solemnidade religiosa
,

àt que trata o artigo 78 da mesma Constituição. = Frnn-

íisco Manoel Trigaso de Aragão Morato.
"

O mesmo Illustre Deputado Secretario leo a lista

nominal dos Srs. Deputados do Brasil , e de Portugal,

entregando estes os seus Diplomas para serem entregues

á Commissâo que se deve nomear, e os artigos da Cons-

tituição , e do Decreto, a que te referia no seu relato-

lio.

O Sr. Presidente propoz se a eleição dat Commis-

sóes a que se liia proceder , devia ser por escrulinio

secreto e á pluralidade absoluta, oir relativa 5 e decidi^n-

do-se que fosse por escrutínio secreto, e com pluralida-

de relativa, ficarão eleitos: — Para a Commissâo dos

<inco destinada a examinar os Diplomas dos Srs. Depu-

tado» = os Srs. Borges Carneiro com 52 votos, Freire

com 25, Felgueiras com 24, Xavier Monteiro com 24,

« Rodrfues Bastos com 2j. — Para a Commissâo dos

três destinada a examinar os Diplomas dos cinco = os Srs.

Feteira do Carmo com 20 votos, Aniiet de Carvalho com

18, e Margiochi com 16.

O Sr. Presidente convidou as Commissóes para pro-

cederem aos seus trabalhos , e disse qoe Segundafeira

haveria outra Sessão para as mesmas Gommissões lerem

os seus pareceres, principiando pela Commissâo dos três,

4 levantou a Sessão á 1 \ horas da tarde.

Continua a Exposição dos principlos solre P. deT>. da

fabricação da nova moeda.

Moedas das Ilhas da Madeira e Açore*.

De prata.

Nestas Ilhas corre a moeda de prata de Portugal

com huma expressão nominal 25 por loo maior. Em

1749 cunhãrão-se moedas de prata para correrem nas

Ilhas com o valor de joo , 150, e 75 réis, sendo estas

do mesmo pezo , e lei das que entre nós correm por

540 120 e 60 réis. Não he fácil atinar com huma ra-

2áo plausível
,
que justifique esta providencia , cujo re-

sultado não tem outra vantagem, senão o inconvenien-

te das reducções. Nestas Ilhas correm também as pata-

cas e meias patacas de Hespanha na razão de i<^ooo,

e de 5 DO reis , o que produz huma nova confusão , e dá

lugar a especulações de cambio com notável prejuízo dos

seus habitantes. Com effeiío tendo a moeda de prata hu-

ma expressão 25 por 100 maior que em Portugal , e va-

lendo as patacas ao par da nossa moeda 900 reis , he

claro que nas Ilhas deverão correr por lá>i25 reis. Pa-

«ando-se pois as patacas a 1^000 reis em moeda das

Ilhas aquelle que as receber lucrará em cada huma I2j

reis ou o que vem a ser o mesmo ganhará nesta espe-

_ula<;ão 12 k por cento. He verdade que na razão de

-rjj^ooo reis , costumão pagar-se com hum premio de 4 ,

5
, e 6 por lOC, porem ainda assim h; hum lucro alten*

divel , e todo em proveito dos negociantes, e cambistas.

Segue-se do que fica exposto
,
que setú muito con-

veniente que nas Ilhas corresse a moeda de Portugal

pelo seu valor, abatendo para esse eíTcito de hum quin-

to todas as quantias declaradas em Escripturas, ou quaes»

quer outros instrumentos legaes , e reduzindo em conse-

quência os jornaes , salários , e ordenados.

lllitts de Cibo Verde, e Cvita de Guiné.

Nas Ilhas de Cabo Verde corre a moeda de Portu-

gal pelo seu valor ; também correm , em vez de moeda,
alguns grosseiros pannos

,
que alli se fabricão. Na costa

de Guiné, em Bissáo , Cacheu , e mais possessões, fo-

lhas de tabaco fazem as vezes de moeda de cobre ; •
frascos de agoa ardente , e pólvora servem em lugar de

moeda de prata nas transacções com os Negros.

Não julgo a propósito expor aqui os valores daí

moedas correntes na Africa oriental, e Províncias Asiá-

ticas, não só porque as suas transacções em espécies se

reporlão de hum modo mni imm;diato ao Commercio
daquellas Regiões, mas também porque na Ásia a relação

dos valores do ouro e prata he muito diversa daquella

que geralmente se acha estabelecida entre as Nações da

Europa , e ainda da America. — O Deputado Manoel
Gonçalves de Miranda.

Projecto de D^-creto,

As Corte Getaes Extraordinárias e Constituintes da

Nação Portugueza , considerando quanto convém estabe-

lecer as expressões, e valores monetários em princípios

fixos , claros , e luminosos , tomando o valor da prata

amoedada para termo único de comparação de todos el-

les ; considerando igualmente as vantagens, que resultáo

tanto da subdivisão decimal das moedas, como da sua

perfeita, e exacta fabricação: e querendo além disto que
ellas appareção quanto antes com as inscripções, que
actualmente lhes compete , decretão o seguinte :

Art. 1.° A prata de que se lavrar a moeda será de
hoje em diante, como até ao presente o tem sido, da

Lei de onze dinheiros, e o valor do marco de prata em
moeda será designado por sete mil setecentos ecincoenT
ta réis. Esta expressão será invariável, e fixará para sem-
pre a iingoagem monetária,

Art. 2." Toda a moeda de prata, que para o fu-

turo se la^ rar
,
qualquer que seja o seu pezo , e denomi-

nação , será regulada na contormidade do que fica estabe-

lecido no aitigo antecedente.

Att. j." O oUro de que se lavrar a moeda será co-

tno até agora da Lei de vinte e dois quilates, e o marco

do ouro em moeda continuará a ser dado , e recebido no
Thesouro, e em todas as Repartições Fiscaes pelo valor

de cento e vinte mil réis , em quanto se não determi-

nar o contrario , e nesta proporção serão dadas , e rece-

bidas as onças , oitavas , e grãos de toda a moeda de

ouro.

Art. 4.° Da publicação do presente Decreto em
diante lavrar-se-hão moedas de prata somente dos valo-

res de mil, de quinhentos, de duzentos, de cem, e de

cincoenta réis. Às moedas de mil réis correráô com o

nome de Luzitanos , e pelo que fica determinado no ar-

tigo 2." terão de pezo oito oitavas, desoito grãos, e

cincoenta e oito centésimas de grão, proximamente, de

maneira que trinta e huma destas moedas pezaráó exa-

ctamente quatro marcos. As moedas de quinhentos réis

correráô com o nome de Meios Luíltancs , terão ame-

tade do pezo das antecedentes, e entrarão trinta e huma
em dois marcos. As moedas de duzentos réis terão de

pezo huma oitava, quarenta e seis grãos, e noventa e

três Centésimas da. grão com pequena differença , e cen-

to cincoenta e cinco destas moedas pezaráó exactamente

quatro marcos. As moedas de cem, e de cincoenta réis

serão reguladas em proporção das antecedentes.

(^Contluirse-ha.")

ís a 1 M P K li 1^ ti A íN A C 1 O N A L.
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NuMiíHO 256. Anno de 1822.

G^ZET.^ UJVIVERS^L^
SEGUNDA FFJUA 18 DE NOVEMBRO.

GRÃ-BRET ANH A.
I^oadres 26 rfi" Outubro,

(^Extractos do Vcrlojlco de Urgel de M de Outubro.')

rV Jur" lr\ Juntj Correccional do Diítricto de Cervera
,

pf^r

s*'i officio de 8 do corrente , annuncia
,
qus nciíc mcs-

rtiJ t''a i5 pela manliã cedo tinha o inlmiço abandonado

a? varij? posições que occupava nos contornos de Cmj-
tcilfollit , e retrocedido para Caluf e Cervera , onde
aindí e<;t30. {lito era poríjr.e nãa tinluro ainda sujfitien-

te artilherta de bater, e recebendo-a depois toniáriiú lo-

bre Castellfoliit , ijue por fim fui obaiidonúdo pelos sitia-

dos como já se publicou. ) Ijrnoranios ainda qual foi »

sua perda ; rras lie cejto que deixarão no campo varins

mortos e fétidos, entre elles dois Capitães de Caçadores
;

tf Icvirão muito maior numero de feridos. A nossa per-

da subio a seis mortos e sete feridos. Fotão condu?ido»

a Cervcrn quarenta feridos do inimigo ; o resto fotão le»

vados a Cal,tf e Igualada. "

Idem I 2. Hum Hespaniiol de nossa confiança es-

íreve de Ber^a em data de 9 cue no dia 7 fez a «ruar-

hiçán de Caidona liuma sortida , e que fotão rechaçados

pelos Realistas :tc mesmo ás muralhas do Castello. Di-

zem ser mui considetave' a perda do inimigo , aO passo

que a nossa foi á proporção pequena , não porque o
íombjte fosse pouco vií;oroso , mas porqiie os nossos sol-

dados combattcrão com sangue Jrlo e com Julto." (^Ora

tem
,
ja ven.os qne os liomens leni geilo porá a cmiia I

combtitcm tom jui:.o\\ e com muiln yaxorra\ !! Eita ma-
nia de Rojilanismo he iuni.ia uaquellei poiíes. )

Hum Suppleinento ao ultimo Numero contém a se-

guinte carta do Bispo de Vrgel á Regência :

'' Senhores , — Ainda que as circunstancias em que

esta Província se aclia ao presente colloc.ida , charr.a par-

ticularmente 3 vossa attençáo aos ol-i;ectos oue sno espe-

cialmente necessários ao feliz êxito da sloriosa luta de

ique inteiramente depende a felicidoae da Nação, comtu-
do tendo tanto a peito a ventura nacional , não dei.NarciS

de dedicar a vcssí' attençáo ato importante ramo da edií-

tação public.i , senft 'o qual será impossivel segurar a

salvação do Estado , obtida com tantos sacrifícios ; e

muito menos resistir aos nOvos ataques que devem ori-

ginsr-fe da 'irreligino , impiedade , e vicio, que estão se-

guros de nos assediarem se não forem anniquilados seus

estercos , ou' reprezados seus progressos.

" Com esras cnnsideraç<'es me dirijo 3 jnilicitar á

nossa Augusta Asstnibióa , vendo a impossibilidade de
abrir no presente anno a Universidade de Cervera , uni-

Ca existente nesta Prnvinci^
,
que permittais que cSenii'

iiario Coiícili.ir destíi (idade continue as suas instrucçóes

em 'Filosoha Mnral , Thenlogia , e F.scritura Sagrada , e

consintais qus os Estudantes que a ellas assistirem go-

zem das mesmas \'ant3gens que estão concedidas às ou-

tras Univers-dades , durante o corrente anno. As conse-

quências Í6Sl». iiriulg-;ncia será
,

que os tstudantes que

actualmente padecem pela corrupç'o e desordttn çue lia

na Universidade de Cfifivi, se retiraram para ac,ui a go-

zarem dos fiucios de sua applicação, e livraríõ seu espi-

rito da seducç.'o a que estio exjostos.
"

A Regência, tendo maduramente delirado sobre ef-
ta proposta , aniiuio a cila sem a ntrrr lestiiição , e
uxpcdio huma DtclarsçSo , assi^nadj por Dimingos ÍjoII*

Barraton , mandando que ccmeçassern as Hçõeí a 5 dp
Novembro.

REINO-UNIDO EE PORTUGAL, lílASlL,
E AIGARNES.

Bailia 19 de Agosto.

No periódico desta Cidade o< cnstitucirnal , de íio-

je, se publica a seguinte relação dos succçssçs da C achcçj^

ra na acdamação do Príncipe Regeine.
(^Artigo cCniiitiilicado.')

Tendo-se exprimido o Povo do distr'Cto òaCrelocí*

ra com a maior clareza e energia, por iruitas e diffnen-

tes formas , sobre o sagrado empenho , cr m que cieiis

quanto em si estava , concorrer trui seriamente pata a
união desta vasta e rica Provincia a trdas as n ais que
obedecem a í>. A. o Senhor Ptincipe Keal do Rtino-
Unido , como Regente ( onstitucional do Brasil tm no-

me de Seu Augusto Pai, postárãose no sitio de FeJcm ,

no dia 24. de Junho de iSaa , o Coronel effectivo do
Kegimenco de < avaliaria Wiliciana desta XiWaJoé Car-
da laclieco , e o Coronel aggregjdo ao mesmo , 'Rodri-'

go Aiitonio f nlcãi\ com perto de cem hotrens em armas.

l\a madrugí.da do seguinte dia 24 avançou o pritrei-

fo daqueJJes a esta dita Villa, rnde rfíciru ás Autl-.rri-

dades , e ao Conniandante da Escuna Canhoneira sutta

fleste Porio , coniirunicando-Hies a sua resoluçlQ ; par»

que ou se prestassem a cila, altentos os soberanos fun-
damentos , em çue bastava : ou em caso de oppo.siçã(>

assim lho declarassem , em ordem a pão crmptcn.etteP

a gente, que o seguia, antes pcder eile prose£UÍr em
sua marcha ati encontrar hum Povtí

,
que ppdesíe li-

vremente fazít juMÍca ás suas intençces.

O Génio da Intriga tinha já desde rruitos dias des-

vairado huma grande parte de Prrtiisuezes Europcos
,
que

íonstiiuindo aj-rnas huma decima sexta parte dos habi-

tiuitcs dcsta \ lih , e Povoaçio fronteira, proteitaváo
abertamente siiffocar per meio de atmas o livte e pode-
roso sírito de oitenta mil almas, cue se queriáo unir a
seus irmãos e conterrâneos. Assim resolutos ern set's vo-

los, aniar.bectrão naquelle m.esmo dia ,em armas 400 '"i-

ttadãos de todas as classes e ctijdições, esperando ar.cio-

samente « feliz momento da suspirada Acdamação.
Tendo aqucllc primciío Coronel achado de accordo as

Authoridadc', aqutm se dirig/ra ; e aqiielle nesmo Ccm-
mandaute d» Escun?, que duas vezes lhe dto sua palavra

dií honra ein como se rão cppunha a sirrilbante Accia»

mação, por s?r tal opposição transcendente dos fins, pa-

ra que aqui se atitava destacado , -mandou iir.imeíijaaniett'
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te que o Coronel aggre|ado avançasse com a força

,

que o acompanhava. Náo tem maior violência a chama
eléctrica do que teve o enthusiasmo, com que todos os

Cidadãos desta Villa correrão áquelle Coronel, mal que asso-

mava no alto da Capapina. Qual instava pela sua prom-

pta reunião ; qual lhe increpava grande demora
;

qual

exigia naquelle mesmo sitio a gloriosa Acclamação a que

se propunha. Momentos parecião séculos. Velhos decrépi-

tos , tenros Mancebos, sãos, doentes, casados, soltei-

ros, Clérigos, Frades, Lavradores, Facultativos, Nego-
ciantes , Artistas , Proprietários , Funccionarios Públicos,

todos de improviso se convertíráo em outros tantos Guer-
reiros

,
promptos a derramar a ultima gotta de sangue

em defesa da sagrada Causa de todo o Brasil.

A's nove horas da manhã se reunio nos Paqos do

Conselho o Senado da Camará, presidido pelo Doutor Juiz

de Fora, o Capitão Mór do Terqo das Ordenanças, os

de mais Chefes Militares , Officiaes Superiores
, Vigários

,

com todo o Clero , Empregados Públicos , e hum immen-
so concurso de PovOi

Lavrada a competente Acta , e explorada solemne-

mente dasjanellas dos ditos Paços a vontade geral e una-

nime de toda a Tropa e Povo, que enctiia a Praça, e

"bordava as janellas dos edifícios, que a circuláo, foi S,

A. o Sereníssimo Senhor Principe Real do Reino-Unido,

D. Pedro de Alcântara , acciamado pelas dez horas com
o maior enthusiasmo, pOr entre repiques de sinos , e fo-

guetes do ar , = Regente Constitucional , Protector , e

"Defensor Perpetuo do Brasil — , assim e da mesma ma-
neira que o fora na Corte e Cidade do Rio de Janeirt

,

estando a este tempo desenrolado o Estandarte da Cama-

rá. Findas as assignaturas
,
que firmarão tão brilhante , e

pomposo acto
,

pelas três da tarde dirigírão-se no mes-

mo continente aquellas Auihoridades , Tropa , e Povo i

Igreja Matriz a render as devidas graças ao Supremo Re-
gedor das Monarquias. O Rever.° Vigário Col lado , Fran-

cisco Gomes dos Santos e Almeida , recitou liuma elegan-

te Oração , em que tomando por thema a clausula do

Evangelho = Ta es Petrus , et super hanc petrani tedi-

ficabo Ecclciiam meam ~ demonstrou em hum discurso

todo patriótico e brilhante, que assim comoJestis Chris-

'io chamara Pedro para pedra angular da sua Igreja , as-

'sini também a Providencia destinara a S. A. R. para

fcase deste Império Brasiliense. Hum bem concertado —
Te Deiim — de mui excellente Musica coroou tão plau-

•sivel festejo. Mas já era muito para não revoltar o génio

<Ja perversidade.

Ni marcha , em que a TrOpa e Povo hia pelas
5

iioras da tarde desfilando para suas casas no fim daquelle

•acto Religioso , ao descer a sobredita pela rua principal,

•disparárão-se contra ella , da casa do Européo Manoel
-Machado Nunes, tiros de fuzilaria, bum dos quaes varou

a barretina do Sargento Miir Bacellar ; e da Escuna Ca-

nhoneira três peças com metralha , que a não ser a va-

gante da maré, que fez empregar a maior parte no cães,

Causava certamente a mais horrorosa carnificina em mais

<le mil homens, que lhes servião de alvo. Outros tiros

em maior numero disparou a mesma Escuna depois das

'8 horas da noite em varias direcções da Villa e Porto de

S. Félix, que causarão grandes estragos em diversos edi-

ícios, mormente no do Doutor Juiz de Fora , cujas lu-

minárias tinha o Commandante da mesma mandado apa-

gar , minutos antes
,

por hum partido de marujos. No
seguinte dia 26 de manhã continuando fogo da Escuna

,

>« de outras casas de Européos , bem como António Pin-

to de Limos B.isto , e o citado Nunes, já contra os edi-

fícios, já contra as Patrulhas, que rondavão
, já contra

as canoas, que descião, ou atravessavão ; tal foi o ter-

ror e commoçáo , que obrigou aquelles Coronéis a con-

\ocar immediataiiiente huma Assembléa composta de to-

das as Authoridades , e Cidad.ios mais conspícuos , e ín-

tellígentes, para que melhor se podesse tomar huma me-
dida capaz de arredar os males que a todos ameaçavãn.

Aquella Assembléa observando por huma parte a fal-

ta de cooperação para similhante objecto, tanto no Juiz

de Fóta como no Capitão Mór
,
pelos incommodos pes-

soass que allegáráo , e^por ourra a effervescencia des

«spiritos pelas hostilidades, ou já começadas, ou já prepa-
radas por dois partidos encarniçados; effervcscencia

, que
nada menos indicava que a prompta existência da anai-

quia e guerra civil, deliberou a installação de huma jun-
ta de cinco cidadãos enérgicos

,
p.-itriotas , entendidos , e

de toda a confiança publica
,

que , debaixo da denomi-
nação de — Junta Conciliatória de Defesa — , ajudasse

aquellas Authoridades a restabelecer a tranquilíidade pu-
blica , dedicando-se simplesmente a destruir o gérmen
da discórdia, que reinava, conciliando entre si todos os

cidadãos, e a facilitar todos os meios de repellir as hos-

tillidades, que os atacavâo, sem quebra alguma das Leis

c Authoridades existentes. Installou-se ímmcdiatamente
a sobredita, composta dos Cidadãos seguintes, eleitos pe-
la maioria de votos, o Capitão de Milícias António Tei-
xeira de Freitas Barbosa , Presidente , o Advogado dos
Auditórios desta Villa António Pereira Rebouças , Secre»

tario , o Capitro de Ordenanças José Paes Cardoso da
Silva

, o Professor Régio de Grammatica e Língua La-
tina Manoel José de Freitas

, e o Alferes de Ordenan-
ças António José Alves Baiio.

Esta Junta assim installada pelas 5 horas da mesn;a

tarde constituio-se logo em Sessão permanente até ces-

sarem as causas, que urgirão pela sua installação. Por
princípios de seus trabalhos dirígio-se a» Commandante
da Escuna Canhoneira ; proclamou huma e outra vez a

todos os habitantes deste vaíto districto , creou e crga-

nisou com solidez a Caixa Militar , proclamou á Fofçi
armada, cuja manutenção eaugtento promptamente pro-

moveo j chamou em seu auxilio todos aquelles cidadãos

que já por suas luzes, já pelo ascendente, que tinháo

sobre os adversários da Causa do Braril , podiáo concor-

rer para o augusto fim de seus trabalhos. Nada se pou-
pou. O arranjo e giro de não pequenas casas de commer-
cio, o tratamento de numerosas famílias, a saúde, com-
modidades , e interesses pessoaes , tudo, tudo se sacrifi-

cou com o maior rcgosijo í salvação da Pátria. Mas a

Pátria tinha dentro em seu stio seus próprios inimigos,

que do precioso e puro sangue
,

que alimentava
, erâo

nutridos com mais de quinhentos mil réis (1) por mez
para com maior vigor a lacerarem.

Contínuanilo nos dias 27 e 28 aquellas e outras ain-

da maiores hostilidades da parte da Escuna , ameaçando
finalmente o seu Commandante de arrazar esta Villa em
hum Officio

,
que dirigira ao Capitão Mor na tarde do

dia 28 ; náo foi mais possível conter o furor de hum
povo irritado por tantos e repetidos insultos. Bateo-

se a Escuna aggressora , e tal foi o denodo dos comba-
tentes

,
que começando o fogo peias 8 r; horas da

noite daquelle mesmo dia, logo á meia noite se rendeo

i díscrípção o dito Commandante e mais 28 pessoas
,

que se acharão a bordo , tendo feito fortíssima resistên-

cia , nenhnm dos nossos sahio ferido, e dos contrários

apenas 6 incluindo o Coiimandante. Todos clles forão

prezos á ordem de S. A. R. o Senhor Principe Regen-
te do Brasil

,
guardados e tratados com toda a humani-

dade e decência respectiva. A esta mesma hora huma il-

luminação repentina espontânea appareceo em quasí to-

das as perspectivas dos edifícios. Immensos Vivas á Na-
ção Portugueza , ao Soberano Congresso, a EIReí Cons-
titucional , ao Reino do Brasil , ao Principe Regente do
mesmo , ás Províncias colligadas , e a todos os bons Por-
tugtietes de hum e outro hemisfério, acompanhados de
repetidos loguetes do ar , testemunharão ao Mundo in-

teiro as rectas intenções que os dirigião , o inefável

prazer que os dominava.
No quaderno daquelle Commandante

,
qaií servia de

Copiador dos Officios
,

que dirigia ao Governo das Ar-
mas se vio curiavelmente exarado o Officio 7.", datado
em 26 de Junho, no qual affirmava elle mui positiva-

mente ser Americana huma das Bandeiras arvoradas, com
que naquelle dia mfrchára a Tropa e Povo : Com símí

-

Diante perfídia dístinguio huma tal nos leaes Goj/naeíes

o Carrasco de Pernambuco.

(i) Tanta he a despeza que a Fazenda Nacional

fazia tão somente com os soldos e comedotias do Desta-

camento da Escuna, (forno se vè dos papeis aprehendidos.
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RaToM a Aurora de dia 29 ; e (lo rjíoillu e bellj

se nos iii05ttoii
,
quão triste e carrancuda nos olhava nos

dias antecedentes. Não fechou seu ajro o Astro do dia
,

sem que ouvíssemos clararnente o denodado grito dj ac-

tlainaçáo de S. A- R. entre os honrados Povos das Vil-

)os de Jnhambupe , Santo Amaro^ Sírgipf da Ccntte , e

Alara^ogipe: Iguaes em sentimentos patrióticos só espe-

ravão a voz da illustre Cachoeira , que cadl vez mais fir-

me no objecto de seus votos descobrirá novos laços
,

q'ae , ligando a rrais e inais a s-us caros concidadãos
,

apreserítárão aos inimigos da Pátria as terríveis falanges

do virtude , ante quein roja o crime. De baile se arnia

a caiu.mia vocilorando, que o rim dos tlrasileiros só he

Tn.íltratar os Eulopeos. Os Europeos
,

que são homens
ci; bem, sempre fora o , são, e hão de ser estimados e

qieridos dos Brasileiros ; porque Os Europeos homens de

bem, assim corno percebem com os Brasileiros iguaes van-

tagrns do Brnúl , assim como se consideião com elles

\'íctim3S inft-lues das desgraças da recolonisaçáo ,
a?sim

como finalmente gozão com elles iuuaes elementos de

.^cberania l.rasilíense , assim igualmente longe de resis-

tir ao voto geral d« hurii Povo Soberano , elles pugnão
com todas as suas forças pelo bem ser, e engrandeci-

mento de hum paiz
,
que preferirá.) áquelle que lhes deo

nascimento, de himi paiz que lhes serve de Pátria. Euro-

peos honrados «inhão altímente clamado contra osdesorga-

ni/adores do espírito publico. Europsos requererão ao Se-

nulo da Camará a sua intervenção para com o Governo
em ordem a sahír promptamente aquella Escuna oppres-

s-ra. Europeos entrarão com energia naquella acclama-

çfio. Furope"s fnr.5o escolhidos para aquella Junta Def-

fVns"ra. De Europa se confinu todo o dmheiro da Caixa

A'ilirar , t- nuis Cofres públicos
,

que para tila se prcs-

tT30, Europeos atirarão denodadamente contra aquelles

Ag2ressores. Europeos tem deffendido nas principáes ci"

dades do Braiil seus honrados habitanfes contra as inva-

sTies politicas de alguns rivaes. Hum Europeo finalmente

lie o Oigiio objecto de nossas acclamaçoes. Todos es-

tes illustres Purtiigtter.es são verJa.1eiram;nte Brasilci-

ro»
^

pata l.ibéo daquelles , que ou ass.issináráo seus ir-

nuos e companheiros , ou se bandearão pelos que assim

os ass.issinaváo.

O amigo do BrnsH , ainda não sendo Portagacz

,

he Bra iJeiro : e o qus attenta contra o Braiil, aind.i

sendo Pnrtuguez , he mais execravel
,
que o antropófago

Hotcniot.

Destruído por este modo o motivo principal da

existência daquellj Junta Conciliatória e DefFensora con-

vocarão aquelles Coronéis a Assembléa
,
que a installára.

Não toi bastante a Ir.mqueza e instancias, com que ca-

da hum de seus Membros procurou demittir-se. A As-
sembléa rcndende-lhes os mais sinceros agradecimentos
apenas coiiveio que , mudada a antiga denominação, com-
pozsssem aquelles mesmos cinco honrados cidadãos a

Comn-.issáo da administração da Caixa Militar , objecto

indispensável , e quanto a acciamação do Senhor Prín-

cipe Regente na Capital não deixar em perfeita tran-

quilidai^e todos os Povos que nella se tem empenliado.
O exercício de Commandante do Terço d.is Ordenanças,

em que se achava o Capitão das mesmas, José Pnís Cnr-

thso eia Silva , pelo impedimento do Capitão Mór , obri-

gou a Asseiriblca a nomear para o lugar
,
que dignamen-

te occupava naquella antiga Junta, o Bacharel /Da^iíim

Jojc lia Silva e Aievedu.

Excedem todas as forcas da eloquência os brilhantes

rasgos de apurado Patriotismo desenvolvido por alguns

cidadãos. Ini.iiisades antigas , ódios inveterados desjppare-
cirãn ante a primeira das virtudes sociaes. Desafiava as

Jagriíiias de hum coração sensial ver míseros estupora-

dos
, abandonado o curativa de complicadas enfermidades

sofFrercm, debaixo de armas, longas sentinellas , copio-

sos chuveiros, doentias lamas. Mancebos apenas entrados
na fruição de medicas heranças , sacrificando-as todas i

comedoria e soldo de dezenas de soldados. Outros , ain-

da mal sahidos das fachas infantis , dedicados aO penoso
exercício de recrutas duas vezes ao dia , habilitando-se a

empregar em defeza da Pátria as mesmas armas com que
apenas podião. Mulheres decrépitas , raparigas , Sacerdo-
tes

, e valitudinarios , todos no ireio das hostilidades da

Escuna lançando ttião ^o qtíe melhor , e nais (fompfíJ
mente lhes podia servir de arma , e procurando só tet

parte na repulsa dos tyrannns. Em iuima paia\ra p6dt-se
affoitamente asseverar

,
que , a excepção daquelles que

directa ou indirectamente iiostilisaváo este innocci te Paiz
,

(odos os mais erão seus acérrimos defensores ; e deno-
dados persistem cm salvallo de qualquer desgraça que
lhe haja de sobrevir , ainda á custa de sua própria vida.

LISBOA 17 de Kovemíro.
Sr. Redactor da Gaieio Vnivertel.

O promettido he devido : eis-aqui o papelorio, qué
lhe enunciei em outra carta lançada na sua Gazeta. Sr.

lledactor , eu sou sinceramente seu amigo, e tonara
vêllo involvido dentro da base n,° 1 3 da nossa Cotisti-

tuicáo politica , porem em abono da verdade: V. ni. he
teimoso, não digo firme de caracter, porque isto já não
he o chefe da nuda : as palaxras, diz Honclo

^
que são

como as toliias das arvores — nuitjs decahem
, e outras

revivem
,
que ja decahirâo =: : v. gr. o vocábulo liíerti-

iiagein decahio nestes tempos , e ha de vir a apparecer

em tempos futuros ... Máo ! Não entre já a duvidar lo-

go no principio do n.eu discurso , e senão diga me : ou-
ve já pronunciar esta palavra dos Púlpito a baixo? Pois^

meu amigo, não lhe dou cavaco ; vamos ao nosso assum-
pto. Diz V, m. : =NingU(m pôde a estas horas ignorar

por todo o mundo, que o Commissaríado Poitugucz está

extincto de direito, visto o Decreto das Cortes, que I12

mais de hum anno determinou a sua cxtirccâo, e tem
penetrado até ao Reino de Fii (acnde se vai prezando
muito a litter.Ttura !]) ;

porem só os Poitugiiezcs sibem
por experiência , que não está abolido de facto. ~ Ahi
está já a ordem fresquinha , agrra , agora

,
para se pro-

ceder á rcfcrna ; esta satisfeito? Sr. Redactor, he fcrte

espirito de contradicção ! Outra vez com a força do seu
génio !

~ As Cortes decretarão a exiincçao , e não a re-

forma. =: Ora não tuja da matéria ; va impacientar o de-

mo : então queria que mais de trezentas famílias mor-
ressem á frme , e á mingoa ? V. m. he os n eus pecca-
dos 1 E não se cala ; la vai por diante : =: As Cortes,
quando legislarão sobre isto, havíão de calculíC as conse-

quências
,

porcue tudo que fazem he com n ariureza , e
o Decreto ião foi resultado do capricho de hum hcriiem

,
derivou se de accesos debates, e não compete agora ao
Poder Executivo can biar o non'e de extiiução ptia pa-
lavra reforma ; estas ccusas não sao niatamoiíoses de
Ovídio I = Ahi entra V. m. a não dar razões , e a que-
rer retrucar. Ota diga, jidga piedade, e conforme ás Íeis

de Jesus Chiisto
,
que esse Corpo tão cistmcto na guer-

ra passada , fique nesta época a pedir esmola , sem ha-
ver contemplação com os seus serviços ? Não ha mais
do que dizer-lhc^ va:-te enbora, e o mais foi graça? Lá
vem agora com hum aitigo, que não he para o caso!
E para diante com a mania I =: E que se vai praticar com
os Frades, e o que se fez aos ]\]edicos do Exercito, e
a muitos honrados Ajílitares postos no rreio da rua sem
culpa formada, e sem absoluta lumbédiíte} Hcuve por
ventura alguma comn iseraçáo com as suas taes trezentas

fanjilias?r: Ah, Sr. Redactor, não posso r.turallo ; ora
confesse ; tem alguma cr niparação os Con missarios com
os Frades e Militares? Ainda terá que responder? E diz

que tem ! = Fm quanto aos Fiacrts estão julgados inu-
teii, e que luio tem propriedade, e como dizem que es-

te princípio he verdadeiío, octilo ruorum \
— es fins jtis-

tificão os meios ; ha precisão de dinheiro ; o fim he jus-

to , e calluda!!! Em quanto aos Militares, não he a
obediência por essência, que os priva de serem iguaes

ás outras classes ; e hunia vez que ha silencio da parte

dos offendídos , toi recta a justiça que se lhes adminis-
trou. Vamos aos Comniíssarios ; estes homens he verda-

de que não forão con batentes , rrjs igualarão aos Médi-
cos paizanos, quando estes traião da saúde dos enfermos ;

se estes vivem, curou-os o Medico, ainda qi/e os doen-
tes p(»r si SC curem ; e se n orrem , o miserável que es-

perneou , torceo o focinho , e deo quatro arrancos , he
quem espichou , e não o Medico

,
que de ordinário nes-

se con flicto está torrando huma chicara de caflFé , ou mas*
tígando boa ptrna de vitella aíssda com o Porto de rr.is-

tura , e dizendo chalaças, Os i^lilitaies ;, apenas depois de
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ílguma batalha pedscãò' em lígiima pecíta escondida nos

cintos dos mortos; e se lia dtfferença dos Conimissarios

he para mais a favor destes, porque pechinxáo nos vi»

vos, e nos mortos, na paz, e na guerra. Em liuma pa-

lavra , a condição dos Commissarios lie e tem sido sem-

pre muito tnellior que as dos individuos das outras re-

partições
,

que tem sido deixados , e mandados á tabúa.

Hinn Militar, ainda da primeira ordem, sempre lie po-

bre ; « hum cousa de qualquer assento sempre lie rico ,

ou ao menos tem com que passa, e anda a cavallo
, e

em alu^atrizes- Para que nos cançámos ; aqui mesmo nas

barbas dos Lefíisladores lia Militares de Cruz de seis Cam-

panhas, e ha Serventes do Assento; indague-se quem lie

mais opulento. Posto isto, qual he o motivo porque se

não ha de fazer a hum Commissario o que se laz a lium

Frade , a hum Medico do Exercito , e a hum Militar
,

eculo riiorum em cumprimento do Decreto da extincçi«?

Eu tenho visto Militares a pedir esmolas pelos caffís

,

e- Praças publicas ; e já vio algum Commissario neste

eXercicio ? Ora pois , se com os Frades , com us Médi-

cos do Exercito, com os Officiaes dos Arsenaes , . com

ai Militares, e com os individuos das outras Repartições

não ha essa piedade de que me falia, porque razão a ha

de haver com o Commissariado ? fcem lhes basta deixai-

los ir disfructar em dcscanço os bens que adquirirão sem

fundos por meio de violências , e a nós a ruina do au-

«niento da divida nacional por meio das cédulas. =: Ah,

Sr. Redactor, isso agora he querer denegrir, ter má

linçua , e ser revestido de natureza hircanea ; e como se

arripia ! Ahi salta outra vez :
z; Isto he tazer justiça ;

desejar a lei igual para todos ; e não querer que se pa-

guem arranjos de contas , e serviços particulares com di-

nheiro da Nação desfallecida. n Tenho entendido que

V. iti. está antecipado com esta Corporação Pois

bern ; então quem ha de fornecer os Regimentos ?

= Quem ! Essa agOra he melhot ! ! ! Quem os fornecia

antes da guerra por huma parva quantltai. = Ora venha

cá, Sr. Redactor, modere-se , e escute. V. ni. deve sa-

ber que o Estado está pobríssimo , como ha pouco dis-

se , e ainda mais do que pensa , o que a seu tempo ve-

ra , e por #>fa causal nem sempre pôde comprar com nu-

merário 3 vfsta os géneros necessários para o forneci-

mento da Tropa; e estes servidores, segundo elles mes-

mos dizem ao seu Chefe, supprem esta falta pelo seu

credito ; e assim he
,

pois de outro modo , como havia

<íe chegar hoje a huma terra hum indivíduo desconheci-

<fo , e s6 pe'o nome de Lommissario achar logo quem

llie C\e ? Peior ,
peior ! V. m. espirra por esses ares , c

«stí iá a berrar!!! ::s Estes Commissarios chegáo a huma

terra, auarráo-se a luiin Negociante, e fazem-se de im-

proviso amiços. Este Negociante trata logo de comprar

géneros sem empregar fundos, que he o mel mais ss-

ijoroso ; e vem a ser : O Commissario passa huma Letra

a^ favor delle de tantos mil alqueires, pelo preço miis

caro estipulado na Camará da mesma terra ; e como se

r'eputa o genítO comprado em metal aos Lavradores
,

iccrescenta-se-lhe o rebate do papel ; e como a Letra

n3o he paga á vista pelo Chefe da Repartição Commis-

áaríatica, augmenta-se-lhe mais hum tanto por cento,

úue seja correspondente ao tempo do vencimento ; e eis-

aqni o total da Lara. Vem o chapa-testa aqui á bella

Lisbia munido do seJ documento , apresenta a Letrita
,

é toma hum de dois caminhos, ou a mette em giro, ou

a rebate aos patuscos , já bem conhecidos , e que nego-

ceiâo nestas a^^arias. . . . = Alt , Sr. Redactor
,

pois tam-

bém he crime passar, acceitar , e rebater Letras? — E

tífie comigo! E continua! = Não li« crime, mas vá ou-

-ííndri : rebatida a Letrita , se não entra no giro de ou-

tros negócios , volta o Negociante á terra , e com este

dinheiro toca então a comprar aos Lavradores os géne-

ros precisos. Aqui chega hum , e pergunta ao Commis-

íario: V. m. compra trigo? Responde o Miliante : ago-

ra me avisa o meu Chefe , de que me remette oitenta

moios por menos cem reis do preço corrente. Aqui fica

Qpobr= diabo c»rn a alma a huma banda. ... = Alto lá.

Sr. Redactor, se o trigo- v.-ii das Pioi-incías, como p6de
Q Commissario dizer t^l ? — Ei-Io comigo outra vez :

=: Espere : esta manobf.a era no tempo em que o tii^ui-

flho vinha de fora ; e se não pergunte aos Coraniissarios

das Provindas se não lie mal concebido o Decreto da

íechação dos Portos
,

principalmente os secos ; a seit

tempo ijlJarei dos moiti^dos, dei>.e-os abrir. Isso he que
era tempo para estes santinhos! ! ! Vamos a diante : aqui-

ficava o pobre diabo corf) a- alma a luima banda ; e como
a necessidade não tem lei^ eis-aqni o bom do loio (sem.
ser Coronel Chsfe) a entTegíir os oitenta moios com a
transacção dos tantos teis pura a algibeira do taful. =: Já.

V. in. disse , Sr. Redactor , que este peccado era anti-.

go , c pcccados antigos não entráo em folha, porque
nesse caso havião culpados de alio lote. A tudo tem.
troco! lii-lo comigo! r= Como quer peccados modernos,^

tornemos á historia. Aqui chega lium , e pergunta ao
Commissario : V. m. compra trigo ? Responde o Varão
dos créditos : Agora não ha precisão ; aqui se me tem
offtrccido a tanto (bem entendido a mesma barateza), e

por não ter vindo diiilieiro o não comprei, porque as,

ordens estão dadas para comprar ..o.ti dinheiro à vista.

Agora me lembra ; o Negociante fulano obrigou-sa a mct-
tcr 110 Assento oitenta moios ; fjlle-lhe , que talvez lho

compre. Eis-aqui o bom do gadelhas a procurar o seu

damno: con:pra-se o trigo, e satisfaz-se á Letrita; e

á siniiiiiança do Irigo, o mesmo se pratica com a lenha,

com o azeite , com a cevada , e(c. etc. , e com tudo
aquillo que possa deixar vintém por multiplicação. Ah
tempo das b.irricas , tempo das barricas, e das etapes ! ! !

Falle agora com franqueza
,
que tal lhe parece este cre-

dito do homem desconhecido em beneficio dos fundos

nacionaes, na roda de hum, ou mais annos, em os diver-

sos postos de todas as Províncias, e em apoio di agrii

cultura ? =: Que me diz, Sr. Redactor! Está decidido;

V, m. he blasfemador, e capaz de levantar alcives a Po/»»

cio Pitntos. Visto isso perteiide V. m. que não haja cnn-

t-emplaçSo com o Commissariado ; não he assim ? ^ Sim,
Senhor ; se nenhuma das outras classes a tem merecido,

muito menos a deve merecer esta
,

por ser a que sor-

reibi/u mais vantagens ate o grande dia 24 de Agosto , e
ter continuado ate ao presente a saburear-se com o mes-
mo mel, não obstante huiii Decreto, pelo qual as nos-

sas Cortes dcterniináráo a sUj extincçáo, illudida não sei

por que , á face do Congresso , e de toda a Nação
,
que

bastante murmura. Decretou-se a extincçáo, e não a re-

forma ; forncça-se como antigamente
; poupe-te ao Esta-

do
,

que esta moribundo, e não se tire até aos Frades

mendicantes, aos Militares beneméritos, aos Médicos do
Exercito , aos Arsenaes , e em fim a milhares de indivi-

duos de todas as diversas Repartições para se dar aos

Commissarios, que cliucharâo nos fundos públicos, e par-
ticulares; e SR alguns actualmente não tem as grandes

jommas qUe já possuirão, he porque as gastarão indevi-

damente ; e nio devem agora por meio de huma refor-

ma mal adequada fazer mais sensível a sorte das infeli-

zes Viuvas e Órfãs , e outros credores do Estado em
idênticas circunstancias. Justiça , e mais Justiça : igual-

dade de L«i ; e se lia serviços particulares a este , Ou
aquclle

,
pague-lhes este eaquelle, mas não com os bens

da Igreja, nem com o suor dos Povos, sobre quem fo-

r o harpias do excesso
,

que não era preciso para a sus-

tentação das Tropas. =: Jesus, Jesus, Sr. Redactor: e

que quer que facão cstes homens , costuirados ao seu

officio, vendo-se agora sem elle ? Ei-lo a!ii como liuma

vibora ! =; O que quero que fação ? O mesmo que os

das nutias classes tem feito; agoentar , e cara alegre.

Nada de patronato; alias estamos como i'.'antes, -e peior;

porque n'outro tempo era preciso ser servi! de hum va-

lido, e agora servil de imn.ensos validos embuçados na

capa da liberdade. — A Deos , Sr. Redactor
,

que não

estou para liie aturar as teirras ; a opinião publica deci-

dirá.

Seu venerador e assidi:o leitor.

O mamo ti'outrnt.

A A i ^í 1' K li N .^ A A A C J o i\ A L.

•ji ri r '

»1» ú:3'.^;-
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NuMKRO 257.
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Anno de 1899.

-G..4ZET^ UJVIFERS^L
TERÇA FEIRA 19 DE NOVEMBRO.

REINO-UNIDO DE PORTUGAL, ERASIL,
E AI.GARVES.

Bahia 19 dc Agosto.

NoN.° 57 do Constitucional se lé a seguinte carta :

:S.'enlinres Redactores ,
— Além dns muitos favores

que me liáo feito, rogolhes o de inserirem em sua ele-

í;nnte fnllia o justo e sincero testemunho de huma alma
agradecida

,
que a perar de ser emitlido por liuma penna

tosca , não deixará certamente de ser benis;na e genero-

samente acolhido pelo lieróe a quem elle respeita.

" Gcnio fecundo, e immorta! de Mr. Thomás , dig-

na te de auxiliar-me na árdua empreza , que a pe7ar da

inferioridade de meus talentos , ouso sobre meus fracos

lioiibros tomar. Hum lieróe em nada desigual ao virtuoso

rí'Àj;tie3 caci , a quem , além de outros , em tão nobre
como elegante estillo decantaste aqunlle illustre Orador,
vai hoje occupar-me. He o Senhor Aicoláo Pereira de

Cnnipni Vergueiro , Representante ás Cortes da Nação
pe'j Província de S. l'aiiU

,
quem faz o respeitável ob-

j-cto de meus mais profundos votos de acatamento
, e

S"lmiracío. Ru não tomarei sobre mim a ociosa tarefa de
f.i7er a enumeração circunstanciada de suas relevantes vir-

tudes , e de seus patrióticos sentimentos ; o Mundo assas

os conhece , o Mundo os apregoará
,
porque he esta glo-

tia a irrecusável homenagem devida ao sábio, e virtuoso,

e o único galardão , o premio único que elle exclusiva,

mente se propõe obter em sua carreira politica. Nascido

em Portugal , a Providencia o conduzio á Província dí

S. Pnuto
,

para gloria e ornamento seu : a Província o
escolheo para tão dignamente ser o companheiro fiel dos

illuttres Deputados daquella abençoada Província: a Pro-
"< idencia quiz por hum tal meio assignalar a terra dns

T'ai)li5tas : Vergueiro he a alma que vivifica, que illustra

S. P,uilo , elle lie o seu principal ornamento , não por-

ruie seus respeitáveis collegas do meçmo modo mui dig-

(lamcnle tíão preenchão a extensão de seus sagrados de-

ver-s ; mas porque Vergueiro , nascido Eiiropeo , deno-
dado despreza o espirito de parcialidade

, para advogar

co;ii huma eloquência verdadeiramente Ciceronica , não
s<i os ciireitns e causa de toda a Nação , a de todo o

r^rniíl^ como mui particularmente a dos Povos que n'elle

depositarão sua coniiança , e seus destinos ulteriores.

" He o illustre , e inabalável Vergueiro
,

que em
-desemnenho da msis sigrada Comniissão , ousa com huma
ijrnií-za , só comparável á dns justos , com valor sem par

srrn^tar , e de frente combater a opinião quasi absoluta-

mente dominante da mais Assemblca , expondo com llia-

neia e ensrgia os sentimentos nascidos da inteireza do
Sen caracter, da rectidão de seus princípios , e da justiça

p.irticniar da causa do Brasil. A força da justiça , e da

ra7ão de nossa cansa dão hum novo esmalte, hum dupli-

cado valor á força argumentativa do seu estillo , que le-

va com a rapideí do raio a convicção ao tundo dos cora-

ções de seus espectadores , c que só pôde diminuir e

desprezar o infernal espirito de partido e prevenção. EUc
só trata de promover a felicidade , e o bem ser da hu-

manidade mais que oppressa e dessolada no Brasil. Pro-

curando conseguir e obter para o Brasil o qUe a razão é
a justiça commandão de se lhe conceder : elle somente
aspira o poder dizer coríi a calma e prazer do sábio -i—

Eu procurei a felicidade do Brasil, o Brasil a possue , tf

eu sou contente. Sabe , Varão respeitável
,
que , se por

eífeitos das horríveis calamidades
,

que por todos os la-

dos circundâo a misera espécie, a que pertences, e que
por isso mesmo a tem em continuada allucinsçao , tuas

virtudes não são altamente apregoadas , lá vira tetrpoi

em que o sábio politico no recinto de seu Gabin ete
, ao

ler teus escritos tributara o devido louior a teus grandes

méritos, exclamará sem prevenção : =: Eite foi grande
em tudo, he iiinegavel que este homem tivesse huma por^.

çiio bem diliincta da Diylndiide : elle foi Jiel e verdade!—',

10 quando advogou e fiigiiou cOm tanta imparcialidade

pelos direitos de hum Povo , a quem a pCíar de Innoceti-

te , e da Justiça de suas pertençóes, o Génio do mal pro-

curava perder, e reduiir á classe de escravos ; o Brasil

lhe deve ser por tão assignaladoí serviços eternamente

e^reto ; seu nome deve ser proferido com respeito , e eter\

nisada a sua memoria,

"Sim, homem grande, sabe que os Brasileiros hão»'

de respeitosos honrar teu nome, e levantar em seus co-
rações altos monumentos de gratidão. O Supremo Arbi-
tro dos Povos ha de comtÍLO repartir longos annos de
huma vida tranquilla, e díffundir sobre ti , e toda a tux
prole enchentes daquelles benefícios que elle só reserva

para os justos e amigos da hunianidade. Entre tanto con-'

tinira a trilhar impávido as veredas que te has proposto;
não cances de defender-nos , salva o Brasil do abismo
immenso, e do pélago dos infortúnios que lhe prepárão»

os máos , os inimigos da Nação, rasga-lhes o véo de hy-*'

pocrisia , com que elles se tem sabido envolver até a(»

presente. Confia igualmente na honra e patriotismo sen?

igual de teus illusttes collegas. Elles le ajudarão a levar

ao líni a santidade da causa que esposarão , conseguindW
o complemento dns votos do Brasil inteiro , que gratc»

te beija por mim a mão bemf.izeja. Sou , Srs. Redacto-
res , de V. 111. muito affeiçoado , o Tupinamba. Bahia

14 de Agosto de i 222.
"

PORTUGAL.
J'orto Jy de 'Novembro.

Noticias da Bahia.

Chegou á Earra do Poito ante-hontem o Navio Gí->'

neral Madeira vindo da tahia com dias de viageru.j

Ainda não entrou até hoje
,

porém há cartas , e papeis

daquella cidade , que temos visto por difFerentes vias.

Tudo se reduz ao que já tínhamos sabido por Lis-

boa , com circunstancia niai« , circunstancia menos , e

muitas Pessoas a quem huma anecdota qualquer parece

liuma grande novidade, julgão que este Navio adiantou

detalhíS interessantes áo estado da Ptovincra.
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Em aimma , o estado da Eahia he o mt<;mo tjue se

dizia liá dias. A cidade está como estava o Porto e:n 26
,

27 , c 2% de Março de 1809 : intrindieirada = guar-

necida , com inimigo'! á vista pelo lado de terra. Dizen-

do-se isto são cicusados mais detalhes, porque já vimos

ao vivo o que agora figuramos em pmtiira. A única es-

perança que deve coiíveiicer a todo o bom Constitucio-

nal he que para levar de assalto liuma Praça defendida

com gente aguerrida , e invessida por Tropas sem o

exercício que os Soldados Europeos tem adquirido , ou

parece impossivel , ou quando menos difficil.

(KOREOIETA.)
Nciiciai do Brasil.

Idem 14.

Ante-hontem entrou neste porto o Bergantim Bsít

NjBaa, Capitão Joié Joaquim de S. Anua, vindo do

Rio de Jaac-',ro , em 68 dias de viagem; nada havia de

notável naquella cidade : prendia-se geralmente a Mari-

nlugem das Emharcaçóes para guarnecer alguns Cascos

arruinados que alli existião , e recrutavase gente para os

Corpos de Tropa : S. A. R. tinlia ido á Província de S.

Paulo , e antes disso expedio o seguinte

DECRETO.
Tendo d'ausentar-l\le desta Capital por mais d'huma

semana
,

para ir visitar a Província de S. Paulo , e cum-
prindo , a bem dos seus habitantes, e da segurança e

tranquillídade indívial e publica
,
que o Expediente ordi-

nário dos Negócios não padeça ccn esta Minha Ausên-

cia temporária : Hei por bem
,
que Os Meus Ministros e

Secretários d'Estado continuem nos dias prescriptns , e

dentro do Paço, como ate agora, debaixo da Presidên-

cia da Princeza Real do Keino-Unido , Minha muito

^mada e Prezada Esposa , no Despacho do Fxpcdiente

qrdinario das diversas Secretarias d'Esiado , e Repartições

Publicas , que será expedido em Meu Nome , como se

presente fora: E Hei por bem outrosim que o Meu
Conselho d'Estado possa igualmente continuar as suas

sessões nos dias determinados , ou quando preciso for,

debaixo da Presidência da mesma Princeza Real , a qual

fica desde já authorisada para com os referidos Ministros

e Secretários d' Estado tomar logo todas as medidiis ne-

«essarias e urgentes ao bem, e salvação do Estado ; e

de tudo Me dará immediatamente parte para receber a

jVlinlia approvaçáo e ratílicação
,

pois E<;perO que nada

obrará que não seja conforme ás Leis existentes, e aos

idJidos interesses do Estado. O fllinistri» , e Secretario

d'Estado dos Nei;ocios do Reino, e Estrangeiros, o te-

pha assim entendido, e faça executar com os despachos

necessários. Palácio do Rio deJan. ij d Agosto de 1822.

— Com a Rubrica de S. A. R. o PRlNClPE REGEN-
TE. — Jçsc Bonifácio d' Andrade e Silva^

LISBOA 18 de Novembro.

Hoje se reunio na Sala do Senado da Camará des-

ta Capital o Conselho dos Jurados, para decidir a Causa

do artigo po P. Macedo inserto na Gazeta Universal n.'

69, e unanimemente absolveo o A. do artigo cm ques-

tão, náo se tendo recusado nenlmm dos Juizes de fac-

to que a sorte apresentou
,
por expressa recommendaçSo

^o mesmo P. Macedo ao seu Advogado , o qual fez hu-

ÍDa allegação mui judiciosa, que daremos em outra fo-

lln.

Ha tempo se nos remctteo , e só hoje psdcmos publicar

a seguinte Carta , dirigida ao Campelo Liíl>oiie,ise.)

Sr. Redactor do Campelo Lisbonense.

Tendo lido sempre o seu periódico com attençáo,

muito me escandalisou o seu N. 115 , no qual não só

jrente com a maior animosidade , mas se intromette a

fazer perguntas a Deos , dizendo r: /'•c (jue não fez Díoi

logo todo o Mundo submisso â sua Divina Lei ? formaes

palavras suas. He aonde chega O denodo , a ousadia , e o

atrevimento. Só no Campeão se pôde achar semiliiante

temeridade, não lhe chamo de propósito Lisbonense

,

por que nunía foi do cnracícr Po:'i-.~i;ez r^tacar a Santa
Religião, que professamos, e que por puro conhecimen-
to da sua veracidade logo o nosso Congresso a dtclarO't

a Religião Nacional.

Diga, Sr. Campeão, quem iíie deo semiliiante au-

dácia para fallar de hum modo tão exótico , e tão nova
entre Pcrtugurzes ? Náo estava farro de ter já assas mos-
trado a sua ignorância em conliec!;nentos históricos e
politicos , o que todos lhe tem snffrido com tanta pa-

ciência ? Mas agora
,

que se abaljnça a novas eirpre-

zas , e que se 4|iier servir de argumentos que offendem
a Nossa Santa Pvcligião

,
para reforçar os discursos

,
que

a sua esquentada , e desorganisada imaginação lhe sugçe-

re , he que encontrará também hum Campeão Catholico,

que fará patt:nte a sua ignorância ; Campeão que nío se

occupará jamais em personalidades , e que mesmo ainda

no caso de V. ni. lhe responder com elhs , desde ji

protest.-" huma resposta de verdadeiro silencio
, pois são

impróprias do seu caractsr desforras somente de almas

vis , e que não sabendo responder aos argumentos qtie

se lhe fazem , togem para a arma da descompostura , dos

impropérios , e em estilo liteial da marotcira.

Faço esta aviso e protesto, prevenindo o publico,

para que caso V. ni. me náo ric motivo para responder-

ihe se não julgue triunfante , e que soube fazer callar

os seus inimigos : estamos promptos para responder-lhe
,

e todas as vezes que o Sr. Cairpeão atacar a nossa San-
ta Religião o havemos de fazer , c assim o protestamoí.

Principia V. m. a querer fallar sobre a necessidide das

reformas das Prizóes ou Cadeas , e devendo scrvir-sc da-
quellcs principies Filantrópicos, que a Nossa Santa Re-
iigião , c a mesma Lei Natural nos dieta, náo Sr. , nío
se serve destes princípios, mas len.bia-se de hum pen-
samento novo, e lie verdadeiramente seu C)"lgo ne
percebe, ao menos os sábios me entenderão) e diz:

"os usos hiirbaros d'Africa e das Nnçíes lalvoaens fo'
rõo transplantados para as Polemi.is cultas." Descober-

ta nova! Admirável invenção I .' Que as Naçófs culta»

dessem instriicçóes ás Nações salvjgens
, tod-js o sabem,

e a Historia o confirma : mas que as Naçòus cultas re-

cebessem os usos bárbaros das Nações salvageiís , esta

descoberta só para V. m. he que estava reservada. Qucs

V'. m dissessff que a Politica, civilisando as Nações,
ai.ida as não tinha purgado de toda a barbaridade , e rus-

ticidade dos primevos Povos , teria alguma desculpa ; mas
dizer que as Nações cultas receberão os costumes das

barbaras, isto só o Sr. Campeão!
Segundo o seu pensar , as Noções cultas fotáo pri-

mevas as barbaras , visto que dellds receberão os usos

e costumes. Ora isto he que he ser Politico , e conhe-

cedor da Historia ! Muito enianados temos estado. Para-

béns lhe sejão pela descoberta. Veja, procure, indague

outra igual novidade
,
que lha havemos de agradecer.

Não contente oSr. Campeão com esta achada, com
a qual eu me callava

,
pois que náo incita mais que ri-

zo , ainda se avança a mais , e sem se lembrar da regra

da boa Politica , farce Scpultis , no seu Armazém Histó-

rico acha a morta Inquisição por Instituidora, do Cava-

lete, do Potro, do Pião, de ferro em braza etc. etc.

Ah Sr. Campeão , V. m. certamente julga que está nos

sertões d'Africa i pois só em semilhantes sítios se pode-

rá dizer huma parvoíce desta qualidade. V. m. ignora

quando foi instituída a Inquisição, pois pelo seu Discur-

so a faz estabelecida a bem dizer antes de haverem ho-

mens , sendo ella (como diz) a instituidora de taes ins-

trumentos , qu- adoptarão as Nações barbaras e cultas.

Coitadinho! Esta lembrança mete dó, e até he indigna

de resposta, se não de mente, Sr. Campeão, mente,
mente. Todo o Mundo sabe quando estes bárbaros ins-

trumentos forão inventados , e quanto estavio em uso

séculos antes da Inquisição.

Eu não venho no século presente fazer a Apologia

da Inquisição, pennas bem aparadas já em outro tempo

o fizerão , e tudo quanto o Sr. Campeão, e seus dignos

collfga» intentarem dizer contra ella
, já ha mais de

cem annos Se tem dito, e repetindo sempre o mesmo,
tem tanta authpiidade , lomo o primeiro inventor de
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'antas caliininins, i3í tanta? invectiv.is , e tio fjraiiiies

faisifijdes ; para os c-ntradizcr ciuanto ao estado delia

cm Portugal lia miiicos aiinos não preciso mais do uue

niostrar-llie o rvegimeiíto do Santo Oflicio ; leia-o , e

depois falle. Aicni diíto , cito todas as pessoas, (]ue

tem estado na Inqidíiç.ío (em Lisboa ha algumas) de-

ptinhão os mnos tratamentos que alli lhes daváo , redii-

z o a iriitrumento publico os seus depoimentos, e co-

nheceremos aonde está a verdade. O Hovo de I.ishoj vio

públicos os Cárceres da Inquisição ; falle , Sr. Campeão ,

Com os homens de probidade, e indague se teui paial-

lelo , riem semilhanca com as prizões que existem no
Limoeiro, na Torre de tclcm , c S. Julião etc. Saiba

também, Sr. Campeão, que nio he siS em Lisboa , mas
em todos os Reinot , ainda os mais Filantrópicos

,
que se

acháu prÍ7óes desta natureza. Assim tem sido, e será;

não espere V. a'. ^ er as prizões transfnrin.nlas em ma-
g--s:osjs sal.is, acompanhadas de vistosos jardnis , e es-

p içosos^pjsseips : as p'izõcs sempre forão casas de castio-o.

Além distn, sendo V. ni. táo humano, tão compas-
sivo, tio chei!( de commiseração , porque ainda invecti-

va contra a Jiiquiçiçáo? Não a vê já e>:tincta , demoli-
dos Os seus Ed;liciós , e como se as cousas insensíveis

tivessem aiíiuma influencia , a mesma Estatua ('» Fe que

ornava o seu Edifício lambem snfFieo o seu e:iterniinio!

Alas V. m. ainda não está contente , ainda llie chama a

S^iigiiinarii hi,/!(isiç<í<> , e llie imputa a atioz calumnia
que lhe leni'->rpu

!

Quero agora direr-lhe hum segredo ; este ^eu ataque

he imponente aos ignorantes, mas ao hnmem sabio cau-
sa dó e lastima, por ver tanta ignorância. Saiba, Sr.

Campeão, qie atacar com falsidade , he ía7cr muita hon-
ra , e dar louvor ao atacado : a razão lie clara

,
porquti

se a peísoa a quem quero infamar ti^er crimes, devo
expollos ; mas imputar-Ihe o que não fez, he o meçmo
que dizer: este homem tem cumprido os seus deveres,

mas a minha inveja, a minha má vontade, que não pô-
de sofiFrello ,

liie inventa esta calun)nia para o pôr de
má fé , e para que se disconfie rielle. Taes são as con-
sequências que se <1ed(izem de taes discursos.

Deixo CS mais elesiantes epithetos com que honra
este Tribunal (de que foi Membro hum dos nossos mais

dignos Deputados) de horroroso, de indigno, de nefan-

do , e o mais que quizer
, mas não me posso calar, len-

do 110 seu discurso as palavras /.'oíjoj Bonioi. Ah , Sr.

Campeão, a (|uem chama Bonzos ? V. m, certamente não

sabe o que escreve, ou lhe pareceria bonito o vocábulo
Bonzos, por isso quiz usar delle : certamente foi o agra-

dável som desta palavra , e para se querer fazer Author,

logo a apanhou : saiba que destes casos ha muitos, e lhe

quero contar hum
,
que náo he muito antigo. Hum Po-

litico feito á pressa (dos cuaes ha muitos) ouvindo lajlar

dois Cirurgiões sobre hum doente com moléstia de entra-

nhas , c usando estes do seu termo facultativo fútíx?.',

o meu bom Politico, que logo lhe agradou a palavrinlia ,

c achando-3 tão engraçaria, náo se pôde suster, que não

perguntasse o que significava a palavra Visceral, Os Pro-

fessores, que logo o conhecerão, lhe responderão que cha-

mavão Viict:ras aos instesiinos por estarem encerrados e

fixados no baino ventre. O nosso Politica exulta de pra-

ter por ter mais hum termo para se explicar , e achou

que tudo o que estava encerrado e clausurado se podia

chamar Viiami ; e na primeira sociedade, em que se

achou, fallaudo-se de Ueligiosas, sahio-se logo o nosso

Politico dizendo que conhecia muito bem as Viicerus de

Otti-jellas
.,

que havia pouco mais òe 8 dias que lhes ti-

nha fallado, e que por signal lhe tinhão dado hum pou-
co de manjar branco que era delicioso : e he pena que
aqui não esteja o dito Politico para o regalar coin huni

bocadinho de manjar branco das Viscerni de dllvítlns.

Ora diga-nie , Sr. Campeão, que rizo não causaria sinii-

iliante lembrança em liuma sociedade, chamando ás Re-
ligiosas Viiceriii ? Pois conheça , Sr. Campeão

,
que he

igual o seu dito, cli.Tmando Bomos aos Sacerdotes da
Religião Catholica : V'. m. leo em algum cartapacio que
entre os Povos da w4?,i<>, principalmente no Japão se cha-

niaváo 'Btm.os aos Sacerdotes
;

gostou da palavrinha , e

lhe pareceo que pela no\id;de toria ac^eit.ç^o. CtlLdl-
nho , isto he miséria de todas as rriiserias ! ! ! Querendo
£azer-lhe todo o frivor rão pcsso interpretar ciie tjllasse

em outro sentido ; porque então seria tco de hum ,-tror

delicto , e seria accusado perante a con petente Autlori-
dade. Estamos em Pcrtiigíilf Paiz Cathclico

, e a nossa
nunca assaz louvada Constituição rranda rbsct\ar a San-
ta Religi.io Chri-.tã , e rbsetvar a Religião, e desautho-
risar os seus WinisliOs he contrai^ictorio ; bem \é , St,

Campeão, que isto I-,e p6r a Religião verd.idtira em pa-

rallelo com a falsa : até aqui confio em Dcos chejará o
Seu iiisccrniníento

^ que para mais sei ha ja rr.uito tem-
po que fião chega.

Finalmente pata c^tie todrs o ficas<em conhecendo,
não se contentando cciu os disprcpositcs , erros, e ab-
surdos que tem dito, passa afazer perL,umas a Deos. Ah í

Sr. Campeão, cada vez se rre asstmelha mais ao Poli-
tico das T/jfOrtj di: Oíiive/ltis l V. m. ouvia cantar a sua
Avó a cantigg do Pastor Fido

—

Jintos Cecs, i;ue não Ji^-

r.íííes.... (já sabe o resto) c achando-Hie n uita sraci-
riha , á sua imitação fez perguntas a peos : se não fosse
por estar convencido da sua ignorância , e que náo he at

depravação do coração quem assini o obriga a fallar, etf

lhe responderia de outra fôima, e lhe faria conhecer z
temeridade de tal proposição que mereceria a rota de
herética , se não fosse dita por V. m.

, que e;tru certc»

nao eiitendeo o que esireveo. Saiba pois que Irgo que
existirão homens , existioLei, e cem .>aiicção para quem
a não observasse, sendo Deos, como Cieador do lilun-

iào, o Primeiro Legislador ; e assim, tcdo o vi\ente quo
existe no .Mundo deve obedecer a Deos como o seu Au-
thor e Legislador. Esta verdade não só está demonstra-
da , mas até gravada no coração de todos os hrmens.

Considere por tanto, Sr. Can.peáo, o absurdo em
que cahio , espero se haja de corrigir , e abster de simi-

Ihantes temeridades , in próprias de hum homem Consti-

tucional ; ser Constitucional não consiste na naledicep-
cia de atacar tudo, de confundir o verdadeiro cem o fal-

so, e pôr tudo de má fé; consiste porem em mostrar
e tazer conhecer os bens que a Constiuiição deve trazec

aos Povos , tudo o mais he ser fanático inimigo da boa
ordem , he ir contra o mcsiro Congresso Nacional, con-

tra o espirito das Leis que sabiamente tem promulgado^
contra o juramento da observância e juarda da Consti-

tuição que com tanta solemnidade se prestou pelo Nos-
so amado Soberano o Senhor Rei D. JeáoVl, he minar
c Solapar a mesma nova orsanisação politica, pois que
promettendo eta de juardar a Religião dos Portiiguezcs,

que he, e ífeiá a Catholica Romana, os que se dizem
Panegyristas da Constituição, se animão, e se esforção

para a atacar. Corrija por tanto, Sr. Campeão, os seus
ditos, pois ainda que a sua intenção seja boa e sã , C»

modo prcue se exprime he opposto ao socego âo ReiJ
jio , á Constituição, á Monarquia, e ás Cortes que a
foiístituitao. Não queira paralisar o Edifício Social, fa-

7endo disconfiar os Povos que na nova ordem das cousas

se não conta a Religião con o o piimeiro e principal mo-
vei do regimen polit'co. Todos sabem que á proporção
que se espalhou principies ani i-relisiosos , os corações se

pervertem, rs costumes se relaxão, os maos se vigori-

são , nossas esperanças se evapor:o, as Aiithoridades se

paralisão , e os Reinos correm a sua perdição. Espera
por tanto a sua emenda , Sr. Carrpeão ; e nesta persua-

ção aqui finaliso , cettificandc-lhe que se não aproveitar

o conselho
,
prcmptamcnte lhe responderá o

Coinpeãa Calhclieo.

CORTES. — Segunda Sessão da Junta Freptiretcrie,

Presidência do Sr. Sraaincawp.

Aberta a Sessão ás 9 4 horas, e lida pelo Sr. Secre-
tario Moura 3 acta da precedente

,
que foi approvada

,

deo parle o Sr. Trigoso de se terem apresentado depois

da ultima Sessão varies Sts. Deputados, es quaes entre-

garão os seus Diplciras
, que se íemettíni i Conunissá»

lespectiva. :/
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õi-ilt,» ih T>'ii~ l.° Parecer.

A Commissão composta dos Srs. Miirghchi , Annes

ih Cnrvalliú , e Pereira do dirmo ,
encarregada de exa-

minar Os Diplomas dos Membros daConmiissão de cinco,

os Srs. Borges Carneiro , Freire , Felgueiras , Xavier

Monteiro , e Roíírigcies Bastos , leo O parecer cm que

são approvados 03 mencionados Diplomas.

2." Parecer
,
— da Comfnissão encarregada de lega-

lizar os Diplomas dos Srs. Deputados , o qual foi lido

pelo seu relator o Sr. JoUo Baj>tista Felgueiras ^ sendo

approvsdo cada lium dos artigos na forma seguinte :

A' Commissão parece que se acliáo legaes os Diplo-

mas dos Srs, Deputados proprietários seguintes :

' Circulo Eleitoral do Algarve : =: Gregório José de

Seixas, Manoel Pedro de Mello, Manoel Aleixo Duarte

T^ladiado , e Rodrigo de Sousa Machado.

Évora :=: Jjsii Ignacio Pereira Derramado , e João

Alberto Cordeiro da Silveira.

Beja : n Carlos Honório de Gouvía Durão, Joaquim

^Anastácio Mendes, e José Corrêa da Serra.

PortaleTe :
~ José Victorino Uarreto Feio

, João

Pedro Tavares Ribeiro.

Lisboa :::: João Maria Soares Castello Branco, Fran-

'cisco Soares Franco , Francisco Siniòes ftlargioclii
, Fran-

cisco de Paula Travassos, Francisco Antojiio de Campos,

't António Pretestato de Pina e Mello ::=( N. B. Os três

"lestaiites forão approvados no primeiro parecer.)

Setúbal : = Francisco de Lemos Bettencourt.

.' '"Tliomar : r: Francisco Xavier de Sousa Quciroga
,

'Joaquim Annes de Carvalho ,' José de Sa Ferreira dos

Santos Valle , e Marino Miguel Fran7Íni.

Alemquer : = Bento Pereira do Carmo, Francisco Botto

Jimentel , e Francisco Rebello Leitão.

Coimbra :
— Francisco Manoel Trigoso de Aragão

,Morato, e Thomás de Aquino de Carvalho.

Feira: =. António Vicente de Carvalho e Sousa,

'joio Brandão Pereira de Mello , e Fernando António de

.Almeida,

Limego : := Bernardo da Silveira Pinto , e Basilio

Alberto de Sousa.

Trancoso : = José Joaquim Ferreira de Moura.

Castello Branco : = Luiz da Cunha Castro e Mer.ezes.

', Arganil : r= João da Silva Carvalho.

\'. Vizeu : =: José Ltherato Freire de Carvalho, Pedro

JPaulo de Almeida Serra, e Francisco Rebello Leitão.

A Commissão julja que a nomeação pelo mesmo
'JCirculo de Pedro José Lopes de Almeida he iilegai

, por

'ser Desembargador da Relação do Porto , sobre a qual

,«xerce jurisdicção , e por isso he de opinião que se de-

.cláre nulla a itiesma eleição.

'^^
' Ò Sr. RebelU Leitão tomou a palavra, e disse que

_a 'Constituição expressamente exclue de serem eleitos

jOS Magistrados pelos Circijios aonde exercem jurisdic-

.çáo individual, ou collegialmente; que no exercendo ac-

jtu^lmente jurisdicção alguma o Deputada de que se tra-

.ta, e devendo cessar a arbitraridade , e interpretação,

^principalmente em binua Lei Constitucional , se oppóe

.ao parecer da Comniissão.

] P Sr. Felgueiras (filho) disse que a Commissão

.era injustamente arguida de interpretar huma Lei Consti-

_tucional: quehe verdade que nella se declara = aquelle

que exerce = ', porem que lie 'necessário entender as pa-

.Javras da Lei.

A Commissão entendeo que são excluidos todos os

Magistrados que collegial , ou individualmente tiverem

jurisdicção noCirculo por onde são eleitos , ainda que

naquelle momento a não exerção ;
porque sendo o prin-

cipal fim desta Lei o evitar as influencias que possão

exercer-se, ellas verificão-se pela jurisdicção virtual , ain-

da que a não. tenhão no momento , e que por este mo-

tivo se deve approvar o parecer da Commiss o.

Discorrerão sobre este objecto contra o parecer os

'Srs. Silva Carvalha , e Seixas ; e a favOr oí Srs. Xa-

vier Mõiiiclro ^ Tiorgei C-u-níiro , Treirí^ Llbereio , e

outros ; e julgando-se sufficientemente discutido foi ap-

provado o parecer da Commissão.

A Comniiss'.o approva os Diplomas dos Srs. Depu-
tados sesuintes

:

Aveiro : = Manoel da Rocha Couto.

Bragança : = Raimundo Ai:dré Vaz de Quina.

Vilia Real := Manoel Corre-a Pinto da Veiga Ca-
bral, António Lobo Barbosa Teixeira Girão, e Francis-

co António de Almeida Pecanha.

Porto : — João Pedro Ribeiro, João de Sousa Pinto

de Magalhães, c José Máximo Pinto da Fonseca Ran-

Penafiel : = António Coelho Pinto Soares de Moura
,

António José da Silva Peixoto , Alexandre Alberto de

Serpe Pinto , e José Teixeira de Sousa.

Guimarães : =: Bernardo Teixeira Coutinho Alvares

de Carvalho , e Manoel Jo:,é l'aptista Felgueiras.

Braga : z; Domingos José da Silva, Gaspar Joaquim
Telles da Silva e Menezes,

Barcellos :=: Manoel José Rodrigues Araújo Costa,
Francisco Joaquim Ferreira Gomes Novaes, Carlos José
da Cruz e Sousa.

Are IS de Vai de Vez : =: Deste Circulo só se apre-

sentou o Sr. António de Sousa Lima ; porém entregan-

do imicamente huma Certid.io por onde consta a sua

eleição , e não existindo na Commissão a copia das ac-

tas daquelle Circulo, he a mesma Commissão de pare-

cer, que cessem as funcçóes do mesmo Sr. Limn , e que
se ordene ao Governo f.iça enviar as actas , como era de

obrigaeão do Presidente da Junta Eleitoral.

O Sr. Lima declarou
,
que tendo feito tod.ns as de-

ligenci.is para obter o seu Diploma o não conseguira , e

que em ultimo recurso pedira a Certidão, que ^ resen-

tá?a ; por tanto requeria que o Governo mandasse pro-

ceder contra o infractor da Lei : depois de breves lefle-

xões assim foi approvp.do.

Parece o Commissão que se devem chamar os se-

guintes Substitutos.

Por Évora : = Jo.iquim Plácido Galvão Palma , era

ligar de José Victorino Barreto Feio. Por Setúbal, M 1-

noel António de Carvalho, e Nuno Alvares Pereira Pa-

to Moniz , em lugar de Manoel Borges Cimeiro
, e Ben-

to Pereira do Carmo. Por Tliomar^ António Merciano

de Azevedo, em lugar de Manoel Borges Carneiro.

Por Leiria, António Gomes Henriques (aio, e Joa-

quim dê Oliveira e Sousa ,
por se acharem nomeados

por outras Divisões os seus Deputados ordinários , e o
1.° Substituto F. M. Trigoso; faltando por este motivo
hum para preencher a representação deste Circulo.

Por Coimbra , Manoel de Macedo Pereira Coutinho,

Pela Giííii-í/i?, João Bernardo dallocha. Por Costetlo-Bran-

co
, José Pereira Pinto. Por Viseu, José Victorino de

Sousa e Albuquerque. Por Bragança , Alexandre José

Gonsalves Ramos.
Que es Deputados e Substitutos que faltáo para

completar as representações de Leiria, Trancoso, e Avei-

ro ficão re.servados para as Cortes.

A Commissão também examinou os protestos, vo-

tos em separado, e representações que se tem reinetti-

ào ás Cortes sobre o objecto das eleições, e he de pa-

recer que só sejáo tomadas em consideração quando os

indivíduos que referem apresentarem os Diplomas das

suas nomeações.

Em quanto ás eleições do Circulo dos Arcos de Vai
de Vez , julga a Commissáo que se suspenda a entraria

dos Deputados por alli nomeados , e que se exijão tod.is

as actas das Assembléas Eleitoraes, a íim de que as Cor-

tes resolvão sobre o objecto.

O Sr. Presidente disse que Quartafeira haveria a

5.^ Sessão para se fazer a nora Eleição da Me:a
,
proce-

der-se ao acto religioso, e declarar-se a installação das

Cortes ; e levantou a Sessão depois do meio dia.

cr

NA IMPRENSA NACIONAL.
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Bíihia 2 1 de Agosto.

Carta aos Redactores do ConstUacloiíáti •

'"

_ enliores Redactores: — A razSo deve ser a riosáa

,

iinica guia, ella nos deve pór em guarda contra as illu-^

soes da imaginação, e esclarecer o nosso juizo na inda-,

gaçãó da verdade. Esta máxima tão sábia quanto digna
do celebre Mr. Baitaiu

^
mais qUe nunca lie necessário

recordar, e ponderar com madureza em hum tempo, em
que todos se empenhão no systema das illusões para co-

lherem os, tructos dos enganos e perridias
,

que desmas-
carada m'e'>ite cham.io pnlitica : La raison dòlt ctre notre

Seul gíiide eu tout ; elle doit noiíi tenlr eti gnrde contre
les iUiilloiis de fimngination , et éduirer notre jugement
tlaiis Irt rechíirche de la véiité. ., .

Oiicn-, indagar a verdade acerca de lldrri òfficio que
ri Excelieniissima Junta Provisória do Governo desta Pro-
víncia dirigio o Esmo. Governador das Armas delia cm
data de seis Ao corrente , e vem inserto na Gazeta
Jdade d'Guro , n." 64 , e combinar cnm o que sé passa

diariamente debaixo dos olhos de todo mundo,
j
que idéa

deve formar dos bens constitucionaes que goza a infeliz

"Bahia} '-'T -•<5 :'"•'

Accusa o Excel lentíssimo Governador das"ÍArfn'ás á

recepção de hum officio da Jujita
,

que participa a Re-
presentação de Theresa Murta deJesus ,

em que se quei-

xa da destruição da sua Propriedade , ordenada pelo mes-
mo Governador, com violação manifesta do artigo 7,°

das Jíases da Constituição. Esforça-se S. Ex.' em mostrar,
que não deseja atacar os direitos da Propriedade de ci-

dadão algum , e ao mesmo tempo que passa em bran-
co a respeiro da queixa da infeliz Theresa Maria , con-
tinua narrando os estragos que tem feito nos muros e
arvoredos das roças nas immediaçúes dos reductos

,
que

mandou fa/er para sustentar os ataques dos inimigos
,
que

a^somSo por maré terra.

N.íô desejar S. Ex.^ atacar a Propriedade de cida-

dão algum , e confessar que tem destruído os muros èl
arvoredos das roças contíguas ás suas fortificações, he'

tão singular como a sua publicação de guerra ,
formal-

mente manifestada no dito seu oflicio para confusão e

terror dos pacíficos e honrados habitantes desta vasttssi-

rris ' Província
,

que desde o dia memorável Dez de Fe-
vereiro do anno passado se julgarão garantidos é escuda-

dos por huina Constíruicão sabia e liberal , (lo momento
venturoso em que derribarão com victoria

, que excede
todos os triunfos , a tyrannia e oppressão. ftlas oh des-

dita I Baldados esforços ! A cabala triunfou ; e entre os

vivas de alegria, novos tyrannos reassumir.íò então o po-

dcTj abrirão as nossas arteriiS , esgotarão a nOssa pacien-

oií j e'luim cordão de despotismo circulou a Província

iiitóra'; '"depois de a terem vendido 3 Portugal, desligan-

i 1-' 5 n -

dio-^í-^Ç^í^óii^d se fossfefiioísiv&l)' deste Reino.-pafa fwmaío
hurtia Província ultra ^ de cujos rtsultadtjs sferlrtfnijsíígoaí

lá mais que nunca os desastrosos eftVilos.'' ' "'

'Se os desejos de S. Ex.". não cGÍnci«ifeín-"'fl)tn as su^s:

oTjfas Deos Os consefVe ; mas o contratiOj SéjSi «m quan*»-.

ti) se conservarem ém contradicção. '"SJjih??;!!! xii jp,
' 'fambein não he de fácil cont-ií^áo?' â"pub)}c3çádjv

quèfai! S. Ex.", de qué esEà ameaçado de' iívittiígos pop
már e por terra , pois não. me cotista—qiie neiihumtí

Nação nos tenha declarado guerra , antes pelo contrario

vejo nas Folhas Inglézai
,

qtie os Americanos Hespanhoes
suspenderão o corso , irr pondo gra\es penas aos viola-

dores da Lei. A expressão -^ anuaÇado de inimigas yor
mar e terra — deve necessaiiamente soar com mais eflfei»

tT> ao longe ( para onde he escripto ) do que ao perto^jí

e entre hós
,
que sabemos, infelizmente, aonde está O

alvO a que se atirão as setas ; mas como a razão devei

ser a nossa única guia, éu não deixarei de perguntar quen»
são os Inimigos que nos ameação por mar e terra , e s
que estranha nação pertencem. Chamará sua Ex.^ inimi*^

os probos habitantes do Reconcaio, porque- aberráo d»
Despotismo, e rectisáo entregar seus pulsos aos ferros dai!

tyrannia
,

porque eites conhecem que depois de manie-
tados" mui tarde se poderão romper, ã' menos que não
jtínquem seus campos com os cadáveres de seus irmãos,
e façãò correr, de mistura com as agoas de seus rios a
sangue dos Portiiguezes de ambos os lí-^nfisferios , que el—
les présão muito mais que os seus calumniadores ? Por-

que' temem ver entre si as scenas do Boníí» , e do Rjr-í

deador
,
que o iVlonstro Rcg-o representcu com escândalo»

da humanidade , e opprobrio dos homens ; incendiand»

as povoações,' cujas casas forSo reduzidas a cifvzas de mis-
tura com os enfermos ,' que não podião procurar a fuga,

em quanto se tartaváo os leões do Algoriie no roubo es

lianioite, espetando nas suas baionetas as crianças, qu»
seguindo o iniiiulso da natureza iirploravão de mãos et^
guidas ao Ceo ( pois lhes faltava a- voí):i piedade e mise^
ricfjrdta ? OH meu Beosí Quem sâo-ós' ifiitnigos que s»
temem !

: , . ; .- .•_.. r

•'' Diz S. Ex.* qutf está cercado de pérfidos, todos des^
tthados a lançarem por- terra o Edificlò da nossa Renene-.
ração Politica: esta asseteãó ninguetí>. Hie nega

,
pois he

verdade que S. £x.' não occulta
; porém podem-se to*

dos' convencer ,<}ue por mais que se augiirente o numon
ro das vipurinas ilhargas, jamais conseguirão , nem leve-
mente , abalar no Brmil o tirn.issinio Edifício da nos-'

ss Regeneração Píílitícai O Poder d'FIRei e do Sobera-
no Congresso amriquilado ! Anniquil.ido ! Isto he segre-«

do quesó S. Ex.'^~'Sabê. Çuem jamais drixoii de obede*
cer , e respeitar a estai duas supremas Authoridades

,

mormente no Bioii/, em tudo quedellas tem emanado
com justiça e sabedoria .' Seta por verttira recusar os
(erros, em que Cinstitiicionaloicntenos querem' algemar
com á liberdade prõinettida , e captJveirp praticado , Ja-
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go ,t)tje '.obtivet^ o consen*) do incauto e generoso Bra-

siiy Usar es'te'"3o direito das gentes f depois de ter es-

gotado os pacíficos meios de representação) que llie

confere a liberdade de reassumir todos os seiíj Direitos

para deliberar o que melhor lhe convier; Un pcuple est

libre de i' incorporeraan áiitre pctiph , on rf« se J^ondre

Jaus tiit autre pcuple de telle ou telle manUre ,' force que

dans cet acte un peuplc agit d'après ce qui U fuit pcu-

ple , e le lenliment de ce qu'il croit Ic plus atih á sa

propre coiiservation. Será isto O que S. Ex.* chama nnnj-

quilliir o Poder d'ElRcl, e do Sobernno Congresi»
,
quan-

do hum Decretou , e outro sancçionou , como principies

de Direito 'Universal, que a Naqão não era património

d« ninçueni ? Ora se a Naçio não prtde ser pairimoijio

de ninguém ? Como he possivel reconciliar que hunia

parte da mesma Nação seja património da outra , como

prrfenfIfr-TT- tlTrhaHnnn - ç-"0 rSríTT»/ náo quef ? GMndc
Deos ! O Braiíl (quem diria ) he tratado lie faccioso só

porque não quer ser escravo!
' ^ v

.^ tnSfjyrgre Tfa vorrtade:allTea , affiança S. Ex.*^««
os properietarios querem ver as suas propriedades destrui-

das (náo obstante a queixa da infeliz Thcreza Moria')^

oí>m tanto,, jquç. S. Ex,? £aç^ desta Piovincia hum canj-

po de Guerfí. Isto supposto , também poderá S. Ex,'

certificar que todos os babitafites desta cidade , naturaej

c estrangitiirps, são contentes, e approyão o recrutamento

•dos preíos forros e captivos
,
que pçr oídem de S. Ex'*

se fa2 indistinctameate por fpd*s as tuas até nos pro-

T/ttioi Dí)m|ngos , CQiji ejcecrafida violação do sagrado Di-

reito de PrOprjeJadí ? Haverá por veptura maior arbi-

ti«ied»dq ? Djer8í>Jjf casas , atrasar muros , coitar arvo-

redos, e arruinar fls campo» são bagatellas , he o Sotuf

SopuH qus autliorisfl a bem entendida Constituição
,

eotre hum rebanho de pacificas ovelhas
, que só curão

<te, pãa tQrnare.m ani ferros do Dsspotismo ! Os encravos

d^s ser:KÍços domésticos :ao Biomentp em que vão com-

prar, e coadozir para a casa de seus Srs. o próprio ali-

mento diário, ptezos e -conduzido* rigorosamente a ser-

viços que lhe náo competem. He muita Constitucionali-

<}«de ! Quantos iiif«!iies náo passarão pelos extremos da

aecesçjdade.pcr sitTiiihante arbitrariedade! Qantos ijá,o,íi.^

jeitão nas aftliíçõís da enfermidade , maldizendo a iii»,

«xisteocia :4)eia falta . do seu es.cravo
,

que lhe preste o
Kiiinedio , o lhe ttaiga o pão , em cuj} compra loi ptezoj

»ejn crime ! Não me den^oro mais neste quadro atterra-^

«bjr. Os pretos, feirps
,
que são homens livres

,
prezos

,

^tigajdos , e violentados aos trabalhos sem crin.a , sem
cailpa farmad»í Oii Constituição! Oh Lei! sede o ver-

dugo que. castigue tantos males!

-; He com muita íjeoerosidade que, S. Ex.* partecipa

ter ordenado aos seus Engenheiros qoe previnão aos Pro-

piietíríDs. dos hens ameaçados . que devem proceder á

«Bimpetente avaliação, declarar o motivo que "briga a

«íte ptioced>mento. Se a formalidade ordenada he pats se

•ye^ficir a ÍDd«(nnisação pelo valrjr correspondente, he

curioso sab^ í^ueuj pagará aos prejudicados os prejuízos

^e. receberem ? Não podpmos crer que S, Ex. se offe-,

resça de bel prazer a reojiar os prejuízos que fizer. A
Faoenda Nacional muito menos satisfará as importâncias

ésn valores destruídos; porque não. houve Qrdem Supe-

rior que authorísasse huma despeza extraordinária, e a

J<jQta da Fazenda, não p6de exorbitar da esfera drs pa-

g»aiento.s que lhe Decretou o Congresso , como nenhu-.

ata Outra Authotidade pôde exceder dos limites da Lei

,

coOOniar a seti arbítrio os casos quç julgar que ella não

pESCa.vea, maximè em matéria d* Ijnaiiças , em hum
tftrnpo que .0 .Congresso ,

por huma ardente indicação

d<j Sr. Barges Carneiro, mandou tomar contas a EIRei

di. supérflua despeza de velas de cebo. consumidas em
tfieis; dias de liimSrka rias pelo. nascimento, ;d'hum» Neta de

Sti.Vhgestadc , e, Eiljia do Herdeiro da Cqroa. Ora se o

Çoo^ríjsso não appfova a ténue despeza de três dias de

Jccninarias por liUm, motivo de que sempre a NaçSo Por-

taigueza exultou de prazer , — como assignará o dispên-

dio de grossasiiSDiniiias para matar os Portuguezes deste

Ixtmi^feiio.? Logo.devfmor crer., que. quem perdeo per-

deo, pois aíiiJa mesmo (o que não he crivei) que obti-

vesse S. Ex.' que o Congresso ordenasse semilhante in-

demnisação pela Fazenda Nacionji do Brasil, se (orna-

ria inútil
,

pois que esta não pode fazer Uce ás despe-

zas ordinárias, quanto mais ás extraordinárias. Se vol-

tarmos os olhos de esperança a I'ortu^<ii , muito mais

miserável encontraremos a scena politica. Neste caso o

que mais se pode concluir da ordem ile S, Ex.** aos seu»

Engenheiros se nãj huma bella imaginagão contra as il-

lusóes de que estamos muito precavido.? ? A raz o deve

ser ( e he ) a nossa única guia. Sou Sis. Redactores,

Seu Venerador.— hilerete. = Ba/úa \z d'Agosto de 1S22.

^. \l S B O â 1 9., <fí 1^'cvcmbro. ^
~%- V

As folhas de l.ondrti qjje recebemos até 5 do cor-

rente pouco adiantáo dos negocio? do continente. Os se-

te Deputados -do £''<iji7y que daqtií foráo no Paquete

Mariborough , fizerão jiuni Protesto , datsdo em 22 de

Outubro em Falivauth (onde e'peraváo Navio para se

tiansportarem ao R'o de Janeira')^ que daremos em ou-

tra folha'. — Cartas de PcrncTmBuco de 17 de Setembro,
recebidas emLonrfr'/, dizião quf a 16 havia grande per-

turbação em Pcrimnibiu^o^; qjic foi deposta a Junta, e

se devia eleger oulxz ,e,f^ Ql''i4'> no. Domingo seguinte;

o Commando Militar tiríliase conferido a hum Offici.<l

Militar, que tinha pouco antes chegado de hiiboa. —
Hum artigo de Puris ji de Outubro diz: " Annunciava-
" se IjOiíterij. que se assentara em Vienna como prinçi-

" piq , qjjç o Rei d'Hesp(ia/,a seria restabelecido e>r»

''seus direitos. Os meios, dizem, serão díscytidos ern
" Vercna. " Jsto talvez não pasce de boatos de partido.

^Nas folhas se^uint,es.iren^OjS dando alguns aitigos da,s

de hoiidreí,
,

AltegaçSp verbal perante o QoiiíeUui dai Jurados dcitf

Cidade leuifido no di^t). 1,8 d^o corrente na. çauí" do a^rt,

da Gaz. Univ. N. ^^ dp/fíf.P. José Agostiiiho dç
Macedo, composta e reai{^da. p^eJo teif -^l^y^a^^dfi^ íji.í-

n(>el José. Gomes dç, iíbr(^tJ;,V',ida,I. ,. ..f >

N^CKl^^/^^ui^^,lia,^u£ ad ,píe,a/ipi facile truheaditm eSt.

^.
•'<!..:.

..

; '^i- 7- S- i- Dig. ad Lcg. Jul, Mnj.
Senhores : — He esta a segunda vez que tenho a.

honra de faljar em vossa presença , he e«ta a segunda ver

•Hl que neste tremendo lugar tne encarrego de hum^Cau-í
sa nova, do maior melindre, c de grandíssima dlfficul.»

dade. Se pela primeira vez tremi , vendo que mir\lia»f

fprças , meus pequenos estudos, meus fracos talentos

eráo disproporcionados a hum pezo tal, agora, Senhores^,

ainda mais receio : se per hum lado me anima o benignt»,

modo com que oiitr'hnra me acolhestes, e desculpastes,^

e o silencio honroso com que tantos, e tão illusties Els?^.

pectadores me escutár.ío
,
pelo outro lado a preser.ça d»,

hum Tribunal composto dê Juizes por tantos títulos rçs-

peUaveis , e que tanto me excedem em génio, e erai,

saber ; o concurso tão numeroso, e distincto de Cidadãrv»,

qiiasi todos conhecidos , não somente pelo seu patriotis-

mo , mas também pelos seus talentos, pelo seu mcrito,

pela sua sciencia , e pelos seus Empregos desculpa meu.
temor, porque hum tal Espectáculo, hum tal Auditório
he capaz de tornar mudo, e. tremulo o homem rnjis aba-

lísado. Porém, Senhores, o passo está dado. A Lei, »
Dever, o Juramento me obxígão a falbr. Alçarei avoi^^.

ainda que trémula, neste venerando Jnry, e se np inea,

discurso não achardes aq^uella luminosa , e irresistível elp-r

quencia , com que n'outras Eras esSe ímmortal Orador,
teve a gloria de salvar a vida, e a honra de tantos Ci-
dadãos da Senhora do Mundo,, da antiga Roma, ao me-
nos vereis que as minhas razoes se fundão em princípios

claros, e indubitáveis de Direito Criminal ; e que sem
atacar pessoa alguma, ou sociedade , deixando absoluta-

mente, as personalidades , como indignas deste Aueusto
Lugar , comç impróprias de serem escutadas por bum
Auditório taj , em fim como repugnantes ao meu cara-

cter , e aos princípios moraes qiie inviolavelinente sigo
,_

defenderei o R,. como accusado de abusos conte» a, saiu-

I
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t«r Lei (Je J.ifcíjrJáítf Ai I^nprem* , «ndo menes esta a

Hí feia. do JiDiiinm,, àfi> ílMft a- dejita íU lil\^r,çíf^iifi i/f /u/-

/«;', <f rfí, íícríve»-
,

qu,e,fi,eíT)pr^ hj dtf ^(^r pr,JH,i|çn«;irp,,

c o av^ii fijrta aiitemuf») ,da libsrdjílf» :;, ,
.•

i» rfisw neste liigJí (^ne .dtfitoclas as XçffituLçpes hu-

manai ,'
lie síiv íkividd i. melhoc a Instituiçjio do Jury ;

accresoeiuo ssioica qir.- de todos oç Jurys o nifllior he sem-

pre aqucJle i),u6 def.;iid.e a justa liberdade de pei,iS-?r , de

fjllar,'e de lestitever. Cor'ci , Senliorcs , js pai;inas des-

se Grarnde t-ivro da Historia do Wundo ; desse Livro,

oilde ais Naçsles paçsão
,

,e a Historja fica ; achareis pro-

v.ado com neptítidos factos, em diversas (dad,^s , em difr

íerantes. Ketoos , e em muitoi Povos, que eín quanto

foj cpertnittiii^j ao Ci^dadáo di^er o que sentia, es,í;tever,

<t publicar o íjue pensava, a liberdade civil , e social

existia , o despotismo , e o arbitrário não reiíiavão. ViSs,

Senbore«f tanto ,reeonli;ecers esta grande verdade flue em
todos os vossos Julgados icom inveja dos Fstranoeiros ,

com loUvçres , e beo;;áo^ de vossos Concidadãos tendes

«do sempre ois .Defensores do primeiro Direito do Cida-!

dão Pertuauez, isto lie, da liberdade de ('^"''f) ^ de es-

crever, e na sabedoria de vossos Juizes se nota que cin-

;;idos (oomo o Juty Inglez) ao litteial texto da Lei ,
snis

da mesma opiíúão OfUc seguira , e dctendcra n sábio Ju-

HSconsMlio,Cíu.(/i(im no squ Ensaio de Jurisprudepcia Cri-

minal titulo ;9-."^ iasscrvíandn que as pa|avra,s , qu Iqft^^s

,

«u escotnisj, devietn antes tmt votadas ap de5pr£;ço, que

ao qastigo; jseiido i&to também o que seguira a Legisla-

ção Romani » icoinp ensina illeí/fj,<i«() na Lei 7. §• j. do

Di»;es40 ,á Lei Júlia, e ijije eti topi,ei por Epigrale deste

discurso ç:;ili,ce_^bck^m.jii(gu^ ^difXiia^j^ac^l,
ffi.'fj"-^7

dum -est- -l ;
. í-, ;. ;,..,, -. 'fii.|. '.,..,

Não se espere de miiin que eptre em qiiéítóes espi-

pbosas , e .que ataque , ou dcff iida esta , ou aquella So-

ciedade , ou Insiituiçáo. O Facto, e a Lei. Eis-aqui a

que se reduz a minlia deleza , e par,a a qual eu peço, e

tiiamo a vossa benigna attenção. Sem baixeza , rras sem
orgulho, trataiei o facto, e guardando o devido acata-

aneiito a este venerando Jury, a tantos e l;áo respeitá-

veis Cidadãos que me escutáo , discutirei o objecto da

•pteseiite Denuncia com firmeza , e com irnparcialidade ,

sendo na analyse da Denuncia, e.na applicação daXei
piinhas palavras, como ser devem, circuiupectas , e mo-
deradas.

Ko Libello ;dò Meritissimo Ptomotpr he .íçaijaclo^

Ti^. José Agnstiiílio de Mt^cx^d» de ter commettido alni-

-sos contra as espécies J.' e 4.' da salutar Lei sobre a

Liberdade ida Imprensa, art. ,í ^„ |,|jp. ,,jí.° :„jOr^j.^is7iaqui

ias esf«cies citadas : ... ,-, ^^^

3.* "Atacar a forma de Governo Representativo que

a Nação tem adoptado."

4.^ " Infafnar, ou injuriar o Congresso Nacional."

Ora eis também a copia Jitteral do artigo denun-
ciado :

" As novidades esta semana são férteis ipara as mi-
" nlws teflexõds , e he preciso annunciar .a|gunia ;

" he verdade que o Publico espera com impaciência

,

." ver lançada a linha de riivisão , e differença que
'" ha entre hum Senhor Liberal , e hum triste e

;'. " ennovelado Corcunda. Ota alii vai liuma por ora

cÂ " P"'* contentar , e consolar. DifFererti entre si es-

.; " tes dois entes, nos officios que tem, € que-prnti-

'„': "cão. Cada Corcunda tem hum officio particular

; "conforme o degr.-in em que o constittiio a Provi-
" dencia na escada social; hum Corcunda he C^apo-

«í " teiro , outtohe Prggidor, outro he Alfaiate, Pi-

*' cheleiro , Brigadeiro, General, Sacristão ,
'Covei-

" ro , etc. etc. ; cada hum tem. o 5eu ; e os Libe-
" laes todos tem hum só, c não necessit.io demais,
" porque este só basta

,
que tão rendoso lhes tem

"sido, e he ramo de industtia flue não esti para-

" lysado , são Pedreiros.... ,P,»rçce^tne.jjue.a djfl^e-

" rença ).-i não he pequena,! |j" .„; ,, ,. j^,. ;|j .\,,.

ÍU convenho , Senhores
,

que. se o R.' çoiripijetjesse

«s abusos de que lie accusado tetja perpetrada hum gra-

víssimo ctime contra a Lei citada
, e devia seí;pgni_do

^c&m lufití-"-xaiiigo -jAemplar. Was em dit«ita «imioai

ql^^nto Biaipr fie o Ctifue rraior fJto.va se quei , e co-

rno eu naò vejo. crime, nem prova delle , serido pòr isSí»

a Deniiijcia gratuita , náô ha por tanto o mais Ie»e ính^

dalnènto pelo qual õ R. possa set condemnado. '' '"

Debalde o mui digno Promotor forma no sen ijúxU

Ip vários argumentos ^"e supposiçóes ; porque são solisti-

cas , e por 'illas se nao ilitga no Foro criminal. =r Factos
,

factos prpv.idos. factçs_ criminosos , e prohibidos na Lei ;

t.udo.o qiais são palavras qvie '.nã<4. podem ctínstitUir d*-.

licto. '
' ' "\"' "

'

"' ""^'
'

"'
"'"'

Fem qiiizera tlispensat-tne âe entrar na analyse da

Penunçia. Mas nãó posso ; sendo (para cumprir os meus

deveres ) obrijado a dizer franca e Ihrcrnente , e sem

?/liiilo de oÇFender
,
que no Libello accusatorio o Dign»

Promotor se esquecerá da sua exactidão costumada. 'Diít

o artigo : r: Que õs J.'befaes tem officio de Pedreiros,

e qu^ "5 Cejciioíías tem outros officios , sem^o esla >
íiniia de divisfio qve os separa. No artigo lia somente »
subftsintivon fcdreirps rr , o adjectivf) = Livres :r: he juií-

tp or.ituitamente ; nias ainda que o Ry o jiímtassé ,'^'tife

tem .isto pom as espécies citadas ?? ?-•-"''' -''

Demos hum p.isso : divide o R. '(diz o mestroíro-'

motor 110 seu Libello, att. 2.°) a Nação em Corcunda?

e Libeiaes. Nego a proposição : ó^tigo tal rSo diz";

iiâp se falia hunia ^palavra em Hzq^ò': ~ SiippHe se , e

ejitjS enio (is intenções .'do R. = Respondo que o sup-

ppsto, he gratuito, c que 'das intenções paiticulares nãio

çe 'conhece no Foio , como cem .var:os Ciin-.inalistas suí-

tentji o sábio Baccaria na sua Obra dos delictos e dás

penas, §. ?4 , pag. ig , Èdiç. de BjsOno dé 1797.
^ F^/fVp o ^. tem nctitrof Eiciiips tratado os Fe-

(íreiroj.L/vf.eJ , cu Mcçons com os' nèniet mais injurio-'

íjí^,,,4il Concedo que seja verdade : tiias que tc'm isto»

corri q artigo denunciado ? Por ventura a Lei da Liber-

dade ça Imprensa he só ftita pata os abuses que depois:

da sua fublicação se commetterem , ou manda que sejáo

charnados a este reç.peitavel Tribunal todos os Escritos

criminosos (seja qiiaj for a data da sua publicação 3 póc

abuso contra alguma das espécies na dita Lei designadas?

Não por çf/to : logo ^he sofistico o argumento do art. 5.*

do Libello
,

pois que nada tem com ps õtrtrcs Escritos,

e que,,se não achão juntos aos Autos, rieYn fofáo denun-

ciados . .sendo o artigo '4a Cazeid Viiivér}írt'3>f°'' 6-^' 'o
< .' ' '

,
09, 7 : ,. ,, •, ... ...ri - '.,,

UI1IC0 acciísado. ,
, .

.^.

Demos outro ^passo, Senhores , â"<''i$ta do Facto*
Ja Líí. :r Sendo Lfleral iodo o Congresso , e atacando >
R, aos LlJeracs , inluriou este augusto Corpo , e incer-

r<p (1,(1 4." espécie do art. 12. do Lei citada. Nada hx

melros ,exacto do que tal argumento, e accusação. Con-
ores^o Constitucional; Congresso estabelecido, firirado,

e fundado na Constituição, está definido
,
por Lei , enten-

do ep., e entendciTi trdos ; mas :r Liberal = he termo
vago que não está definido , e que por isto pôde ter

mui diversas , e inui desvairadas accepçóes : quem diz

que os Liberaes são Pedreiros , cu diz cpisa muito tscur-

ril , ou ceija vaga, e que iião pôde attacar corpo , ou
pessoa, alguma determinada, única e iitteral sancção dx
'f:.;,..r!ji.'..p L. ij i...:,„l(ii.Ts!,ir(':j sri.u;,!!. ma 1,1

Aiatja 'mesrõo i:onçe[leíi(íõ'<iífe niõ' afíijfí) denunciado

o R. quizesse designar as Sociedades Maçónicas (se acaso

existem ,p que ignpro), que tem estas Sociedades se-

cretas cOm o Governo Representativo que a Nação
adoptara , com o Soberano Congresso , ou com o Chefe
do Poder Executivo ? Não. posso , Senhores, ainda qtie

bem quizera , deixar de fallar sobre este ponto com itr.-

patcialidade. O illustre Deputado o Sr. Borges Carneir»

na Sessão d^ Cortes de 9 de Fevereiro oeste arno de
1S22 disse com a sua franqueza cosuimadá

,
que as So-

ciedades sçcretas não e'ão piecisas para propagar o Sys-

tema Constitucional, bastando para isso as Cortes , e a

Poder Executivo : aquelles que não tiverem o respectivo

Diário de Cortes, podeiji ver isto mesmo no Liatio do
Gcverno^,{>I.°

j 5 ,
publicado imi dia 11 de Fevereiro des-

te mesrpo anno. Outros Srs. Deputados falfárão no mes-
mo toip ; e a Lei de jc de Março de iSi2 ficou em
pé : logo não somente "se nao pôde applicar ao Soberano
Cnnoffss" o t.irr,o _vagp;= Liber al r: , ipásaté ó liobé-
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< •; ?« c/017 iohii saio o -.l ir>'.« ,.<r,r,,,
rano Congresso nada ter^i com, Peareiros , ou Pedftiros

Livres, pois cuie tefiraváta as |Sy«r. Sociedades, deixando

em todo o sèu -v\g9í '^X^l^^quf[{)^£{âé; a^ ii^^^^^

iium crime dEstadJ- ,,,, ,,.',• ,, .„;i, ;,,..
'

,

,'""'

-, .;
, E'5"'"-]"' > Sç,<íllores , a còntrádicção em que por vi-

cio da Legislaçáa labpráo muitas Denúncias , talvez em
cjuasi todos os Paizes da Europa, em que ainda a Lei ,

o^t. não está de accordo com os costumes , ou não quiír

amoldar-se ás novas Instituições. Longe de mim atacaV

a, Sociedade Maçónica, exista aonde existir; atacar seiíV

jJli)embros , ou co.vstituir-me Juiz do seu inírito, ou da

isua inutilidade; domai que delles disse algum' Escritor,

,ou do bem que outros dizem ; e de seus particulares iní-

J;ttutos , e virtudes sociaes. O' Facto , e a Lei. O facto

não existe : porque atacando Maçons, náo se ataca o Gó-
jverno Representativo, nem o Soberano Congresso, é íi

,Constituiçáo diz que tudo que náo lie proliibido pela

iei , he permittido, e licito a todo o Cidadão; sendtf

J5to mesmo, o que se acha disposto na Legislação Rd-'

mana L. j; de Rcg. Jiir. e o que expendeo Daríésms
.suas Observ. de Direito natural. Observ. 6o. §.5.° '

.,; Bem caberia, Senhores, dizer agora o mestnt) que

-O Romano 5e;jecfl no vers. 291 da sua Trtada:

Qui non vctat ptccore ciim possit
,
jubet,

E com este principio, que em todo o tempo ha de

^^st verdade , notaria
,
que existindo a Lei de jò de Mar-í

.ço^ de 1818 em todo o seu vigor, e até reconimendan^

«io-se no Soberano Congresso a maior vigilância sobre

Sociedades secretas
,

parece ser authorisado o ataque ás

,Sociedades secretas, aos Pedreiros Livres, que a si mci'

^mQ se chamãa Liberaes. Porém o respeito que professo

.^^P; Governo, o sagrado deste' lugar, não permritèqiltí

.eu divague, e que entre em questões politicas, "Cinjo-

.me ao facto, e digo
,

que no artigo denunciado não ha

jjialavra que possa reputar-se crime , e que a Leiem lu-

jgar de fazer dos termos ~ 'Liberal '= ow Pedreiro Livfe)=.

.jhum synonimo de Constitucional , tanto o não fe? , tan-

ito he livre toda a opinião em tal ponto , tanto não ata-

•ca o Governo Representativo que a Nação adoptara
,

que 9 Soberano Congresso e o Poder Executivo vão de

'^açcordo em prohibirem, taes Sociedades, e em as repu-

diarem Colle^íBs illicitos , como disse o lllustre Sr. De-

putado Borges Carneiro na Sessão de 9 de Fevereiro

jdo presente aooo
,

que eu peço a V. Senhorias"á facúl-

^dade de ler, e juntamente a Lei de jO de Março de

_.^,8l8 como .peças justificativas deStá defeza.

.,1 . j -Leó— " huma felicitação da sociedade patriótica da

_*,* villa da Covilhã , installada em o dia 2Ó do passado

í' em honra do anniversario da' reunião , e abertura do

*f' soberano Congresso, assignada pelo seu presidepte .(4/j-

^'..tonio Gabriel Pessoa de yínioiim,

,. "O Sr. Secretario Felgueiras opinou que devia re-

,*' metter-se á Coinmissáo de Constituição para dar o seu

J\l parecer. -, .,. .. ^. . .. , ,

3j,, "O Sr.'ííttií. de Magatíía?s'. — Nès?ér'Éras''õ' liada

*' tenho que dizer : mas se se tjatasse de decidir , se se

*' havia de ter em alguma contemplação essa felicitação

*' exporia sobre ella algumas razões, e perguntaria par-

,*' ticularmente, se se sabe sp essa sociedade he publica.

que por

.*' e eítá authorisada pelo Governo.
- '' O Sr. Borges Canteiro:—Todos 'Sábélti

T'direito„são prohíbidos todps os collegios iHicitos, isto

,.»..' he quaesquer corpos ou sociedades que não sejão ap-

_*' provados pelo Governo. Diz esse cidadão que o fim da

"sociedade he propagar o systema constitucional. Para

_" isso julgo serem bastantes as Cortes e o Governo. He
'*,< necessário muita circunspecção sobre perrnittiréiji-sé es-

_,. tas sociedades., , : .^^

, ,, "O St. Sarmento : — Tanto he preciso muita cir-

_"cunspecção nessss sociedades, porque eu estou iiVfor-

,y mado que em huma delias houve quem proferisse, que

,.«*,cra iudifferente a execução de huma decisão desie Cori-

.JV gressOj como por exemplo, ; se se devia dar a EIRei
_»* somente o titulo de Rei , ou o de Rei consfitucional,

_«' coma ,}i está decidido por cieterminaçáo dest'<! aligus'-

.Jf(!i'to pop^reiso
. ^ .

-.',''''

" '• O Sr. Borges Carneiro : — Tenho ouvicTo que

"também naquella sociedade se discutem as leis das Gor-

etes depois de terem sido por ellas sanccionadas. Ora
"disputar em publico sobre o merecimento de liuina Isi,

" que he senão huma disputa anárquica ? Quern jgnora

"que para as commoçóés populares de Hespanha tem
"cooperado muito Os eíTetvescentes discursos das tertul-

" lias ou sociedades patrióticas ? Em se vendo l.i alguma
"cidade começar a conftagrar-se', logo di?em :

" certa-

*' mente chegou por aqui algum ^o#itaniJta (assim cha-
" mão aos spcios òi fontana d'oro~) ^ ou algum dos do
" café dei turco de Sevilha. A nossa causa regeneratiiz

"tem progredido até agora com muita sisudeza ; mas não
'' affiançarei que continue assim , se se permittem essas
'* stjciedadcs com suas^^publicas declamações."

X. Passagem apontada do Alvará de jO de

<
,

'••'.'
• Mareo rfí 1818 :)" Sóà' Servido Declarar por Criminosas, e Prohibi-

" das , todas e quaesquer Sociedades Secretas, de qual-'

"quer denominação que ellas sejão ; ou com os nome»'
" e formas j4 conhecidas, ou debaixo de qualquer nome,
"ou forrria que de novo se disponha ou imagina; pois
" que todaS e quaesquer deverão ser consideradas , de
" agora em diante , como feitas para Conselho

, e Con^
"federação contra o Rei, e contra o Estado." .t<

' Cancei , Senhores , a vossa paciência , e talvez fe*

nho abusado da honrosa attenção que me prestacs : se

alguém duvidar da franqueza ,
e lealdade das minhas in-

tenções, e de quanto despido de espirito de ataque , ou
de partido , eu vim a este Jugar, leia este discurso

,
qii»

para minha própria dcfcza vai a publicar-se ; leia , e me-
dite os princípios , e á Lei que cito , e verá que eu so-

mente tenho dito o que basta com a maior moderação
,

e imparcialixJade.

Debalde , Senhores , recorrerá o Digno Promotor
para formar culpa ao R. a decifrar-lhe as suas intenções

particulares. Existe o principio de Direito Criminal rece-

bido èm todas as Legislações = Simplicem cogitntionem

delictiíik non esse — , aiiid.i quando fosse crime at.-car

Pedreiros , ou Pedreiros Livres : pôde ser crime defen-

dellos, em xjuanto existir a- mui severa, actual Legisla-

ção : 'm'as "àtacalos
,

parece que o Soberano Congresso,

e a Lei citada
,
que se acha em todo o vigor, o persua-

dem como perigosos aO Systema actual, i^' '''''.i

Qui non vetai peceare cuin possit ', jubet.

Concluindo , Senhores , digo que no artigo denun-

ciado não se encontra o abuso de que. o digno Promo-
tor accusa o R. ; e que ainda suppondo , e concedendo

hypotheses , e intenções particulares; além destas não
serem objecto de Foro criminal , estas mesmas hypo-
theses estão assistidas pela Lei: e portanto, confiada-

mente espero na vossa justiça
,

que seguindo os puros

dictames da vossa consciência absolvereis o R. da Accu-

sação intentada ; e que dfsculpareis benignamente as

faltas deste débil Patrono com a vossa indufgencia costu-

mada. S. C:

*''P ' Manoel José Gomes d'Abreu Vidal.

cio loq t .

- f ií -ji;;! . .

.' ohf,l>j'.'0(inv '•

J,

'' Sr;'RÉídáetor .';

Rogo-lhe queira inserir no seu Periódico a seguin-

te noticia, que será mui lacónica: — Havendo eií diri-

gido huma carta ao Redactor do Cmnpe\io Lisbonense
,

para a transcrever no seu Jornal, e isto em 18 de Ou-
tubro,, succcde apparecer esta em o tíia 1 .j do presente

mez em o numero i jô ; mas como arpareceo , Sr. Re-
dactor? cortada, mutilada, e de ta! sorcè desfigurada,

que eu me envergonhei , que apparecesçe perante a Na-
ção com o meu nome assignado ; metade d.i carta foi

supprimida , e por consequência todo o sentido enverti-

rfó ; até occultou a sua data! Náo entendo , Sr. Redac-
tor; só sei que he justopatentear ao publico o compor-

tamento (ine a este respeito comigo teve aquelle Redac-

tor; — Seu attento venerador — Guilherme José de Aln.ei'

(ta. "Rua direita da'Mouraria 14 de Novembro deiSar.

íN A 1 M l' K ii .\ S A íN a C 1 o a a l.
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ALEMANHA.

Nuremierg 24 </< Otttubro.

L«cebeo-se à^Vorsovin noticia positiva de que a maior
paríe do Exercito Kuis? ài Occidcnte, que devia retirar-

se para o interior dn Império, recebeo ordem de con-
íervar as suas posições actuaes.

Nota-se que os novos quartéis do Exercito do Sul

te acii o mui próximos. As tropas estão repartidas de
modo que se possáo reunir em pouco tempo , no cjso

de o Exercito Turco estacionado na margem directa do
Danúbio viesse a fazer algum movimento otTensJvo. •

j.-jni:)-; ;

FRANÇA.

Pnrls ; de J^ovemh o,

Hontem chegou a Secretaria dos Negócios Esíran-

yriros hum correio de Verona ; e esta noite partio outro

correio extraordinário da Embaixada Ingleza para Verona.

Segundo a Gaxda d» Pieuiaute o Rei de [JiipoUt

ítevia sahir da sua Capital no dia 22 de Outubro, estar

em Roma 3 24, e chejar a Verortít a 2 ou ; de Novem»
bro. O Duque de Cal.ibria governará o Reino durante

» ausência de seu pai ; mas as resoluções serão decididjs

no Conselho dos Ministros, e enviadas a Vírona para se-

rem sanccionadas.

Idem 4.

O Cavalheiro Italimkl , Enviado Extraordinário ào

Imperador da Russin em Koma partio dalli para Ví-rcna

a 19 de Outubro ptia manhã.
O Jornal dos Debotes dá lioje as seguintes noticias

ã Heipaii/ta :

" O Brigadeiro General Constitucional Torrljos ata-

cou o Exercito da Fe , e foi rechaçado com perda de óoo
homens, e ellc mortahr.ente ferido pelo estiliiaço de hu-

nia bomba. A acção foi em Caílelífollit. (Falia a data

para vermos se J^ot aates , Ou dep«ii , o ijiie por vanas
razões não pôde ser ^ do ahandono </' Casiello.") O Exer-

cito da Fé compõe»se de 20^ homens , e occupa huma
èxcellentc posição.

"O Sr. Ero'es , Tenente General, tem jg annos

de idade. Possue avultados talentos , e tem tão perfeito

conhecimento do paiz em torno de si, que está apto pa-

ra obrar com grande vaniat;em. Por luima hábil mano-
bra conseguio enviar liiuna colunma á Navarra, o que
obrigou ÍHiiia a debilitar a sua frente , e especialmente
a sua ala esquerda, Cardona , S8 não for abastecida de
novo , deve cahir em breve."

gRA-brEtanha.

hoiidrcs 5 de Novembro,

Os Deputados do Brasil , cuja chegada a Inglaterra

ha tempo annunciámos , ainda esperão em Falmouth 3

partida do Navio que os deve conduzir ao R/o de Ja-
neiro. Immediatamente depois da sua chegada de Lisboa^

assionári-T hum Protesto do theor seguinte i

''Os abaixo assignados
,

querendo afastar todas a*

falsas suspeitas a que a íua retirada súbita de Lisboa po-
deria dar lugar, dcciarão aqui á Nação Portugueza , e a,

todo o universo as razões que os obrigarão a tomar estei

expediente.
" Desde o momento em que elles tomarão assentar

no Congresso de Portugal, onde tiveráo a lutar pel»

defeza dos direitos e interesses do seu paiz , e da Nação
em geral , virão desgraçadamente que crão infructuosos

todos os seus esforços , e que até os representavão co-

mo outras tantas aggressóes contra a Naç-lo. O desdém
e o insulto acconipanhavão sempre a lejeição de suas
proposições; e depois de terem visto diariamente, corri

viva magoa ,
consertar , e põr em execuç-io planos hos-

tis para com o Braiil , a pezar de suas repetidas e ins-

tantes representações , lhes toi apresentada a Constitui-

ção de Portugal
,

para a assignarem , e lhes prestarem

juramento ; Constituição
,

que contém vários artigos dx
n.itureza mais iiumilhante e mais injuriosa ao seu paiz ^
e na qual não ha talvez hum único que tenha niesm>

indirectamente á sua prosperidade futura, ainda qlie le—

mota. Os abaixo assignados não podi o pois , sem se ex-K

porem à bem nerecida execração de seus concidadãos^

seni serem atorr.entados pelos eternos temorços de su»

consciência, sem incorrerem na maldição da Posteridade^

assionar c iíhiho menos jurar huma Constituição, quea

parece evidentemente formada para elevar e engrandecer

Portiit^ol á custa do Brasil. Sobre este fuKíJcmento hes

que assentou a sua repulsa. O ódio e a indignação qu»i

se tinhão manifestado anteriormente para com os Depu-

tados brasileiros crescerão eniãu a tal ponto, que fora;

da sua parte a maior imprudência , c mesmo criminosa;

temeridade ficar em Lisboa, opde seus serviços erão inú-

teis , e onde e5tavã.o expostos inevitavelmente aos insul-

tos d* gentalha
,

que se persuadia que as ( ortes e o
Governo approvavão estes actos de violência. As Cortes

tinhão de facto, pelas expressões de alguns de seus prin-'

cipaes membros , dado provas não equivocas de descon-

tentamento , e de seus futuros desígnios contra a invio-

labilidade dos infrssctitos, e mesmo contra » sua Iiberdad«
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civil , de qU8 todo o CiJadáo tem direito de gozar em
hum Estado livre. O Governo recusou passaportes a lium

deiles , e a Commissâo dos Poderes rejeitou como ina-

dmissível a reclamação de outro
,

que insistia no seu

regresso para a sua pátria
,
porque três niezes de padeci-

mento por causa de huma moléstia clironica otinlião tor-

nado incapaz de desempenhar o seu dever ; dando por

ptincipal motivo desta decisão
,
que elle ainda não tinha

assignado a Constituição , e siynificando imperativamente

que elle se devia sujeitar á sorte que experimentassem

outros em iguacs circunstancias.

" Os abaixo assignados julgarão ,. pelo contrario
,

que tinha acabado g missão a que tinháo sido enviados ;

que tinhão poder e erão obrigados a dar conta da sua

missão aos seus constituintes , e que por conicguinte

era adequado partirem quanto mais depressa fosse possí-

vel. Pela exposição circunstanciada que hão de fazer á

sua pátria das differentes transacções que occorrírão du-

rante a sua missão, ficará o Universo inteiro em esta-

do de julgar do seu procedimento ; e os seus concida-

dãos , sendo informados destes acontecimentos , sem

custo conhecerão a situação em que se achão , e ficarão

convencidos de que os seus representantes nada podem
fazer mais a favor deiles , salvo apresentar-lhes hum qua-

dro fiel do passado, e huma idéa provável do futuro.

(Assignados) Cypriano José Bnrata tU Aímeida, ~ Fran-

cisco Agostinho Gomes. ^:iJosé Lino Coutinho, ~ António

Manoel tia Silva Bueno. ~ Diogo António Feijó.— Fal-

mouth 22 de Outubro de 1822."

REINO-UNIDO DF, PORTUGAL, BRaSIL,
E ALGARVES.

B.iAífl 21 de Agosto,

Carta nos Redactores do Constitucional,

Senhores Redactores do Constitucional. — Para allivio

tfa minha alma opressa pelas actuaes calamidades , sirváo-

se transmittir ao Publico em geral, e ao magnânimo e

moito exímio Deputado em Cortes o Sr. Vergueiro em
particular os meus cordiaes agradecimentos , como nacio-

nal Brasileiro, e membro da Grande Familia Luso-Brasi-

Ifense ,
pelo seu Parecer acerca dos negócios do Brasil

em Sessão de 10 de Junho. Seu génio quasi divino sou-

be
,

pelo vehicula da meditação, d-a imparcialidade, e

da recta justiça , apresentar clara e distinctamente o me-
lindroso e urgente estado do Brasil; soube desenredar o

labyrinto da intriga e calumnia , e fazer ver, no mais re-

fulgente clarão da sã verdade , os ponderosos mananciaes

das nossas desditas. Jamais algum Deputado, algum Es-

ctitor tem, como elle, penetrado, e desenvolvido a in-

trincada cadêa , o fino trama do; negregados males , com
<|ue se tem manchado, e se continua a manchar os Leaes

Brasileiros. Suas razões , seus argumentos , suas judicio-

sas consequências , são mais próprias de hum ser divino,

que humano ; cilas serão eterno monumento da sua gran-

deza. A Historia lhas gravará em áureas letras, e o por-

vir apontará para o Parecer de Vergueiro , e saudoso di-

ta : = Infeliz Nação, Congresso Portuguez , Poder Exe-

cutivo, contempla quantos males, quantos azedumes,

<Juantas desgraças de toda a espécie se tem seguido , e

*ão seguindo a gigantescos passos
,

pelo menor preço

Com que desapreciastes o órgão da suprema sabedoria,

com que inutilisastes o único recurso
,

que podia salvar

Ó Brasil , e a Nação inteira dos horrores em que a vés

rtítando ! ! ! A boca de Vergueiro, qual Oráculo de Del-

fos , tudo disse, quando soltou de seus lábios: =iTcmos
a escolher entre as vantagens da unida , e os horrores

da guerra civil. Só a generosidade , a Jranqucía , e a

tranquitla prudência nos podem condiiiir á primeira-, c

iodos es outros caminhos vilo dar á segunda. A esta ho-

ra todo o mundo , as Nações todas , estão com os olho»

fitos no Parecer deste homem sublime, e no apreço que
ilelle se fez I ! Todos contempláo a diamettalidade da»

deliberações : todos os sentidos , todos oí cOr^çoes setí-

tem, váem , e medirão lobre o estado fio B/njí/, sua

crise politica, e os errados antídotos, que se llie prepj-

rão ! ! ! Povos do Brasil, e só võs sereis surdos, e m-
sensiveis a tão terriveis prestígios? Caminhareis volun-
tária e deliberadamente á vossa ruína, á ruína do Brnsil^

c da Nação toda ? ? Uni-vos , unamo-nos todos , ilejnos

as mãos, o coração, e as vidas, dc-se tregoas aos ma-
les que nos dilacerão ; empenhemos as Authoridades que
presidem ao Governo e regimen da Província, e por hu-

ma só boca , huma só vontade , iiuma só voz imploremos
ris Soberanas Cortes a litteral execução de huni tão jus-

to Paíccer. ,Vcde que só os 7 artii^os ein que elle se

hazca t'odem fazer a nossa felicidade e de nosso< filhes,

a do Brusil , e da nobre Nação Portugueza ; védc que
tudo o mais, como o mesmo Jllustre Deputado preme-
dita , nos mergulha no mais profundo pcMago de misé-

rias ; o tempo aperta , e huma vez perdido talvez jamais V
se recupere!! Não he mais tempo de íltnsfíes; só nos

restão dois meios : hum só podem emprchciider e ambi-

cionar as almas sangucsedentas e desvairadas ; cutro lic

O que vOs aponto esclarecido do desejo de ver restituída

a paz, a tranquillidade , a abundância desta Província

do Brasil a mais compressa , e u mais nata-ucl. Se quem
contempla o Brasil somente pelas vistas das relações po-

liticas e commerciaeS conhece os seus verdadeiros inte-

resses , calcula o que justamente lhe compete , e lhe

conveir ; se os que talvez nunca virá» o Brmil , ou tal-

vez o pizárâo quando a harmoníj , e a abundância bafeji-

vão seu terreno, conhecem o perigo, em que elle se

acha , e a uníca tahoa de saU^ação que o aguarda ; que
faremos nós que sofFremos ,

que piesesciamos cobertos

de magoa e dor o funesto quailro da rníieraiHla situação

em que nos achamos ? ? Por huma parte toda a Provín-

cia (excepto o pequeno recinto da cidade^ em opposição

ao Systema Europeo só alli concenlrado, e que só ten-

de a pôr em pratica a segunda medida poi>derada pelo

lllustre Vergueiro,.,,, de outro lado esse mesmo par-

tido Europeo desej?indo dilacerar o partido Brasíiiense ,

não facciosos , como injustamente o appellidão, não ini-

migo da Nação, como o inculcão, não independente,

como por força de invectrvas o querem fazer represen-

t-ar ; mas sim amante de, huma união frate-fna.1, humj
submissão lenal , e irais que tudo cioso da suji liberdade

perante a Lei, e por amor da qu.il antes verá toda a

Província , todo o Brasil juncado de cadáveres , e toMia-

áo lauta meza dos carnívoros abutres, que ceder, na me-
nor parte , dos alienáveis e imprescrintiveis direitos que

a Natureza lhe outorgou
,

que a nossa Regeneração po-

lítica confirmou, e que toilo o orbe j.'mais lhe negara;

pois que o Brasil não cede iúmais de ser livre, j . . Daqui

hum rigoroso bloqueio para com toda a Província, e mes-

mo lugares circumvizínhos da cidade, que nada influirão

nas actuaes calamidades ; dalli obrando em reacção a hu-

ma tal medida, e manejaado as mesmas armas dos seu»

opponentes ; lá todo o Recôncavo, todas as Vjllas, tor»

dos os Povos em huma attitude defensiva' e aguerrida
;

cá toda a cidade em armas , apparatos bélicos , amontos-

ções de tropas, e mais tropas, armamento de vasos.

Esquadra na Barra , destacamentos nos subúrbios
,

que

em vez de mitigarem as lagrimas dos infetizes habitan-

tes da cidade, pelo contrario os exasperSo , os roubáo
,

'es espancão, os vituperão; e tal he a sorte dos míseros

moradores do Caminho das Boiadas, de líapaginc, e dos

mais lugares , onde os Piquetes commandados por Offi.

ciaes subalternos se não pejáo de entrar nas pobres cho-

panas , roubar o desprezível e ténue çustent-o de seus

miseráveis donos ; tirar das mãos dos pescadores o triste

e escaco peixe , fraco producto de suas fadigas e suores
;

espancar cidadãos nos lugare; piiblicos , e jacíarem-se de

que impunes serão executores das suas vontades e dese-

jos. Ah ! m^alfadada Bahia ! triste cidade hospitaleira
,

quanto se tem agradecido os teus carinhos ; em que es-

tado te verás daqui poucos intervallos , se as Authorids-
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rfe<: Corvslrftifyj"; , se (Oilc« 05 fêus fiabitintís' dt com-
líuni e re-Liproco accoróo te não levantarem df) abismo

tfin que te vês! !! Coino hum cidadão livre, hum Brasi-

leiro adoptivo,, hum verdadeira Ccnstitocional, e mais

que todos amante de hum tal Goveriin , eu ouso alçar

rflinhas 1 oíís per»í>te todos os habitantes desta infeliz

cidatlt, perante ás suas Authoridades , a quem respeito,

perante ò Soberano ( ongrcsso da Kação , a quem sub-

líiisyo cbedèço-vòlnntariamente no que for justo, porque

sõ jirítiçí debite dlmai^ar dcvc
,

perante o Clicfc do Vo-

tíer Execuirvo o fixctho e mit vezes Magnânimo Senhor

D. Jorra Kr, pefjfíte o Mundo inteiro, cujo esjiirno pu-

blico lle^ 6 mais «veio e imparcial Juiz ; átace dos Ceo<:,

iforrde o Frite Stiprenin tudo \c, tudo promove: debai-

XT) do acatamento , submissão , e respeito devido a todos

estes Poderes , próprio do hoirem livre , congenuo dos

Krasik'iros honrados, oaruitido pelo 2.°, }.", 8.", 11.°,

é 14." a:rij;^os rij^ Bases da Constituição Portugue/a para

agratfecer com os mais enérgicos seiítimentos do meu
Ct)raç5o ao SerMor Ver^ttciro o semidivino Parecer , cuja

dvcisão trSri a felicidade , ou infelicidade da Ma^âo , e

rogar a todos aquelles em cuja authoridade, poder, e

ihfluéfYcia po';sii lesidii os meios de o pòr em pratica
,

qtie lhe n.o fechem ouvidos^ que por elle pugnem, que

sobre elfe claifiriii , e qiiaes «-utros Adamaslores pcnhão

bombros á grande causa do socego da Província , e do

Srasi! , aonde parece que o rjio da Suprema Justiça e'!-

rá pendente, onde o «enio do mal bastante nos tem in-

feccionado
, onde a fome , 3 guerra , e as desgraças de

toda a espécie lio? dilaceráo, e nos perderão de todo,

s*' prompta e rapidamente se não substar tão ameacado-
»es e piopiíiqiioí mjles, licando respon';a\'eis a Deos, ao

Alundo, e ás Gerações presentes e vindouras pela indo-

lência , inactividade, ou harmonia, e imparcialidade com
^ue directa oit indirectamente cooperaicm para a perdi-

ção, ou salvação desta máxima parte éã Nação a quem
pertence =0 Krasiíeiro adoptivo. — Ba/iia 14 de Agos-
fo de igzi.

LISBOA 20 </í Novembro.

Por rutro Paquete chegado bontem á tarde recebe-

fnos oCotiricr de 6 do corrente, que traz, enire outras,

4t noticias de P.irís de 5 e 4 deste irez
,
que aciina dei-

xamos transciitas.

Manoel Vcrnsniles Thomás j Eepiituo ás Ccire? Crrs-
tiíuintes pela Província da V.ttra , e reeleito Dtj iiiaiác»

ás Cortes Ordinárias pOr diveisas Diiisóts l Witcrat,s.
" Não me cumpre tecer aqui longamente o stu eio^

gio ; porem já que as circunstancias me collocárão nes-
te lugar, onde a minha voz pôde ser ouvida pclarvacáo
seja-(ne licito aiintiiuiar- lhe que este Jllustre Defense^
de seus direitos

,
que empichendeo e ccnseguio recene.

ralla sem ofTender sua lealdade , seguindo os exen pio
dos antigos lieroes 1'oriiioucz.es

,
que aij.da hi je coiisti'

tuem a melhor parte da nossa gloria , fez áPatiia tru-
relevantes serviços , e morreo pobre. i

" Seus restos serão transferidos hoje is 4 horas da
tarde para a Jgrcja de Si7;,(rt Catlifírino , aonde se con-
servarão em dcfcsito , ate que se II. e hajâo de fozer as
honras fúnebres.''

Este distiirto entheo de mágoa a I eros os que o ou-'

virão, c hum hictuoso silencio, tanto lOs Srs. Deputados
como do povo das gallarias, que (f<r assim dizer) in-
tcrrompeo por alguns momentos a Sessão, deo bem z
cnnl.cccr u sentimento, de cue se aclavâo penclridos
j>e'a perda de luim ( idadão

,
que gostoso sacriticcu a suz

vida a bem da sua Pátria.

Passou Sc á Eleição da Hleza, e nío havendo em
primeiro pluralidade absoluta, cutiurão para President*
cm segundo os Srs. Moura com jp lOtcs, e Mareio-
ehl com 1? , e ficou eleito o Sr. Xoura com 72,

Entrarão para V'icc-Pre5idente em sepundo escruti-f

nio, por não haver pluralidade absoluta no primeiro, os
Srs. Pereira da Carmo com 1 ii , e Margiochi cem ij^

votos, c sahio eleito Vice-Piesidente o Sr. Margicekí
cuni 49.

Secretários os Srs. Jcno Eaptiita FelguetTai ccm
52 votes; hii-íilia Alberto àcSouio com45 : freire ccnr
28, sThoma) de Aíjuino com 27 : Substitutos Ki/eZ/fl CCM
21 , e Barrei' Feio com 27,

Immeiiiacamentc o St. Presidente e Secretários to^
már.o assento, retirando-se a Meza interior acompanha-
da dos primeiros Secrctaiios na confcimidade da Consti-
tuição : e logo sendo rtieio dia o Sr, Presidente decla-
rou que se seguia a cerimonia Religiosa , dirigindc-se á
Sé (que se achava ricamente aimada) para assistirem át

Missa do Espirito Sinto , e prestar-se o juramento, o
que assim se praticou , sendo acon;panhados os Srs. Dc"
putados de luima guarda de Cavalleria com.posta de liun»

Esquadrão do n° 1. u.

Cortes.—— í' Senúo da junta Prefaratoria.

20 de hovemhro de iii2^

-Aberta a Sessão ás horas do costume , leo o Sr. Se-
cretario Maura a acta da precedente

,
que foi apptova-

da- G St. Felgueiras deo conta de hum parecer da Coii

-

missão encnriegada da RevisSo dos Poderes
,

pelo qual
«e approvavão, e legalisavão os seguintes Diplomas.

Pela Divisão da Guarda : z: Joaquim Lopes da Cu-
nha ; por ..ívcíco z: Manoel Dias de Sousa: por Br^o^o

—

João Rodrigues de Oliveira Catalão: por Bragança ~
Manoel de Castro Corrêa de Lacerda : por Lf/V/rt ~ Joa-
quim de Oliveira e Sousa : por íeíuAo/ = Manoel Ant.° de
Carvalho

, e Nuno Alvares Pereira Pato ftloniz : e por
T/iovjo/- = António Marciano de Azevedo. Posto a votos
foi approvadn.

O S:. Trlgoio leo o artigo 78 da Constituição , no
qual se decbra a ordem dns trabalhos

,
que a Assembléa

deve ter neste dia; e logo o Sr. Presidente, Hermuno
José Bramcainp de Sobral, dirigio a seguinte falia:

" Senhores :::= As Eleições da W^za vão pôr termo
a estas funcções do meu emprego: porém cabe-me an-
tes o penoso dever de vos dar a infausta noticia, de que
liontem pelas dez horas da noute , foi Deos servido le-

var dj vida presente o Digno Representante da ilação

Fim da Exposiçãt das principias sobre o P. de D. dtt

Jabricação d" nova moeda, 1

Art. 5.° As moedas de mil, e de quinhentos réiff

terão de hum lado a etbgie do Rei , e na orla esta iiii-

cripção: D. JOÃO. VI. 1, REI. CO^STn UCIONAL-
DE. P. ti. A. A era estará neste mesn o lado por baixo
da effigie do Rei. No reverso terão as Armas Kacionaes ,
sem foihagem que as rodée , na orla esta inscripção :

RKLIGLSO. CONST. REL, e por baixo das A. mas
em algarismos os números

,
que dcsignão os seus valo*

res em réis. As moedas de duzentos , e de cem féis te-
rão de hum lado dois ramos enlaçados ao Irnío da orla.

no seu centro o valor
, e a era , e no reverso as Armas;

Nacionaes sem folhagem, cu adorno, com esta inscrip-

ção na orla: D. JOÃO. VI. 1. FEL CONSTITUCIO-
MAL, de. P. b. A. As rroedas de cincoenta réis terão

de bum lado dois ramos enlaçados comjo as moedas an-
tecedentes , e no centro a era sómiente ; no reverso te-

rão o numero 50 com huma coroa por cima , e na cila

esta inscripção: D. JOÃO. VI. L REI. CONST. DE
P. B. A.

Art. 6." Ces<ará de hoje em diinte a fabricação

das moedas de ouio de duas, e de quatro oitavas^ e la-
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vrar-se-Iião somente moidãs do-pero.de cinco oitavas &

hum terço, de duas oitavas e dois terços, e de liuma

oitava e hum terço. Estas moedas correrão respectiva-

mente com os nomes de Lusitanos dí ouro, Míios Lu-

sitanos de ouro , e (Quartos de ouro -^ e em quanto se náo

determinar o contrario serão recebidas, e dadas no The-

souro pelos valores médios reputados de dez mil, dí

cinco mil, e de dois mil, e quinhentos réis.

Art. 7." As moedas,, de que trata o artigo ante-

cedente, terão de hum lado a etfigie do Rei, por bai-

xo da effioie a era, ena orla esta inscripção : D. JOÃO.
VI. I. REI. CONSTITUCIONAL. DE. P. li. A. No
reverso terão as Annas Nacionaes cercadas com dois ra-

mos de folhagem de louro enlaçados , e por baixo em
algarismo os números, que designáo os seus valores mé-

dios , isto he , nas primeiras lOOOO, 5000 nas segun-

das, e 2500 nas terceiras.

Art. 8.' Fica revogado em consequência o arti;Tr»

6.° do Decreto de 5 de Março do corrente anno, cují

disposição ficará substitnida pelo que fica determinado nos

dojs artigos precedentes:

Art. 9." Cessará também de hoje em diante a fa-

bricação das moedas de bron?e do valor de quarenta reis,

hvrar-se-hão porem moedas de cobre dos valores de vin-

te, de dez , de cinco, e de três réis, regulando-se na ra-

zão de trezentos e sessenta ríis por cada arrátel como ati-

do presente se tem praticado. Nesta proporção as moedas

de vinte réis terão de pezo sete oitavas , e cito grãos.

Art.'iO,° Todas estas moedas terio de hum lado

dóis ramos de folhagem enlaçados ao longo da orla, nos

s«u centro o valor , e era , e no reverso as J^rmas Na-

cionaes com esta inscripção na orla: D. JOaO, VI. I.

REI CO.VSIITU'. lONAL. DE P. B. A.

Art. 11° Na fabricação da moeda de ouro, pelo que

*«speita ao seu toque, ou ao seu pezo, não se dissimula-

rá erro maior que =^'.-5 do seu valor , regulado pelo que

fica estabelecido nos artigos \.° e 6° Por consequência

o ouro da moeda será de vinte e dois quilates mais, ou

inenos , hum oitavo de quilate quando muito. Os Lusi-

tanos , Meios Lusitanos, e Quartos de ouro serão rejei-

tados , ou reduzidas as chapas destas moedas ao seu de-

A'ido pezo, quando tiverem de falha, ou sobra os pri-

meiros meio gtão , os segundos hum quarto , e os ter-

teiros hum oitavo de grão. As chapas destas moedas

,

antes de irem ao cunho, serão pezadas huma a huma por

seus padrões na conformidade do Regimento da Casa da

Moeda.

Art. l2.° Nas moedas de prata náo se dissimulará

erro algum
,

que em pezo ou toque exceder -—-^ dos

seus Valores. Em consequência toda a prata de que se

obrar a moeda será de onze dinheiros ,
mais , ou mejios

meio grão de dinheiro quando muito. Nesta proporção

sefâo rejeitadas ou reduzidas ao seu devido pezo as cha-

pas daquellas moedas de mil, e de quinhentos réis, cu-

jo pezo tiver- de falha , ou sobra meio grão a respeito

das primeiras , e hum quarto de grão a respeito das se-

cundas. Estas chapas serão pezadas huma a huma antes

•àe irem ao cunho. K% moedas miúdas de duzentos , de

"tíem , e de cincoenta réis em chapas serão pezadas por

partidas de quatro marcos ; e toda a partida , que em
pezo tiver de falha , ou sobra dezesseis grãos seta rejei-

.tada.

Art'. Ij.* NaS moedas de cobre será' tolerado to-

do o erro, que nío exceder ~-^ do seu valor, e por con-

seguinte sctão rejeitadas todas aquelias partidas de arrá-

teis
,

qtie por cada hum tiverem de falha, ou sobra hu-

ma oitava.

Art. 14.° O artigo j8 do Regimento da casa d»

Moeda liça revogado, por.do se daqui em diante em ob-

servância o que fica ordenado nos artigos precedentes.

Art. 1 5.° Todos são obrigados a receber a moed»
de prata , e de cobte

,
que não se achar cerceada , oii

falsificada, de liuina maneira evidente, porém em luoe-

da de tobte ninguém será obrigado a receber em qual-

quer pagamento quantia maior que a de hum tostão.

Art. 16.° A moeda de ouro correrá livremente a

avença das partes ; porém no Thesouro, e em todas as

repartições Fiscaes será dada, e recebida a pezo pelo va-

lor determinado pelo Governo no fim de cada anno. Es-

te valor será estrictamcnte regulado pelo ágio niedio dos,

ultiiros três mezes relativo ao valor da moeda de prata.

Em consequência fica revogado o artigo )." do Decreto

de 5 de AJarço na parte em que se oppóe á disposição

deste artigo.

Art. I 7.° Toda a moeda de prata, que se acha em
circulaçio , continuará correndo pelo seu valor actual.

Em quanto á moeda de ouro, obscrvat-se-ha o qu2 se

acha disposto no Decreto de 5 de Março na parte em
que não fica revogado pelo presente Decreto.

Art. I S.° Pelo presente Decreto se declaráo revo-

gadas , e de nenhum effeito todas as Leis
,

que detçr-

minão os valores do ouro e prata , mas as obras destes

nietaes continuarão sendo os quilates, e dinheiros, que
por Lei se achão regulados.

Art. 19° O Governo no principio de cada mer
fará publicar nu Diário os preços ,

porque na Casa da Moe-
da se comprou , em todo o n.ez antecedente, o curo^

e prata, com a declaração dos quilates, e dinheiros, e

bem assim os pieços porque se comprarão as patacas , o
em geral toda a moeda, que como género se hoiivet

comprado.

Art. 20." O presente Decreto por agora terá' ef-

feito somente para aquellas Provincias do Reino Unido,

onde sem alteração alguma corre a moeda de Portugal

,

e se fará extensivo ás mais Pruvincias , logo que para

isso se derem as providencias neccscatias — O Deputado

Manoel Gonçalves de Miranda.

^NNVNCJO.

Sahio á lui : Dialogo sobre o folheto intii tilado :

Ajuste de contas com a Corte de Roma. Vende-sfi na!

Lojas do costume. (N. B, Lemos este folheto , de 4 fo-

lhas de papel em 4.°, e achamos ser hum dos mais di-

gnos que tem sabido do prelo nestes últimos tempos,

pela solida doutrina com que se refutão as mal soantes e

perniciosas máximas do tal folheto Ajuste de conlai
,

mostrando-se em sua veriladeira luz (e qual he tida pe-

los Fieis Catholicos ) a devida Primazia do Papa como
Chefe da Igreja, e outros objectos, cm que cincou o
A. do tal folheto. )

-C

NA IMPRENSA NACIONAL,
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Numero 260. Anno de 1822,

GAZETJ UJVIVEMSAL
SEXTA FElllA 22 DE NOVEMBRO.

LISBOA 21 de Novemhf».

J./^ o dia 19 áo corrente pelas lo horas e três quar-

tos da noite falieceo nesta Cidade , em razão de compli-

cadas enlerniidades , tendo 51 annos de idade, o Desem-
bargador Manoel Fernandes Tliomíis , aquellc Varão de-
nodado

, que empreliendeo desde 22 de Janeiro de 1818,
com os fieis amidos que se lhe foráo reunindo, arrancar

Portugal áo ahysmo de total pt-rdição em que se hia

rapidamente precipitando , o que elle gloriosaniente con-
seguio pela Revolução posta em pratica no dia 24 de
Agosto de 1820, época para sempre nismoravel da Re-
generação Politica da filonarquia , na qual continuou sem-
pre a figurar , como Membro do Governo Supremo do
Reino, e depois coii-o Deputado em Cortes, com todo
o 2elo e energia de que era capaz , como he notório.

A outros, qus de perto o tratassem , cumprira melhor
instruir o publico de todas as circunstancias de sua vida

e morte ; a nós só compete o triste e simples annuncio
desta, que assas he vivamente sentida por todos os que
conheCLrão suas distinctas qualidades. Foi hum dos nos-
sos mais instruídos ftlagistrados , como , além de outras

obras, o prova o seu Repertório das Leis Extravns;antei ,

z. vol. em folio , e hum acérrimo propugnador dos prin-

cípios liberaes constitutivos da dignidade do homem.
A Religião lhe prestou todos os soccorros que consolão
o Clitistão nos últimos momentos da existência ; e seu

cadáver se depositou hontem em huma Capcila da Fre-
guezia de Santa Catltarina até ulterior determinação do
lugar onde devem seus despojos esperar o ultimo dia.

" Senhor Redactor da Gazeta Universal : —Tendo-
se fiirmado huma Commissão de cinco Cidadãos que de-
vem promover huma Subscripcão a favor do Regenera-
dor o Sr. Manoel Fernandes Tliomái e sua fainilia , co-
mo tudo vtfra do manuscrito incluso, temos a honra de
rogar-lhe o obsequio de publicjr no seu Jornal em 01,"
dia em que o publique depois do prefixo dfa 21 do cor-

rente o dito manu5ciilo, a fim de t|ue desta maneira es-

ta empreza tenha toda a publicidade ; por cujo favor lhe

ficarró muito agradecidas seus muito attentos venerado-
res etc.

—

Joié António da Fonseca —Adrião Kibeiro AV-
uesv-Josi Aleixo Falcão Wanteller—José Pereira Pes-
'Pa —João Loureiro. — Lisboa 19 de Novembro de 1S22."

Manuscrito indicado na Carla precedente,
" Honrar as virtudes publicas, e maiormente aquel-

.Us pelas quaes tem vindo incalculáveis bcnefiçios a Pá-

tria , he , e foi sempre hum religioso dever do liomem

de bem , do homem livre , e do honrado Cidadão. Mas

entre os primeiros nossos Compatriotas que muito tem

honrado a Pátria com essas publicas virtudes; ou entre

os primeiros Motores de nossa actual ,
gloriosa , e sagra-

da Regeneração politica, ha com effeito hum entre to-

dos
,
que

,
p^r circunstancias n ui particulares , deve lio-

je merecer 00; huma n-uito mais pronnpta gratidão pu-

blica , ou l.um muito rr:ais efficaz agradecimento Nacio-

nal ; e he este o lilustre Cidadão o Sr. Manoel Fernan-

des Thamás.
" Tendo a seu cargo huma família , e havendo ex-

haurido não só os seus bens e fortuna , mas até suas rres-

mas forças e vidas em hum longo, penivel , e arriscado

Serviço da Pátria, e Serviço este tão relevante, que de

Vassallos nos fez Cidadãos , e de servos nos fez homens
Hvres ; que homem

,
que Cidadão, cu em huma palavra,

que Portuguez haverá, o qual dentro em seu coração não

sinta ardeutissin.os desejos de dar hum publico testemuV

nho de seu agradecimento a tão robre e ilJustre Compa-»

triota ? Por certo que o Governo, ou as AuthoridadeS

publicas não se hão de esquecer de lhe pngar esta divida

tão santa e sagrada; porém isso não basta, he preciso

que a Nação directamente, e sem nenhuma dependência

dos públicos Poderes, seja quem reconheça seus eminen-

tissimos Serviços; e seja ella a primeira que lhe dê hum
testemunho verdadeiramente Nacional, não só do muito

em que preza suas virtudes civicas, mas do sinceto dese-r

jo que tem de se lhe mostrar agradecida.

" ftlas como este publico testemunho, para ser verda»

deiramente Nacional , não deve ser dado por hum ou «U'

tro individuo , nem por huma cu outra classe de Cida-

dãos, por isso nenhum culto meio se .iprtsenta para con-

seguir este fim senão o de abrir huma Subsctipção, e
para ella indistinctamente convidar a todos os Cidadãos

Portuguezes. O benemérito e patriótico Cidadão que pri-

meiro se determiinou apor em pratica esta virtuosa idéa ,

foi o Sr. J osé Pereira Pessoa, o qual a communicou de-

pois a muitos de seus amigos, e por todOs foi unanime-

mente a(>provada. Deve elle por tanto ter toda a lionr»

que de direito pertence a todo o homem, e a todo o
Cidadão que não só faz boas acções ,

porém tem virtuo-

sos pensamentos.
" Os Cidadãos convidados pelo Sr.José Pereira Pei-

soo para a execução deste acto Patrioiico, e que para es-

te fim .se congregarão em sua casa em o dia ia de No-
vembro de 1822, são os seguintes:

"Srs. Conselheiro João António Ferreira de Moura.

Francisco Manoel Gravilo,

Mjncel Alves do Rio,
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José Dlo»o Ma5carenlias Neto.

António José Rodrigues d'Almeid3.

Ignacio Xavier de Sonsa Pizarro,

António Gabriel Pereira Pessoa.

José Pereira Pessoa.

Sebastião José de Carvalho , Ministro da Fazenda.

Filippe Ferreira d'Araujo e Castro, dito dos Negó-

cios do Reino.

José António da Fonseca.

José Aleixo Falcão Watizeller.

José Caetano de Paiva Pereira.

Jnâo Carlos da Silva Monteiro.

José Caetano da Silva.-

João Gomes da Costa.

José Izidoro Gomes da Silva.

José António Ferreira Vieira.

Joio Rufino Alves Basto.

António Joaquim de Lemos Monteiro.

Fraõclsco António de Campos.

Manoel António Vellez Caldeira Castello-Branco.

Thomás José Moniz.

José Ferreira Pinto Basto.

Caetano José Pereira da Silva Pessoa.

João Loureiro.

A<í"áo Ribeiro Neves.

Joié Liberato Freire de Carvalho.

Silvestre Pinheiro Ferreira , Ministro dos Negócios

Estrangeiros.

Manoel Alves Ribeiro.
'' Todos elles depois de haverem maduramente de-

liberado sobre os meios mais adequados para se executar

este Projecto , concordar.'io nas seguintes resoluções :

"i.^ Que se abrisse huma publica e geral Subscrip-

<;ão ém toi+o o Reino de Portuga/ e Ilhas adjacentes,

em beneficio e proveito lio Sr. Manoel Fínianiics T/io-

miís , e de jua Mulher e seus filhos.

" 2.'* Que esta Subscripçso S8 fechasse no preciso

termo de dois mezes.
"V' '* y.»' Que para ella se acceitassem todas e cjuaes-

fliíer quantias , a fim de que a ninguém fosse vedada a

sakisfaçâo 'dé poder cumprir com os seus bons desejos

imundo ás suas possibilidades,
^' ''4.* Que o produçto da Subscripçáo fosse regular-

nfente depositado no Banco , e depois empregado cm
íunJos Públicos, cu em Bens Nacionaes.
',• *' 5.^ Oue houvesse huma Commissáo central em
xi/Aoo para promover e redigir a Subscripção , receber

as diversas quantias , e depositallas no Banco
,

passando

tecibos e cautellas' qíiando e onde conviesse.

''6." Que esta Commissáo fosse de cinco Membros,

os quaes logo por acclamajáo forão nomeados , e são os

Srs. íosé Pereira PessOj.
""

José António da Fonseca.

José Aljixo Falcão NVanzeller,

João LonreiTO. '

Adrião Riteiro Neves,

*'t*or tanto declara a mesma Commissjo
,

que se

acha aberta esta Sutiscripçáo em hisboa no Banco de

l/uboa em mão do ThesDUreiro o Sr. João Gomes da

Coislá ; no Contracto do Tabaco na do Thesoureiro o Sr,

José Vieira Pinto ; no 'i'erreiro Publico na do Thesou-

reiro o Sr. Luiz da Cunha; no Thesouro Publico na do

5r, João Lane, Pagador do duo ; na Thesouraria das Tro-

pas na do Thesoureiro o Sr. Joaquim José da Veiga Cas-

tro Ferreira ; na Moeda na do Sr. Joaquim José Policar-

po da Silva Campos, Porteiro; no Comniiss.iriado na do

élíefè da Repartição o Sr. Clemente Eleuterio Amado;
no Arsenal, da Marinha na do Sr, Domingos Ferreira Re-

toxo, Ajudante do Inspector ; n.is Sete Casas na do The-

Voureiro o Sr. Gaspar José Ribeiro; na Alfandega Gran-

cfe na d5*Feiíor o Sr. Theodoro José de Barras; tia Lo-

ja de Chapeos do Sr. Francisco António Pinto, a S.Pe-

dro de "Alcanfara ; no Rocio na Loja de Cambio do Sr.

José António Borges da Silva ; na Rua Augusta na Lo-

ja de Mercador do Sr. Manoe! Alvas Ribeiro ; na Rua

do Ouro na Loja dos Sts. Nascinienlo; na Pvua dos Oi;»
rives da Prata na Loja do Sr. Trocato Jo«é Clavina; na
Rua dos Fanqueiros na Loja do Sr. Josc Elias dos San-
tos Miranda , N.° 152 E; na Loja de Cambio do Sr. jo-
ié António Lopes dos Anjos , no fim da Rua da Magda-
lena ; na Fabrica do Tabaco o Sr. Gaspar Franco ; na

Fabrica do Rapé o Sr. Christovão José da Matta ; na Rui
dos Capelistas na Loja do Sr. Joaquim Rodrigues Lei-
ria. E todos os dias existirá na Praça do Cnmniercio de
Lisboa em huma das suas Bancas lunn dos Membros da

Commissáo desde a i hora até as j ria larde. E nas Pro-

víncias e Ilhas adjacentes os Adiímiisiradores do Tabaco
nas Cabeças de Comarca , e os Delegados destes tni to-

das as terras do seu destricto. E se declara que a todos

os Contribuintes Ihts será entregue hum recibo impres-

so assignado por hum dos Membros da Commissáo indis-

tinctamente, fazendo publico no Diário do Governo em
todas as Scgundasfeiras de cada semana o total recebido

por conta desta Subscripçso, dando-se somente depois

dtila concluída huma Lista Geral rie todos os Srs. Con-
tribuintes e suas respectivas quantias. — José António da

Fonseca — Adrião Ribeiro Neves — José Aleixo Falcãa

Víanzeller — José Pereira Pessoa —João Loureiro,"

/Is Verdadeiras Geuah^ias,

Ainda nns faltava mais esta para coroar a obr.i ! Pois

tsmbem liuma Gazeta
,
que se remontarmos á instituição

destes arinm.ens de verdades, e de mentiras, e seguir-"

mos escrupulosamente a maravilhosa serie de seus fadei

tem por as-íuir.pto exclusivo de outro qualquer nótulas e

mais notUias ,— ha de acolher disputas genealógicas, e

zombar do publico !! Sim, Ssnhor ; e em quanto me
não valho de mais ponderoso-! argumentos para justificat

a minha ingerência em taes assumptos , valer-mchei ás

hum simples toque em certas amaldiçoadas teclas

Huma Gazeta ha de ter direito para arguir de injustas , fie

impoliticas, e até de contrarias á nat^ireza , as prop.iW

instituições mais sa?radas
, prescritas em muitos Concflioí

Geraes , e aiithorisadas pelo uso constante de varões tão

insignes em letras como em virtudes ,
como por exemplo

a do Celibato ! ! ! Huma Gazeta , e hum G.izeteiro ha c'e

mofar desse impulso devoto que dccidio a maioria dos

habitantes de íiiboa 3 prestarem rendidos cultos á Pa»

droeira destes Reinos ! ! ! Hum Gazeteiro ha de estat

almejando por ver Lisboa affoimose:ida cOm Pagodes
,

Mesquitas, Synagogas , e esses taes Senhores não exce-

dem os seus lemites nem niettem fouce cm se'ara allie»,

e a Gazeta mais accurada e bem redijida só porque o seu

A. mostra a mais pura adhesão ao Catholi. ismo
,
q«e It-

lizmente professa, deve ser banido solemnetneiue deste

Reino, e entrementes hum Carrasco litterario renova os

Autos dn Fé , executando a pena de fogo em huma des'-

ditosa folha de papel, que incorreo no justo desagrada

de to alias Potencial pelo nefando crime de haver tra-

duzido fielmente as Gazetas Constitucionoes de Loc-

ares !! !
<.") que elle.v' querião Jei eu ; . . nem o caso ne-

cessita de Edipos, que O rieserobrnliiem. Consiga-se nieT-

ter huma rolha na boca ao A. da G. Viiiv, , e de certo

vencemos huma grande batalha , que nem as antigas de

Cn/)*J , Ateio
f

ou Karjfl/in podcráó correr parelhas com
a nossa.... Pois tenhâo sinta p.íciencia hão de lavallas

de lodo o tamanho.., e como a explicação geral de to- J|j

das as perfídias mais salientes , de todos os aleives , im» ^f,

posturas, fraudes, e mais outras quinquilharias do me?-

Tno género , se deve tirar da profissão do iTiLiterialismo
,

e da louca esperança de que não ha Ceo nem Inlerno ,

cahirei sem dó sobre essa manga de bastardos Portugue-

zes , e sacrílegos profanadores do irrevogável juramento

de três deste Novembro que vai correndo.
.-ii(r.'.,>

Prenotando esseitet<Tl.

Serão temiveij ou papões que mettáo medo os sc«
\
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fistas Lusitanos ? Por certo que nío , e pela mercê de

Dcos estamos livres (ie apparecer entre nós alguma des-

cuberta ou subtileza, que lic que (àiet aos Apologistas

do Cluistianismo. As decantadas oblecçócs semeadas em
tudo cue sahio da penna do excelso Patriarca de Fcrney,

Stfm exceptuar a Catliolica Peça , e mui boa Peça de Zai-

/-<!
, são o prolonsadn eco de outras objsccóes scdiças e

lulverisadas lia 1600 e tantos annos !
'

! PortiigM pôde

ter iiuiitas cebeçss , a saber, Épicas, 'rra:;icas , etc. etc.

çtc. e até cabeças de vento ;
porem de cabeças pcnsudo-

r„s , nem por isso abunda, e as que ha capazes de se

abalançarem a tamanha en.preza , tem de ficar muito

abjixo dos Tvtlandi , C'Hu>s ^ VoUitons ^ Lockcs, e

outrosfreceptores àiVoliiin, que sem as viagens teitas

n Londres , e conferencias <1< yUánJe com os valentões do

Scepticismo , n-o checaria a diíer cousa com cousa....

Vamos ás genealogias das quaes lia de resultar gloria para

tiuns , e infâmia para outros. ..

Gf/jfn/(>g"ífl ^a Ooiilrtníi dn im'íiort nlidudi d" nltmi.

Ainda sem consultarmos esses titu^os autiienticns da

Revelação Divina
,
que abundiio de provas ria in.mnrtali-

dade , achamos esta como rexesula de todos os caratercs

de huma voz da natureza. Filósofos Ora.lores , e Poetas

da antiguidade conspirão todos neste dogma
,

que ou a

simples tradição, ou a propna razão lhes en^nava. 1'sr-

iits , Gregot , Romanos, CalHcoí, em lim todos os povos

ajitiços a conhecerão, e abraçarão. Pareceo iiicrivel a

homens dotados de censo ccninunn
,

que a nossa espécie

njo sobresahisse em alguma cousa aos brutos, e qu« a

fnais privilegiada das creaturas , e soberana de todas bou-

\esse de acabar sem diffcrença dos jumentos, e outros

animaes destinados para o serviço do homem.
Náo se aponta o nome do primeiro Filnsoto que a

ensinasse , acha-se ao mesmo tempo em differentes re-

giões , encontra-se no homem civilisajo , e 110 ho-

mem selvagem , esmeráo-se os çjbios pagãos por Ibe da-

rem toda a forca , de x.}uc ella he susceptível , e não

tendo noticia da própria revelação, porque os mais atila-

dos suspirão
, já sabem esciever luminosos Tratadas da

imniúrtalidade da alma ! Esta somma de tectos incontes-

táveis
, que outra cousa nos dá a entender senão que a

doutrina da immoitalidade he universal , constante , e

(>ata assim o dizer, innata ao género humano? Quem não

vi que tirada a immortaliriade, ficaria sendo a creaçio do

Jiomcm talvez a mais cruel censura
,

que se podesse fa-

zer de hum Deos Previdente , e Justo ? O que he tão

certo , que já em tempos mais antijos negavão a im-

mortalidade da alma os próprios que também negavão

^ Providencia.

Gensaloe-te da epintão coni faria.

Ha certos pontos que por serem naturalmente Mga-

Jos , e , connexos entre si , nunca se pnde ahjlar hum
sem chegar ao outro mais ou iiienns daquclla impressão,

-Os antigos disputando sobre a natureza da alma, e sobre

« ponto divisório dm duas substancias, alma e corpo,

foráo naturalmente levados a hum extremo, de que mui-

to se devião acautelar, venho a oizer , espalharão idéas

oouco exactas sobre â espiritualida.le, ou incorporahdade

da alma pensando , ou dando azos a pensar-se ,
que es-

ta substancia constava de hurra porção de matéria mais

subtil do que essa de que se coiTípurihão as substancias

corpóreas. Fntre tanto nem por isso a questão da inimor-

.talidide sotfreo grande aballo , e «s povos náo querendo

^ser Met.itysicos
, ( para o que tem grande vocação os

povos modernos) deixavãn contender os Filnçotos entre

s!
, e conservavão tranqiiillos a esperança de huma vida

^totura. Vieráo tempos mais allumiarios de sabença, e

logo surdirão duas seitas de incrédulos, que muito releva

conhecer , e distinguir. Huma he dos Athens claros e

trancos á Lalondc , e outra dos manhosos e disfarçados.

Na primeira contão-se como propognat^ores da n>ortali-

dade da alma — Holbcs , Spinoia , Tolando , e Ccward ;

Se houver quem se atieva a jaliir peli honra « credito

destes ultimes eti ll.e tspán i' j Ir ca . . . Ks siff fi cia
,

(que assim u pede anateria) lie nectísario firccdet

com mais circunspecção. O fíirro^o líf/v tie-o lihi gran-

de impulso desfavcravcl á espiritualidade ("a aina , e,

por ventura sem o querer , fci i.tni dos ptircipscs ce-

tifcos d« materialismo ; e de ertío para ca prrpcdio

cada vez mais a doutrina de que sendo a noFSa alna hum
corrposto de riiateria láo deve esperar n eilior fortuna,

do que todos os mais corpos da nature/a. Outros desta

seita porem mais comedidos, ou açtutrs, foicejárão por

destruir os fundamentos nietsfysicos da iii mortalidade ,

c tiiigi;ão I um entranharei respeito aCs itrnuirentcs da

reveLção para depois teitm rr t nos ciic ccn. bater, —
(^onseguirão deste ir,ci'o (sej:!-nre licito "a ccmpaieçáo)

dividir as forças doçr^nde exercito das picvos da iirncr-

tali.-'ade da aln;a para lerem drpcis mt Ihor cccasi-o de

ittacarem e vencerem c. da huií) seiparjdarrente . . . As-
sim o tem feito, conieçEiido prr íUsieMat, que nem
os lixros de Mcitéi dõo aljtir.a f.cva da inftottalida-

de , nem os antigos Jucfi f tiver. o jolicias de hvm pon-

to, em que até OS osS(,s t'e ícos n.aicies taslaCados pa-

ra aterra piciY.eltida pedem telotBr setrijhaute absurdo.'

Não cbstãnte o sem luneio de coiíti^diccíes em cue

he fatil araidiallos a cada p-.gina de seus «scritos, vrgou
de tal n.aneira esse dainnado f ilríot vtr o., que, tendo

abalado a principal stmção das leis Lnrius e huir.anas ,

Coalhou a França de adeptos, e tte Aictinas.

Conclusões ijiic dlmanHo desUs factos.

Hum Portucuez , t,i:e não cií na in mcrtalidade dg

alma, deve tci-se em grande ceita, e dizer lá para oa

seus botões: Hcn ens peiverscs, hcmens sem moral,

iinmens qUe foiao o alvo da eVecrai-ão de. seus Ccnipa—

ttiotasj eni fim homens Athcos , frrão meus progenito-

res , oa filiaçSo iHteiaria * rcienttfica. Uia cbem na»

se honrará n.uito de tão esclarecida prosápia?

Htim Portugcez que feliin ente crê na iinirortálidâ*

de da alma , deve ter para si que ainda lí liancle-lhe o
apoio essencial òe Chrrsto , e da sua dculrina, cciilaiix

entre os seus avoeiígos lium FliLt\!o , hum Cicetf , hum
Plutarco , e huma lutba iiinumcrovel de sábios de ttdas

as naçTes e de tocaS .ts seitas (i>

Àilso cio Publico,

Quem se àet por cffendido destas Genealogias , as-

í?i.tando que (crpeliei .bom crime de Lesa nação, ve-

nha jo campo, c não fa Itera quem sè \isla de atiras braii-

íí-s para encetar, crntinuar , c levar ao fiiíi o ccmba-
te. ÍSão tenho mais ia mil ha mão , e dou iruita? giâ-

ças a M. I«enlior ))or isto que me succede. TSío posse»

f car ocioso nem indiffcrente
,

quando se espalháo pela

jrocuiade Poitii^iiera , não dtbaixo do capote cciro al-

gum dia, poiéiii descoradan ente escritos irr.pios , licen-

ciosos, é o cue he mais, detestados por Stus próprios

A A.
,

que tticriÊrão pedindo a N. penhor que lhes per-

doasse tão siiUiltgos insuJios . . . Fm fim declaro guerra

( só por *Jcrilo, que o tr.eu ccração de ceito não os

abítrtece ) arts t: t^-loucados admiradores , e leitoies das

Cartas do malf-id.ido_/<)jíf Anastácio (2). .'1 ^./.ri e

'> ' •*

'

'-'————-—

—

"

'

" '

"
"

—

—

^

(1) Ouetíi ti\er a curicsid.Tde de se inteirar do nu-
mero de obras que se tem escrito cm pró da imtrcrta-

-lidade de alma cOnmite a cbra de J. Alberto Febricia z:

Dítectuí nrgiii):entor un^, et st/lfeliis sertjtoruin etc. cet-

de pag. 42» até pag. 44}.

(2) iiíi ccrri certeza que só para buitia Cidade dei-

te Keino se enviou huma caixa muito bem sritida dei-

tes venenos (levava .do Fxen piares !!! ) Gastárão-se

toiiio' iMMfitV. As sulTioiidades I eclesiásticas o souberão

e calriíão I ! ! Çusnío será creSijdo o nurr.ero dos que

hão de exclan ar i,t>dfa de juizo :— V* tnihi , ijuia ta'

.„.\ I
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Entrementes , Sr. Reíactor , eu lhe desejo largos

e Hestorêos annos que he este o voto nacional , e o do
•seu = Leitor e Admirador — O Veterano Defenitr daRe-
vcrcniio Joíé Agostinho de Macedo.

.CORTES. Vim da terceira e ultima Junta preporattria
^

lio dia 20 de Novembra.

Acabada a solemne função na Igreja da antiga Sé
,

toltárão os Srs. Deputados á Sala das Cortes pelas 5 ho-

ras da tarde ; e passando o Sr. Presidente a tomar ô seu

lufar disse: ''Senhores: As Cortes estão iiistalladas ,'

e

nomeio para a Deputação, que o deve participar a S. M.

Os Sres. Secretários Freire e Felgueiras, e os Sres. De-

putados Trigoso , Felgueiras Sénior , Corrêa da Serra

,

Campos , Silveira , Corrêa de Lacerda , Pinto Cabral
,

Manoel Pedro de Mello , Sousa Castello Branco , e Silva

-C]arvalho.
"

Em consequência do que ponderou o Sr. Trigoio
,

-se decidio
,
que na próxima Sextaftira fosse a Deputação

participar a S. M. que se achavão installadas as Cortes

Ordinárias ; e igualmente se resolveo por lembrança do

Sr. Freire que fosse chamado o Substituto
,

que deve

preencher o lugar do Sr. Fernandes T/iomás.

O Sr. Secretario Felgueiras leo a acta da presente

sessão
,

que foi approvada , e declarou o Sr. Presidente

que no 1.° dia do mez de Dezembro , apezar de ser Do-

mingo , seria a primeiJa sessão das Cortes Ordinárias.

Findou a sessão ás 6 horas da tarde.

Pereira ; Ff. Francisco Bispo de Macio
; José OzOrio de

Castro Cabral e Albuquerque ; Miguel de Arriaga Krum
da Silveira ; António José Gosçalves Pereira ; Francisco

António Pereira da Silveira ; António Gulart da Silvei-'

ra ; Bernardo Gomes de Lemos; Felixj Vicente Coimbra
;

João de Deos de Castro; Manoel Pereira ; Januário Agos-

tinho da Silva ; António Pereira ; Carlos José Pereira ;

Francisco de Mello da Gama e Araújo ; Brigadeiro , e

Conimandante do Batalhão do P. R. Segue-se as assi-

gnaturas das corporações do lllustrissimo Cabido , Prela-

dos das Religiões , Officiaes Militares , e os mais con-

correntes acima referidos ; que ao todo formarão mais

de i6j assignaturas. E mais declaro, que depois daquel-

le acto , descendo todo o ajuntamento para a porta das

Casas da Camará, alli deo o lllustrissimo Governador os

seguintes vivas : Viva a ReligiTio , Viva EIRei , Vivai
as Cortes , Viva a Constituição , o que repelirão todoj

os que se achavão presentes juntos com a Tropa ,
Com-

mandada pelo referido lllustrissimo Brigadeiro; salvarão

as fortalezas , e repicarão os sinos ; continuando todos

os concorrentes a pé para a Igreja da Sé , aonde houve
Pontifical, Exposição do Santíssimo, Sermão, e Te
Deum, tudo em prova da verdadeira satisfação, com que
este publico recebeo o novo Systema Constitucional

,

havendo a maior quietação, decoro, e possível pompa.
Macáo erat retro. Eu Carlos José Pereira , ( avalleiro

Professo na Ordem de Christo , Alferes Mór, e Escrivão

da Camará e Fazenda que a fiz escrever e subscrevi. Car-

los José Pereira.

Errata. Na G. de Quartafeira ( N. 258) pag. j,
col, 1 , lin. 2$ , Benthom , leia-se Dentand.

Auto do Juramento prestado na Cidade de Nome de Deos

de Alacâo na China á Constituição da Monarquia
> Pârtugaeta que fiz-essem as Cortes,

No anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus

Christo de mil oitocentos vii>íe e dois, aos dezesseis

dias do mez de Fevereiro do dito anno , nesta Cidade

de Nome de Deos de Macáo na Cliina , nas Casas do

Leal Senado da Gamara delia , onde se achavão presen-

cies o Excellentissimo e Reverendíssimo Diocezano D.

Fr, Francisco de Nossa Senhora da Luz Chacim , o ll-

lustrissimo Governador e Capitão Geral José Ozorio de

Castro Cabral e Alharquerqae , o lllustrissimo Conselhei-

ro Miguel de Arriaga Bruni da Silveira ^ os Juizss , Ve-
readores, Procurador, e Thesoureiro que actualmente

servem, a lllustrissima Corporação do Cnbido , Prelados

das Religiões, o lllustrissimo Conselheiro Manoel Perei-

ra , o lllustrissimo Brigadeiro e Commandante do Bata-

lhão de P. R. Francisco de Mello da Gama e Araújo,

e mais Officialidades , Clero , Nobreza , e Povo
,
que ha-

via sido convocado a esta Casa da Camará, pelo Bando ,

•e Editaes , affixados na tarde de 1 ; do corrente mez
,

para o eflfeito alli declarado
,

qual he , o de prestar so-

iemne Juramento á Constituição, que se está fazendo

em Lisboa pelas Cortes Geraes Extraordinárias e Cons-

tituintes da Monarquia Portugueia, o que todos de una-

nime vontade satisfizera©; dando o dito Juramento sobre

os Santos Evangelhos, (em que forão pondo cada hum
a mao direita) pelo theor , e forma seguinte : = Juro

aos Santos Evangelhos, obediência á Santa Religião, a

EIRei, e á Constituição
j
que estão fazendo em Lisboa

as Cortes , segundo as Bases já decretadas que também
juro =0 que tendo se verificado com o maior enthuslas-

mo ,
prazer, e alegria, se Analisou este Auto, que eu

CarloslJosé Pereira , Cavalleiro Professo na Ordem de

Christo, Alfereres Mór Escrivão da Camará e Fazenda o

escrevi , e assignei com os ditos Senhores. Carlos José

^NNU N CIOS.

Sextafeira 22 do corrente no Theatro do Salitre

em beneficio do seu primeiro Actor Mr. Saint EagènC

se representará a Tragedia OEJipc , de Mr. de Voltaire ;

a que se ha de seguir a Comedia Os dois Pedreiros Li-

vres.

Sahio á luz , impresso em Coimbra : Elogio Histó-

rico de Luli do Rego. Por C. X. S. Vende-se por j6o
nas Lojas dos Livreiros Caetano Machado Franco, Rua
da Prata n." 82; João Henriques, R. Augusta n." 1 ;

e António Pedro Lopes , Rua do Ouro ao pé da do Diar

rio do Governo.
Sahio á luz huma ConfissTo, que fe^ certo Peniten-

te aos pés do Ex-Pnulistn Encomendado , composta pel9

Traductor da Carta de Mahomud ll.° Vende-se nas Lo-

jas do costume por óo rs.

Vão-se publicar as Colhcçíes das Ordens do Dia d»

Secretaria d'Estado dos Negócios da Guerra para o Exer-

cito Portuguez,
,
pertencentes aos annOs de 1821 e 1822

em dois volumes
,

que ficarão concluídos até ao fim de

Dezembro do presente anno.^ no mesmo formato , e typo,

em que são as do Marechal Bírej/ori/
,
podendo-lhe assim

servir de continuação : achar-se-hão á venda as primeiras

folhas no fim da semana, que se conclue em 16 do pre-

sente mez, na Loja áe Caetano António de Lemos, Rua
do Ouro n.° 112 pelo preço de 80 réis cada folha avul-

sa ; o mesmo está authorisado para fazer assignaturas pe-

los dois annos por 220a réis; por hum anno 1 2C0 réis,

e por semestre 65® réis tudo em metal : para os futuros

annos se continuará com a publicação da mesma forma.

— Os Sis. das Províncias poderio dirigir-se pelo Correio,

porte pago , ao referido Caetano António de Lemos , ni

certeza que pela mesma via lhe serão remettidas , á pro-

porção
,
que forem sahindo.

NA I M P 11 F N S A NACIONAL.
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G.áZET^ UJVIVERSAL
SABBADO 23 DE NOVEiVinRO.

O
HRSPANHA.

I^Jadriã 1 5 </e Novembrc.

Vnlvertnl traj linje Inim artigo de Iran , de 2 do
corrente, que (íiz, entre outras cousas, o seguinte:

"He confiante tjue Q^iicsada chegou a Baiona, on-
<'e se acha. No mesmo dia em que chegou foi visitar o
General Autiiliomp , acnmpanhndo de seus dois Ajudan-
tes. Os três hi.io armados e de uniforme , cousa que es-

candjlisou quantos o virão entrar , olhando o como hu-
ma prova convincente da parte que toma o Governo
Francez na insurreição á'Heipanha. A conferencia durou
bastante tempo, e se repetio no dia seguinte

"No dia 5 chegarão a Biiiona 12 Navios carregados

de peças de artilheria , coronhas , bombas , bailas , me-
tralha , etc. : e dizia se que se esperavão mais 15 0'i 2O
com a ine'!iTia carregação. Naquella praça se tomão pre*

cauções de defensa
, e se fazem preparativos coir.o se

realmenre se temesse hum ataque. Tem»se coroado de
aitillieria todas as obras exteriores , e tem-se reforçado

com mais algiimis companhias de infanteria os acampa-
mentos qtie ha fora d.is inuralhas."

Elllei resolveo que aos Tenentes Generaes Marouez
de lúj A-iuirilhtis , e Conde de Castiarria , e aos Ma-
rechaes de Campo l>. Gregório Liigtutn , e D. Pedra Gri-

ma rest ^ se dé baixa no Exercito, e sejáo privados de
todas su:s honras e condecorações militares por terem
sahido á'Heif>aii/iú (^por Gibraltér ) sem a competente
licença de ti. M.

LISBOA 22 de Novembr;
DECRETO.

Pjr.i <- dar 3 executas a Lei de de?9Ífo de Setem-
bro ultimo in parte que respeita á consolidação, c li-

quidação da divida contrahida desde vi.ite e ouatro de
Agosto de mil oitocento: e vinte, aií trinta de Setem-
bro do corrente anno; Hei por bem ordenar o seguinte;

1." A Junta dos Juros dos Novos Empréstimos fi-

ca encarregada da consolidação da divida, que vence juro

de cinco por cento desde o primeiro de Outubro próxi-
mo passado, a qual comprehende toda a divida contrdhi-

da na mencionada «ípoca
,

que não proceder de Ordiná-
rias , Tençjs

, oli PensÓL-s. A divida proveniente ilestas

três clones de despeza ha de ser reduzida a títulos de
Divida Publica

,
pela Commissão da Liquidação d< mes-

ma Divid.i.

2.° (is credores
^
que tiretem titulo? de divida per-

tencente? ;! referida época, os apreseiítaraó nas Estações,
aonde tiver sido contrahida a divida, ou naquellas, paca

onde tiveiem pa>;s3do as contas, a que a divida disser

respeito
, ou as folhas

, em que se achar lançada ; e nas
mesmas F.staçcies reqviererãó os títulos , que ainda lhes

não tivi-rem sido entregues, 00 as certidões das addiçúcs,
que levarem nas folhas ; a fim de se proceder alli mes-
mo i liquidação de todos «Mes títulos ; consiítindo a li-

quidação em conhecer da verdade da divida, em indicar

nos títulos a sua importância em réis, e em pòr as ver-

bas de conferencia e pagamento tanto nOs mesmos títu-

los
,

que hão de ser restituídos ans credores , como nas

contas, ou folhas, ou aonde competir, bem como se

praticaria se os títulos houvessem de ser pagos a dinhei-

ro. Das verbas ha de constar também se os títulos per-

tencem á consolidatjáo com juro , ou á liquidação da Di-

vida Pulalica , assim como as datas, em que as mesmas:

verbas lorão postas.

j." A liquidação determinada no artigo anteceden-

te fica encarregada aos Contadores Geraes , « nas Esta-

ções, ou Repartições, aonda não houver Contadores , aos

Chefes das mesmas , ou a quem fiíer as veies de huns ,

ou dos outros; edebaixo da absoluta responsabilidade de
cada hum delles

,
para o que serão obrigados a assígnar

todas as verbas da conferencia. Nomear.-iõ os Officíaes que

julgarem msis idóneos
,

para processar tudo , o que dis-

ser respeito a esta liquidação: os i^H^f ficaráó sendo pri-

vativos para os trabalhos delia , assignaráõ as verbas de
conferencia , em que intervierem , e tudo quanto escre-

verem , e responueráó pela legitimidade dos títulos , que
tiverem authenticado ; sem que com isto se diminua z
responsabilidade dos Contadores , ou dos Chefes , ou sei

dispense a as'irnatura delles nas ditas verbas. As liqui-

dações, que houverem de ser feitas nas Thesourarias dos

Ordenados, Juros, e Tenças, ser.':o processadas pelos

Escrivães, e ns verbas assigoadas por elles, e j elos The—
snureiros . e luins e outros ficataó responsáveis na forra»'

que fica determinado.

4.° Em todas as Estações se formará huma conta

da divida que se for liquidando , feita com as especifi-

cações convenientes, para se e.xtrahirem delia no prin-;

cipio de cada semana duas relações , huma dos titulos

pertencriUtes á consolidação com juro , e outra dos que
pertencerem ã liquidação da Divida Publica ; e estas re-

lações assignadas pelos Contadores , ou Chefes ,
e pelosr

Officiass privativos que as escreverem, serão enviadas

imnnediatamente á Secretaria de Estado dos Negócios d.t

Fazenda, para serem trrmsmittidas d Junta dos Juros dost

Novos Empréstimos, e á Commissão da Liquidação da
Dívida Publica. Em qualquer destas RepattiçCes se não

poiierá fazer obra alguma pelos títulos
,

qUe alli forem
apresentados , sem que \enlião averbados na fórm» aci-

ma determinada , e que tenhão sido coiiteridos coni as

ditas relações seipanaes ; assim coma também se não fa-

rá obra por aquelles titulos , cuja liquidação for proces-

sada , ou authenlicada por outros Officíaes, que não se-

jão os designados para esse effeito
;

para o que a letra,

e assignatura drstes Officíaes, logo que forem nomea-

dos, serão enviadas em duplicado a mesma Secretaria de

Estado paia se fazeiem conhecidas nas ditas Re[aitiçóe$.

5.° Os credores por dívidas pertencentes a conso-

lidação com juro apresentarão na Junta dos Juros do«

Novos Empréstimos os seus titulos, depois tje liquida^

i. ^; uVfiOf



r 1052
]

jos na firma prescripta nos artigos antecedente»
,

pjra

alli se llies reduzirem a Apólices dos capitães, que elles

quiz^^retn, com tanto que o capital década huma não se-

ja menor do qite cem mil réis. Se a importância dos tí-

tulos for menor do que cem mil reis, dar-se-lião aos cre-

dores Cautébs feitas com as rrwsmas formalidades, que

se observáo nas que se passão para o pagamento dos ju-

ros atrazados. As Apólices, e Cautelas serão passadas por

quantias de múltiplos de mil réis ; c o que não chegar

a prefazer mil réis será pago a dinheiro. A mesma Jun-

ta regulará a forma das Apólices, e o modo porque hão

de ser passadas; e estabelecerá o metíiodo de escritpura-

çáo, que julgar acertado para se conhecerem com promp-

tidão , e clareza todas as transacções relativas a este ob-

jecéo, Os titulos , que se tiverem reduzido a Apólices,

ou Cautelas, depois de cortados, se conservarão na Jun-

ta dos Juros para esclarecer qualquer duvida
,

que sobre

elles possa suscitar-se.

6.° A liquidação dos titulos pertencentes á Dívida

Publica se fará pela fótma que actualmente se pratica em
tudo o que se não achar alterado pelas disposi<;ões do

presente Decreto ; e os titulos depois de entregues na

CommJssSo da Liquidação da Divida Publica, n o volta-

rnó á? Estações, ou Repartições, donde dimanarão par»

serem conferidos
,

por isso que se acháo já legalisados

com as verbas de conferencia , assignadas pelos Conta-

dores , ou pelos Chefes, e pelos Ofticiaes privativos, e

por meio das relações semanaes.

7.^^ Tudo quanto fica ordenado a respeito da liqui-

dação das dividas pertencentes á Divida Publica contiahi-

das desde 24 de Agosto de 1823 até jo de Setembro
ultimo, se observará igualmente em todas as Estações,

e Repartições na liquidação das dividas contrahidas em
nutras épocas

,
que deverem reduzir-se a titulos de Di-

vida Publica ; ficando prohibido á Commisnão da Liquida-

ção da mesma Divida o fazer obra alguma pelos- titulos
,

que lhe forem apresentados depois da publicação do pre-

sente Decreto , qualquer que seja a época , a que per-

tencerem , Inima vez que não estejão- nas circunstancias

acima declaradas nos artigos 2,°, j.", e 4°, e proce-

dendo na conformidade do artigo antecedente a respeito

da liquidação dos titulos , em que ellas se verificarem.

As Anthoridides , a quem competir , o tenhão assim en-

tendido , e facão executar. Palácio de Queluz aos 20 de

Novembro de 1822. =: Com a Rubrica de Sua Magesta-

de. = SebastlSo José de Carvalho.
"

Sr. Redactor.
" Ha muita gente que representa de Constitucional

sem o ser ; em geral toda SqUetIa que vai tirando parti-

do da Regeneração , ainda que seja contra o progresso

da causa Constitucional, linge de o ser, e o não he na

realidade." He esta huma verdade expendida pelo lllus-

tre Deputado O Sr. Peixoto na Sessão de 23 de Outu-
bro , e tão conhecida por todo o Portuguez , e tão clara

como a luz do meio dia. Muitos destes pseudo-constitu-

cionaes não tem feito outro serviço á boa catisa senão o

dí gritarem por todas as ruas e esquinas — Liberdade, di-

reitos do homem , déspotas , obediência passiva ; etc. : e

como pronuncião muitas vezes taes palavras com as mes-

mas idéas com que as pronunciarião papagaios
,

julgão-se

com o direito de insultar , cahimniar , e desprezar os ou-

tros que não dão os mesmos berros , mas que observáo

a Constituição, e as leis : taes indivíduos jogarião aven-

tura da Nação em huma guerra civil , se delia esperas-

sem tirar lucro e interesse ; dizem-se livrss , e sao gru-

tescos de tão vis e baixos sentimentos
,

que incensariSo

Çcomo disse o mesmo 1 Ilustre Deputado) os lieis AtBat'

harta, se os Beis de Barbaria viessem SfOvernar-nos.

—

Huma destas pinas creaturas escreveo a anonyma carta

inserta no acreditado Periódico Astro^ N.° 20S : nella se

diz que o Prior do Convento dos Anjos de Montemor o

velho fora removido por Ordem do Governo como sus-

peitoso de anti-constitucional
,
por causa de reunião que

se fazia de indivíduos evidentemente anti-eonstitucionaes

naquelle Convento! C^ indivíduos, que i)'alguns dias

entrarão no Convento em 1X22, pelos mesmos indiíTe-

rentes motivos o frequentarão desde i8ii: serião já na-

<)uelle tempo anti-constituciônaeO Aquella supposfa evi-

dencia deveria o author fundar em factos e palavras ; e

elle flada disto veridicamente produzira em prova de sua

cahimniosa asserção : se o miserável rjliiscador quizesse

fallar a verdade, confessaria que alguns dos que alii hião,

tinhão feito serviços á causa da IVegeneração
,

que elle

neni fez , nem he capaz de fazer ; ditía que alguns se

apresentarão em Coimbra em Agosto de 182O com seu

Regimento , e alli desempenharão todas as commissócs

de que os encarregou o JBrigadeirO Silveira:, diria que ao

depois para as urgências do Estado cederão de tudo quan-

to o Estado lhes devia : e o rabiscador que tem feiío ?

Caluinniar , calumniar , calumniar , e nada mais. Foi, he

verdade , removido o Prior do Convento , e quasi por

meio anno padece hum degredo , c hum golpe na sua

reputação, sem que até agora seja o motivo conhecido ;

e isto èm que tempos? No tempo do império da lei,

e da Regeneração da Pátria ! ! Sem que tenha oppost»

ás perseguições e calumnias de seus, não sei porque mo-
tivo , inimigos, senão a observância das leis, respeito

is authoridades , adhesão ao Systema Constitucional, e
huma estóica paciência. Na mesma carta vem actusado

o Prelado maior por mandar para o Cunvento hum Pj-

drc
,

que não era Confessor , contra os SS. Cânones da

Igreja, Constituições da sua Ordem: o anonymo failan»

do assim pestas matérias, parece que já foi Sacristão,

ou Leigo na Ordem dos Gracianos , e se não foj tanto.,

seria bicho da cosinha
,

que pilhou a dente aqucllas pa-

lavrinhas , escutando alguma conterencia de moral. O
Padre, que foi para Montemor ^ não foi feito Prior, foi.

Procurador para interinamente administrar as rendas do

Convento ; e para tal empreso nem obsta o não ser ain-

da Confessor , nem Os SS, Cânones da Igreja , e Cons-

tituições da Ordem embaraçáo. O rabiscador quer que

o Prelado maior annuisse d escolha , que fizera o Reitor

do Collegio da Graça de Coimhra ; mente : o Prelado

escolheo dos Frades não empregados naquelle Collegio o

mais capaz por seu comportamento e virtudes , e se pre-

gou sem licença, o que duvido, foi mais erro de enten-

dimento ,
que de vontade, O digno Pároco igualmente

insultado pelo espantadiço author A» carta, he dos miis

capazes que exercitáo aquelle Ministério, e bem respei-

tado em Múiitemvr pela óptima explicação e leitura que

faz das leis todos os Domingos, pelos seus discursos cojis-

titucionaes , e em geral pela execução dos seus deveres.

Rogo-lhe , Sr. Redactor, o obsequio de inserir esta em
seu estimado Periódico em defeza da innocencia ultraja-

da : e mais lhe peço o favor de me deixar agora dizer

duas palavrinhas ao anonymo author da carta.

Olhe bem para mim , Sr. Anonymo , e prepare-s»

a ouvir: Estando V. tão animado de sentimentos cons-<

titticionaes , como diz na sui , terá naturalmente feito

relevantes serviços á causa da Regeneração ;
porque os

não publita a ver se piíde alcançar pelo menos o habi-

to de Freire n'alguma das Ordens M. . . . ? V. teve , se-

cundo diz, hum grande espanto, e se achou possuidn»

de grande indignação ! ! Acaso será V. da raça dos es-

pantadiços, e terá princípios de hydrofobia ? Corte as

pestanas , e cuidado naqiiella moléstia
,

para que não .fi-

que privada a Patrij dos seus assíduos trabalhos , e da?

rizadas
,
que elles motiváo. No fim da sua carta diz qua

todos elles conspiravão para O mesmo fim ;
quando li a

palavra cansjiiravão tremi, e desejei conhecello
,

par*

lhe enviar huma felicitação pela venturosa descoberta

dessa conspiração de tanta gente para se pregar hum Ser-

mão do Sacramento!! Kiiiim teueatis, amici} Chama V.

o Padre
,
que foi para Montemor, hum insignificante inr

dividuo ; he cidadão Portuguez, he homem como V. , e

tem merecimentos, amor da Pátria, e virtudes que V.

não tem. Não digo mais
,
para iiáo offcnder a modéstia

do mesmo Religioso, que por si se defenderia re quizes-

se fazer caso dos latidos do Sr. Anonymo. — Desculpe ,

Sr. Redactor, tomarlhe o tempo com esta carta, e cer-

to no seu favor , sou etc.

Sr. Redactor da Gazeta Vniversalr

Saiba V. m. para seu maior engrandecimento
,
que

a insensata e diminuta porção dos seus inimigos , aCí



[ 1053
]

chegíráo ao cúiimb <?a malevolíncia em desacfíditar de

Corciiiuias os assigiiantes cio seu periódico , com o senis-

tto intuito de o redu/irem á mesquinha sorte doj InJe-

pendentes ^ Portuguezcs de^tneiaiíos , e regeneradoí
,

H-eJor^oí , e outros desta esteirj. Que ridículos tramas !

Deixe-os berrar , e expulsar peU boca fora , essa iniinda

niultiiláo de nojentos perdigoto? ; repita-lhes : = Força

iie subir coa inveja sempre ao lado ;
~ que eu pela par-

te, que me toca como seu leitor Ç não dijo assignante)

e coivprador fixo de três folbas pnra dous amigos de maií

longe
I

tanibeni resmungarei : n: "íomba dos zoilos, zom»
liarei conitigo. ~ A prova maior da sua imparcialidade,

he a raiva que lhe tem es^.es Cabos de Esquadra das pro-

cissões nocturnas , a oiiem , sJ soubessem lér latim , apon-

taria ao dedo, aquells verso do experimentado Horácio;

S R<;ró anteccííeiííem scelestmn desenilt pede ptCna clmiáe.

Não lhe digo que o leião, jior não ir desconforme com
o parecer do iTustre ex-Deputado Vendo em huma das

sessões , cujo numero me não lembra. Eu não sei se aos

ex-Deputados se deve unir a prcogativa de z: illustres — :

seja o (lue for; nestas coisas, he prudência, para evitar

vinganças, antes carta, de mais, que de menos
,

porque

a mim , não me esquece o Caso do Frade que dizia =:

pão quero, nieçei-mo neste capcilo. = Em fim , se lhe

parecer, S3que-I|;e o ~ iilustre =: pela base n." 2. = A li-

berdade consiste na faculdade que coaipete a Cada hum
de fazer tudo o que a lei não proliibe. :^ Ah , Sr. Re-
dactor , isto não he adulallo

,
porque nem sequer o co-

(iheço de vista. Hoje nasce hum periódico ; amanhã eva-

pora-se ; hoje afFecta outro
,
que vai passar pelos jardins

da verdade ; amanhã exige-se ero thuribulosinho , ou
Guarda Pretoriana das m.is intenções mascaradas com 3

capa íli liberdade ; e porque continua a viver a sua lon-

ga Gazeta de letra miudinha ? Aqui he que está o buii-

lU
\ porque V. m. tem firmeza de caracter, he hum ver-

dadeiro Constitucional , 8 resiste no nieio dos partidos

com os Seus poucos cahedaes pecuniários ás r: enchem
Juzio fulgidis carinhas. = Náa se encrespe agora com cha-

mar-llie pobre ; nada de embofias ; V. m. não mexe em
cousa neidiuma do Erário... , e a este mesmo sujeito,

tenho ouviíio muita vez lançar-lhe esta gracinha na bo-
checha, e elle não se escandaliza; o maÍ5 que tem fei-

to lie esconder o rol dos gastos , como V- m. costuma
,

e vão lã arrancar-lhe o cabelinho da venta ! ! I

Conversemos em assumptos alegres. Vi a sua Gaze-
ta n."2S0; e de que indignação me não vi sobresaltado

-contra o Veterano aposentado 110 serviço das letras , e

das Muzas ! Por ventura o P. J «si A^ostinlio de Macedo
precisa defensores dentro da Nação Portugueza , ou no
centro das Noções Estrangeiras , aonde o seu nome , e

reputação estão collocados no referendário dos Portu-

guezes verdadeiramente sábios , e illustres .' N30 girão

por cá e lá as suas obras espirituosas , e concludentes ?

iJem Sei que por lá e cá más fadas ha ; poróm os idiotas

de lá est.;o na mesma relativa proporção, que os igno-

rantes de cá. Entendamo-nos por huma vez ; o P. J»si

Ac^astiiiho de Macedo he o maior gcnio que nestas eras

tem apparecido antre nós ; tem actualmente a lingoa

afferrolhada , e náo pode soltar os diques ás suas idéas

politicas, e filantrópicas, e aos seus vastos conhecimen-
tos de Direito Universal ; em huma palavra , tem os

pulsos maneatados
,

por gentalha receosa do estrondo

da sua sciencia , e locução; a muito se ha elle atrevido !

TaHta energia , e valor não era presumível em hum
Clariio ameaçado de punliaes , sem outro arnez

,
que o

seu lireviatio. Oh homem verdadeiramente grande ! Hum
dia 3 Posteridade imparcial te renderá cultos, e levantará

estatuas. Huma quadrilha de presumidos sabixóes temem
os rasgos da penna de hum só homem ! ! ! Que mais decidi-

da prova da sublime esfera, engenho, penetração, elo-

quência , e estudes do P. Joié Agostinho dt Maced» ? Se
algum mal tem obrado , foi em dar perpetuidade a mar-

recos, cujos nomes nÁo passarijn da sepultura, depois

da morte , e da Loge Farragial durante a vida. Quem
espera o Sr, Aposentado que lhe aceite o duelo ? Qual
da sucia se atro;ará a entrar no seu campo =; to-

da a littcratura tr.oderna e: ? Este campo I.e s(5 ascesivel

aos amigos da boa ordem, da razão, e da Patiia , aos

amigos do P. José Agostinho de Macedo , que como el-

le se cangarão , e estudarão sem ser nas illuminadas As-

sembléas dos Cafés Constitucionaes. Troque as scefias ;

aconictta-o o Sr Aposentado; verá o Campo guarnecido,

e as batcias dispostas: as boas causas s3o defacil defeza,

pelo contrario as injustas. Uiz o Sr. Aposentado, que
as armas são — raciocínios , e parallelos =:. E ainda V. ir.

erpera raciocínios e paralltlos, de huns poucos de com-
parsas , ou Mestre-solfas

,
que só repetem de dia o que

ouvirão de noite ? Ç^ut fallâo em propriedade , liberda-

de e sesurança individtial , poraue o ouvirão , ou lêrao

i,os títulos de alguns Capítulos dos Governos Constitu*

cionaes , entendendo por propriedade . toda a qualidade

de acquisiqão liaYÍda c por haver de toda c qualquer for-

ma ; por Iiberr^.ie a lictnça ; e por segurança individual,

a facilidade de offender sem temor , ou respeito á Lei ?

Que raciocínios e parallelos espera? Satyras, descompos-
taras chulas, e por fim ameaços de punhaes á traição,

eloquência demonstrativa das suas luzes. No fim do Car-

tel do desafio requer o Sr. Aposentado para padrinhos

=; o bom gosto, e as autliorídades clássicas, n Então c»

que me diz 30 Pai da creança ? O bom g*'?!" , 'le a opi-

nião geral dos sabícs e doutos escolhidos da Nação ; <>

P. José Agostinho de Macedo náo só goza o bom con-
ceito destes, mas até dos seus próprios adversários, quan-

do são visitados por lúcidos intcrvallos ,
porque em fim

náo ha malévolo
,

que não tenha algum reinorso. — E
as authondadcs clássicas I ! I ^Agora me rio eu. (^us jul-

ga V. m. que os zoilos do Padre entendem por autho*»

tidade clássica? Estou vendo que entendem Riíger , £íí"

juef, Piiffendorf, TelUe^ ou Mariini : não , Sr. , os seus

Clássicos í30Jordão Bruno , Spinoia , Vanini , OU COm»
OS quer tfidis modernos , a Tereza Jilozoja ,

a Pn-
telle d'Orleani , <.•» o seu querido Benjamin. St. RedaC"
tor

,
parecer-lhe-ha que estou improvisando, pois se ap-«

parecer algum temerário, V. ni. verá quem acerta. Bas-

ta de Padre ; eu estou agora arrípíado , e até meio par-J

vo com o que tenho lido a respeito da segunda carncira-

da dos doze da Horrorosa ConsplraçUo ; com que de cin-

co a cinco annos passamos a ter contagio de febre ver-

melha ? Pois , meu aniorsinho , eu já estou com febre

amirella , e por isso rogo-lhe por caridade queira quanto

antes noticiar ao respeitável publico, se acaso tiver o
mais leve indicio de nova suspensão do Hobeas Corpus^
porque m« quero pôr nas pernas para não ver a Patrr*

ein perigo sem saber donde lhe vem , confesso que nac»

sou pai-a estas cousas por causa dos nervos que me per-

seguem , e muito principalmente , não os podendo eu
mergulhar no mar , como desejava , e me faria muito

bem. ~ Seu amigo e do Padre — O mesmo doutras.

Hora da morie. (^Art. eoinmiinicado.')

Ora ahi temos o Redactor da Gazei» Universal fei-

to éco de Missionários ! ! ! E tão má cousa he ser éco

de quem pretendem affastar a mocidade Portugueza das
envenenadas taças que dolosa e atraiçoadamentc se lhe

propinSo ? Pôde hum Gazeteíro ser Missionário da To-
lerância , do Matiimonio dos Clérigos , da liberdade de
consciência , e quem for Christão pela Graça de Deos
não poderá ao menos exhalar hum suspiro de magoa, de-

sejando á sua Pátria melhores fortunas do tiue as ha pou-

co experimentadas por outros povos do Continente Euro-<

peo ? Sabe o que lhe digo, Sr. Redactor, não esmoreça,

desempenhe sempre aquelle animo imperturbável, e aquel-

la firm,e2a de princípios que o tem acreditado na opi-

nião de tudo quanto ha de bom e de Christão neste Rei-

no. Dê entrada na sua Gazeta , e faça bom acolhimento

ao que tiver connexão com os maiores interesses do ho''

mem.
Sempre tive grande tendência para os factos, e no-

meadamente para os que náo admittein réplica. Sei que

podia allegar miito boas razões para deduzir a verdade
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do Christiaiiismo da homenagem que i hora dà morte Ilie

rendern os seus mais encarniçados inimigcs. Sei que tinlia

direito de pt-rguntar aos estouvados que clianião debilida-

ce física a liuni dos inaioies e melliores esforços de al-

raa ,
parque motivo não se muda lium só Cathoiico para

outra Religião á hora da morte ? Ha exemplos de mu-
danças estrondosas em as seitas mais inimigas do Cath;)-

Jicismo, e só neste será impossivel de achar hum só

exemplo de defecção e apostasia em tal hora ! ! I Já dis-

se , tenho mais queda para os exemplos, que hão de ser

njda menos que três, e por sinal b-;m decisivos. E quem
será o primeiro destes que voltarão a casaca á hora de

morte senão o milagre de sabença, o incomparável His-

toriador em a FilosoSa, e Filosofo em a Historia =: Mr. de

Voltiiire ?

Pois Mr. de Voltaire converteo-se á bora da morle?
Haverá quem tal crea e assoalhe mais este desdouro pa-

ra o Filosofismo I I ! Certamente andará por aqui hunia

celebre Confissão de Voltaire, que já se imprimio neste

Reino, e todos tiveráo por fabulosa. Nío Sr., he cousa

suais apurada, e fielmente vertida de hum original Fraii-

cez que ainda não foi desmentido nem refutado.

Morte de Voltaire.
*' Aos teus 84 annos depois de huma longa carreira,

que não foi outra cousa mais do que huma guerra , ao

mesmo passo subterrânea e publica , tendente ao fim de

exterminar o Christianismo , ò Voltaire , tu foste recebi-

do em a Capital de hum Rei Christianissimo com todjs

as acciamações que he estilo concederemse aos Heroes

quando se recolhem das suas victorias aLançadas dos ini-

migos da Pátria : as festas em tíu applauso succedcrn

liumas ás outras , e na meio dessas triunfaes coroações

tu exclamas ; quereis pois fazer que eu morra de gloria ?

Só a Religião está cuberta de luto em quínto durão esses

triunfos , c o seu Deos mostrará logo que a sabe desa-

frontar e vingar : O impio que tem medo de morrer de

floria, morrerá ainda mais de raiva e desesperação do
<\ue por effeitos de velhice. Ao voltar do theatro

, já

metido em novos trabalhos para merecer novos trofcos

he que Voltaire se sente advertido de que a longa serie

de suas impiedades está chegando ao seu termo. Não obs-

tante correrem os Filósofos para o confortarem nos pii-

meiros dias de seu padecimento, dá elle alguns indícios

de querer sujeitar-se ao Deos que o fere , charua os Sa»

,cerdotes do mesmo Christo
, que elle tantas vezes jurou

esmagar ; seus perigos se augmentão, e seu pavor cresce

á proporção : seja por arrependimento , seja pelo horrivel

manejo da sua antiga hypocresia , o velho rende a prin-

cipio huma espécie de homenagem publica a essa mesma
Religião , contra a qual elle conspirou incessantemente

por toda a sua vida , e na qual declara que quer morrer ;

porém quando torna o Sacerdote que já vesitou o enfer-

mo , acha todas as portas fechadas ; só os demónios tem
entrada livre no quarto do doente, e começão logo es-

sas scenas de furor e de raiva que iiáo continuar ate ao
seu ultimo suspiro. D'Alambert , Diderot , e outros ro
conjurados que lhe ceríão a antecâmara não se chegão
ao pé delle senão para serem testemunhas de sua própria

hjmilhação em a de seu mestre ; e muitas vezes para se»

rem repellidos á força de pragas e reprehensões : "Re-
"tirai-vos, dizia elle então, sois vós a ciusa do estado

''em que me vejo. Retirai-vos. Eu podia muito bem
• * prescindir de vós todos , vós he que não pndieis passar

"sem mim; e que desgraçada gloria me tendes vós tra-

" zido " A estas maldições sobre os seus adeptos segue-
se a cruel reminiscência da sua conjuração. A esse tem-
po elles o ouvem em meio de suas perturbações e sus-

tos chamar , invocar , e blasfemar alternativamente desse

Deos , antigo objecto de suas tramas e de seu cdio.

Humas vezes despede hum prolongado grito dos remorsos

exclamando : /íju Christo l Jesii Clirijtol Outras vezes

ellr se queixa de se ver abandonado por Deos e pelos

homens. A tnão que outr'ora e';creveo a sentença de hum
R*i impio no meio de seus banquetes , pjrece ter es-

crito diante dos olhos de Voltaire moribundo essa antiga

formula de suas blasfémias
,
que o energúmeno appHcavi

á Augusta Pessoa do Verbo encarnado : Ecrã se done'

1'iiifáiue. ~ Debalde forceja por deitar fora esta liorrorcsa

lembrança : he tempo de se ver esmagado sob o raio do

grande Deos, que o vai julgar. Os Médicos acodem pa-

ra o socegar ; mas retirasse logo protestando que \irão

a imagem do impio moribundo : o orgulho dos conjura-

dos tenta em vão suffncar estas noticias. Mr. Tronchi.t

continua a dizer que o« furores de Orestes dão luima

iJca bem fraca dos de Voltaire. O Marechal Rlciíetieii
,

testenuinha deste espectáculo, foge dizendo: ''Em vet.-

íl^de isto he o mais que pôde ser , não se pi'de \er

com indiffírença,'' — Assim morre a JO de Maio de

i;7S , ainda mais consumido por seus próprios furores,

que debilitado com o pezo dos annos , o conspirador

mais encarniçado que desde o tempo dos Apóstolos sa

levantou contra os altares do Christianismo.''

Que tal , meus amados Portuguezes ! Quereis a

morte desse sjhidião , 011 a do humilde camponcz
,

que

morre abraçado com huu) crucifixo , e a quem roíie n

todas as consolações Christãs , nunca mais precisas dr>

que em tão apertada hora!

Esperai que ainda falta a verdadeira relação das m r-

tes de Alainbírt , e Diderot
,

que para outra folha re-

serva o vosso Compatriota. = O Veterano defensor de P.

Joii yjgostiitho de Mactdo.

"Sr. Redactor da Gazsta Universal:— Da maneira
positiva com que V. diz na sua Gazeta Universal n."

254: = Desde o dia zi de Março em que o Sr. Oebcn-
nes l;vou da Loja de Francisco José de Carvalho, Li-

vreiro an Chiado, os niinieros 67 e 69 da Gazeta Uni-
versal par.i os apresentar imniediatamente .10 .Ministro

das Justiças, e em que se ordenou ao Promotor da Li-

berdade da Imprensa os accisasse ao Jiny , tem decor-

rido quasi cito mezes. = Com razão se deduzirá que V;

está recheado de todas as provas sobre esse facto ; pois

'que não he de presumir que hum escritor publico , 9
que se tem. em conta de imparcial, de moderado, e re-

ligioso, assevere cousas sem serem provadas e documen-
tadas

;
por fahto liie rogo queira publicar no seu dijti«

todos os dociinicutos
,
provas, ou indicioi

,
que tiver'

è

souber a resptito do reteridn fatto^ para devciirgo de sua

consciência, desengano dos incrédulos, e vergonha mi-
nha,

" Estou certo que V. assim o fará ; porque natu-

ralmente não quererá passar por hum miserável estúpi-

do , e por hum vil intrigante e calumniador. — Sou seu

muito attento vensrador — António Herculano Díbonii.

Travessa da Agoa da Flor n." 40, lioie 19 de Novem-
bro de iS22.'*

Peipoita do 'Redactor da G.

Prefiro passar, na mente do Sr. Debonis, por Imni

miserável estúpido, e por hum vil intrigante e eahi-

nmiador , ao feio comportamento de publicar e expor á

sua animosidade os nomes das pessoas que presenciarão

na Loja de Francisco Xavier de Carvalho, ao Chiado,

(e não Francisco José, que loi equivocaçã") o que apon-

tei na G. n.° 254, e que me referirão; pois para O Pu-

blico estar convencido de que só homens iniquos me po-

dem injuriar com os epithetns que me reserva o Sr. De-
bonis se eu não apresentar os documentos

,
provas , ou

ilididos que elle dese;a , não me he preciso abaixar-ire

a fazer a vil figura de delator. E se o Sr. Drbonis não

fosse dotado de génio tão fogoso
,

que mandou inserir

no Diário do Governo outra carta idêntica á que m'es-

creveo, eu conservaria cm silencio a sua, e evitaria dar

a minima resposta a frivolidades pouco prop'ias de ho-

mens de bem como considero o Sr. Debonis. A questão

para mim .ncabou ; e eu confessarei que fui enganado ,

quando appatecer Attestação do Ministro daS Justiças,

muito em tórma
,
que desminta a minha asserç.io.

A .V 1 iVl i' li i. .\ O uV i\ A C: 1 U .\ A L.
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Annõ de 1822,

G,AZET^ UJVIVERS^L.
SEGUNDA FEIKA 25 DE NOVEMBRO.

P.

REINO-UNIDO DE PORTUGAL, BRASIL,
E ALGARVES.

Rio de Janeiro IO de Agoslo,

Notiiiiis de Montevideo,

ft) A N I F E S T o.

o Sindico Geral deste Estado a todos is Povos.

ara prevenir a? influencias das caliimnias e alarmas

conspiradora"! e setticiosas
,

que eçcandalosamence se im-

primirão em o N.° 27 do Periódico intitulado = Puci/ica

Oriental =.
,

julga do ssu dever o Sindico Procurador Ge-
ral deste Estado manifestar a todos os Povos.

Que julgando do primeiro interesse desta Província

promover a sancção de sua incorporação ao Reino-Unido
de Portugnl, Brasil, e Algarves sobre as Bases accor-

dadas para evitar os perigos da demora , e as contingên-

cias da incerteza em uso das faculdades inhereiítes ao Sin-

dicato Geral
,

que lhe confiou o Congresso Extraordiná-

rio, e em desempenho de seus encargos propoz em Jun-

ta superior da Real Fazenda , com assistência dos E.xcel-

lentissimos Senhores Barão da Laguna , Presidente , e

Governador Chete Politico deste Estado , a necessidade

de enviar hum Deputado a EIRei e ás Cortes Geraes

Constituintes da Monarquia com o interessante objecto

de concluir huma decisão soleinne sobre tão importante

assumpto ; e que unanimemente apptOvada esta medida

se nomeou para esta commissáo ats Sr. D. Lucas José
Obes , a quem o Sindico Geral authorisasse com seus

poderes , e instrucções.

Que tendo arribado ao Porto do Kio de Janeiro a

Corveta General Lecor, que Conduzia ao Deputado, se

lhe ordenou da parte de S. A. o Príncipe Real do Rei-
no-Unido e Regente do Brasil, que suspendesse a via-

gem a Lisboa , e passasse a conferenciar com o Senhor

Alinistrn Secretario d' Estado sobre o assumpto d»? sua

commissáo para que S. A. R. o resolvesse em virtude

de seus Poderes.

Que inlormado o Sindico Geral deste successo pe-

las corpnninicaçóes de sen delegado , o authorisou para

desempenhar sua commissáo naqtiella Corte.

Que nianitestando S. A. o Príncipe Real do Reino-
Unido e Regente do Brasil , em todos os seus DfCretos

e Proclamações , a mais firme e solemne resolução de
conservar a Unidadade da Monarquia , em o que Elle he
o primeiro interessado, como immediato Successor da

Coroa ; e constando das representações dos Deputados
das Províncias do Brasil que o voto geral dos Povos se

dirige a conservar sempre a unidade sobre bases honro-

sas ,' não ha lundamento nern motivo para propor nem
promover ínnovaqúes perigosas

, que poc^erião compio-
metter a dignidade do Príncipe , o decoro das Províncias

do Broiil , e a tran(]uíllidade deste Estado. Que quando
chegasse o caso , náo esperado , de liuma enuncipação

absoluta do Reino do Brasil, lie ao Estado Cis-platiaé

a quem compete decidir de sua sorte , e fixar seus futu-

ros destinos.

Finalmente qUe o Sindico Geral do Estado protestí

da maneira a mais solemne
,

que em quanto conservar

os Poderes de seus Povos, jamais consintirá que sejáO

atacados seus direitos políticos e civis, nem violadas aS

Bases do Pacto de incorporação, nem pertuibada a or-

dem publica. Montevideo ij de Julho de ilizz.

Thomás Garcia de "Luniga.

lllusirisslmo e Exe. Sr. Barão da Laguna.

Tendo a responder e satisfazer ao Officio de jO do»

mez passado
,

que acompanha a Prrclnnação de 28 do

mesmo mez , feita por V. Excellencía e Conselho Mili-

tar vou satisfazer pela maneira seguinte.

Depois que ao meu ccnhecimcnto chegou o parecer

da Commissáo Especial dos Negócios Políticos ào Brasil

datado em ii de Marco de 1823, jámnis duvidei que se

salvcisse a integridade política da Monarquia Portugiieza

,

tanto porque neste Pocumento se reconhece a franqueza

e lealdade , do proceditníi.to de S. A. o Principt Re^il dtr

Reino-Unido, e aiií mesmo se declara "Que o Congres-
" so , huma vez salvo o principio essencial da união,
" não disputará sobre a concessão de tudo que convenha
" ao Brasil para sua melhor e mais prompta administra-

" ção interna." Como porque eu sabia que não era no-

vo que dois Eítados Soberanos podião ser sugeitos aot

mesmo Príncipe , sem alguma dependência hum de ou-

tro, conservando cada hum todos os seus direitos de Na-

ção livre e Soberana ; tal he o que acontece com EIRef

da Prússia
,
que he Príncipe de Neiíffckitet em Suissa ^

Província separada de seus outros Estados , de tal sorte ^

que Estados Soberanos e independentes podem-se unir

pnr huma confederação , sem cessar jamais de cada hurrt

delles ser hum Estado perfeito ; taes crão em outro tem-
po as Cidades di Grécia , taes erão as Províncias Uniday

dos Paites-Baixo! , e tal lie o Corpo Helvético. E d'on-

de se quer deduzir que S. A. R. o Herdeiro do Thron»
Portuguez

,
quer a scnaração de huma Monarquia que ha.

mais de joo annos he Regida em inteiro por seus Au-
gustos Ascendentes? Será por ventura mais vantajoso e
grande Reiíijr s.í no Reino do Brasil, e náo em todo o
Reino-Unido ? Ha por acaso quem dispute a successão x
S. A. R. ao Reino de Portugal, e que elle se conten-

te só com o Reino do Brasil} Quem perde mais nesta"

separação? Será S. A, R., 6u nós os particulares? Qual
será mais natiiral ao coração de hum Príncipe

,
querer

Imperar em liuma K.nção grsnde e forte , ou em huma.

Naçáo dividida
, e por isso mais pequena e menos for-

te ? E porque se ha de querer negar estes nobres senti-

mentos a S. A. R.? Esperemos pois com constância o

desenvolvimento tinal do nosso Estado Politico de Uniáo;
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'« não nos iventnremo? a temerários dirciirsos , e pensa-

rei , e a publicar
, já com injustiça

,
que o Herdeiro do

Throno Portuguez não coniiece os seus interesses, apre-

ciando mais a parte que o todo, depois de tantos sacri-

fícios por elle feitos, e reconhecidos para .salvar a inte-

gridade da Monarquia.

O Povo do Estado íri/-;)/.!Í'//)o foi posto em sua p;;r-

feita liberdade , em a qual ainda o considero como Estu-

do Independente p-.ra poder escolher o governo que lhe

aprouvesse, e unir-se áquelle que lhe conviesse, e he

sabido que o direito das gentes admitte que hum Estado

menos poderoso se alie a hum mais poderoso, sem com
tudo perder nada da Soberania ; as condições desta atlian-

ca podem variar ao infinito, e conservando o Alliado in-

ferior o direito de se governar a si mesmo, he semore
hum Estado Independente. Se esta he a sorte do Eua-
dp Cis-platino , Se elle he <)ue nomeou o Doutor Gbtj

para ir negociar ou tratar de ultimar a sua união pohti-

ca com o Reino-Unido , e eile tem excedido ou fj|t.ido

aos seus poderes, são os Povos íri/-;>/i2(j,j«j^ ou seus Re-
presentantes quem devem tomar-lhe conta , e approvar

ou reprovar o seu comportamento, porque só elles são

çi por elle representados
,

pois que em hum Systema
tonstitucional liberal he s6 depois de ouvida e expressa-

da a vontade dos Povos por elles ou pelos seus Repre*
sentantes legítimos

,
que se deve obrar ; e eis-alii por-

que eu observo no Congresso Soberano, onde se tratúo.

Qs negócios políticos do Eraiil , que muitos dos seus il-

lustres Membros tem demorado seus pareceres para co-

nhecerem se o que apparece he a vontade dos Povos,

ou de partido , e muito mais circunspecção deve haver

em negócios políticos de hum Estado que jamais foi par-

te da Nação Portugueza, que está em sua perfeita e pl=-

na liberdade, e sem ter até agora contrahtdo direito per-

feito nem para com parte , nem para com toda a Nação
Pertugueza : todo o procedimento que a força armada

,

que por sua natureza he obediente, tomasse em taes ne-

gócios políticos, em que houvesse a menor coacção, tu-

<Jo era nullo, em vez de ser proveitoso, e eu chaino em
vneu abono o artigo 56 da 2.° sessão das Bases da nossa

Constituição Politica ,
onde esta marcada a maneira de

empregar esta fjrça , e por quem ha de ser empregada.

finalmente, quem sabe se as disposiçTres que S. A. R.
quer tomar, ou tem tomado sobre os negócios políticos

deste Estado ír/í'/'/.i<(.;« nío serão efFeito de alguma com-
binação politica entre as Cortes, EIRei , e S» A. R.?
O Povo nem sempre conhece os meios com que os Es-

tados se engrandecem.

Do que tenho exporto , he minha opinião
,

qwe es-

tando todos os negócios políticos da Monarquia Portugue-

sa entregues á sabedoria do Congresso Geral da Nação,
se espere pela sua decisão final, e que nada se pratique,

nem determine que oftVnda a integridade da Noção , e

pareça anti-constif.icioni! , arbitrário, violento, nem nos

çntromettamos em decidir negncios que só são próprios

do Poder Supremo ; e eu rogo ao Illustrissímo e Excel-

lentissímo Sr. Earáo da Líigmtn , como Cliefe stiperior

desta Província que rigorosamente faça prevenir e evi-

tiír escritos ou expreçóes que pareçáo envolver o menor
desprezo , ou a menor consideriçáo para com Portugue-

zes de qualquer Hemisfério, pnjs com isto se não enfra-

quece , ou abate o adversário (quando o ha), antes se

o adverte e estimula a ódio, e se o industria a defeza
;

e a historia nos apresenta exemplos fataes aos Estados,

Montevideo 5 de Julho de i!Í22.

O Desembargador Auditor , e Intendente de Vive-
res da Divisão de Voluntários Reaes de EIRei.

António Gerardo Curado de MeiíCzes,

LISBOA 24 de Novembro.

O VETERANO ,

j4o M. K. P. José Agostinho de Macedo.

A estas horas já tem lido na Gazeta Universal o

(neusbbrenome de seu Defensor, que tomei com assaz

ufania, por ver qtie as rriníi.ií d^íjllnliattis tevt*'*

merecerão taes demonstrações dé honra
Jencia , e acho-me em divida tanto pa-ra

e de benevo^
com V • • . co-

mo para Com os dignos Lusiraiu-.s seus admiradores , cu
aigumas iílustraçõe! ou explanações do que tenho dito

em seu ahpno.

Mais dí hiima vtz tentei substituir o nome do Poe-
ma Oriente dO de

—

Mcditj-çõo
,

p^ra ser aqiiellí , e não
este o' pciío de controvérsia proposto aos bons coiihe-

cerinres de que abunda este Reiíio. Só a ídéa de tratar

o mesmo assunipto Ai Camões , he , isa ordem litterarin,

huma empteza mui sirnilitante á AoGamit quando estj-- se

ptf pm desctíbrir a nova estrada par.i os reinos do Oribr.-

te. Quem seria capaz de çe medir com hum íjval tão
acreditado, e a qu<rm todas as Nncres cultas da Europn
tem assignado hum throno junto a Homero, e a VOr^i-

Hv* Çuem não desmaiaria de escolher o menr.p Sligeil3

de hum Poetna, cujas edições em linguagem nio tenr

numero : e que se ha traduzido em lingiias vivas e mor^
tas , che;.'Jnfio a contar luda ríieno?, que t-rí<i Latinn',*

Vuem ousou até ag'^ra coitipòr outra Jlliade , e ouira

Eneida^ He pois clirissimo que a enipreza íoi de gigan-

te ; e a Wca anticip.ida de que o nosso Cauj^cj nimca po-

deria ser igualjdii , em.píçeo muito a boa acceitaçáo do
novo Poema. Jross-e agora j^Cisivcl desfazer certos pres-

tígios que cercão o foema antigo, e fazellns coevos I . .

pôde ser ene o Orieiílg se viss- cortejado de tantos ou
mais admiradores, que os Lusiidas, São pox certo dito-

.sos os primeiros que ajudados de talento próprio ence-

tão a Car.rejra de Epopéa , eis qualquer nação que seja
,

e o mctito da originalidade iraj>time tal ctinsíderaç r^

nestas primeiras obras, que nuiKa mais póds morrer ou
ainda ter mingoa esse enthupiasmo que ellas soiiljerão

inspirar, e que , tornando-íe Imma espécie de esiudQ ^
as preserva até dos bem fundados reparos da roais judi-

ciosa critica.

Conheço perfeitamente que nãn basta emprehender,

e que esta nova direcção
,

para assim o di.cr do csrro

das Musas , se desse em outras tnjns nos fatia lembrar

do precipício de Faetoate ; mas podeti» cila Cahir eiji

entras mSns que mais destras, e vigorosas fossem ? Que
tem que <li?er ps Aristarco!, ou ante: Zcii/cj aos ináosei-

tosos atavios com que a Rclieião f Filosofia de i'ãos dadjs

enibellezá-ão o Porma do Oiic.ilei Usou por rentura

Camões destes poderosos subsídios com igii>l fortuna ?

Elle os teve, porem não fez boa applicação do primei-

ro, nem fez do segundo aquelle uso que convinha, e
que mal se poderia esperar do seu século. A Censura
dos LttiioJos he huma verdadeira exposição das causai

que moverão hum Poituguez amante da gloria nacional

a enírrandecer de novo a nossa /«ffl/i/u j>or excellencia^

que lhe parecia demandar, como alta que era, novos
e mais harmoniosos cânticos. Em qne se offendeo poi«

o credito nacional ? Quereremos talvez sii[)por que o
nosso CiimSe) tivesse O dom de inlalhvcl? Por ventura

fixou elle as ultimas balizas do talento- épico, e não se-

r.^ dado a outro mortal nascido nestes reinos ser tanto

ou mais do que elle foi ?

Jj vc por estes ligeiros traços que eu podia suste.T-

tar a merecida reputação do Oriente, como porém serja

necessário que se travassem muitos combates parciaes
^

antes que se procedesse á escalada, ou se desse o ataquo

geral á praça
,

achei que era mais conveniente recolher-

me a outra não menos forte , e onde sem estorvos iiiíiio-

res e sem cuidado na defensa de obras externas ,
podes-

se aguardar os sitiadores a pé quedo, e rechassa-los $ó

pelas vantagens da tisinha posição. Tal se uie antoliiou o
Poema escolhido para o des;ifio, pois vi nunca teve ou-
tro em Portugal , e que mereceria entre nós as mesmas
do DiiSaio sobre o hom'm (cuja vastidão excrde a tantos

respeitos) se houvesse per cá Addisions favorecedotei

das Letras e das Musas.

Quando apparecer esse í7<'if/ítí mais correcto e aper-

feiço.ido , não me esquivarei de Outro combate ; pOrém
deiNCTios ficar ein pé o Cartel já aouunciado ao publico^,
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e ssib] qire ev pr,(íeri;i esfolhfr indiffereíitentieiile e sem
recco

j
para o n.csiiio fin) ouaKjuer das suas obras maio-

res e até dj-i menores Dado o caso que se

deitasssm sorte" . e me sahisse a Historia dni fnteadas

do 'ri,e,iiro
^ scoiliia-me a este < astello de hurgoi ^ e

nem todo o cNercno dos sibios da Peniiisula teria forças

para me frríerem Teiider.

Acabo tiecliaiiiar a certas obras suas — menores —
fò erji ra7íió de constarem de menos foliias impressas , do
tjUe.os nu:ica assas louvados Poemas do Oriente e da AJ»-

citação, Heir pequenos em voluriíe são o Newton , e o
JVou» Âic^oiiouta ; mis cine aforrnosentado ficou debai-

xo dos tct^li,-s verdadeiramente sublimes do seu pincel
,

luim sujeito qunl lié o primeiro
,

que fiz tpoca na His-

toria dos pro£'essns do espirito luimaiio!!! Que renion-

fada ficou a meteria do secundo, e que doce calor não
deve lavrar em todo o peito Lusitano ,

ao ver cnmn se

J.nmortaHsa a iiosça lesldade, e como de torçj no<; trans-

portamos a erses dias saudosos em qu:; as ob«eiv.'Ções

feitas evn Siís^i-es ^ como de an!em"io E;;?avão o caininlio,

que deVerião síjuir os dsscubridores da íi\áiii\,. . Mas
para que vOu tão |onç;e ? Náo tem a própria carta , a

que vou resi^ondendo , buma exiiberantissima prova do
ndagio . . . Pelo dedo se coriliece n g:t'aiue ? . . Ha ver-

sos alheies em huina das paginas, e versos próprios na

Seguinte. Nfítí-s , como que se vc a trcnsp:;ur()çnu d-

R.i/"<ir/ ; nicurlles nor;m huma destas cnrantonlus , ou
lirurões que as crianças pintão , e só outras que taes as

cstimão.

Quem não InuvarK o entbnsirismo nne ressumbro de

Ioda a Dedicatória, »m a quil snb as apparenciai de se

invocar o auxilio estran£;eiio , mais fortemente se in-

culca o merecimento nacional ? O interesse do Pn^ma,
libado essencialmente com os maiores interesses da hoje

Rainha dos mares ! I,enibrar-lhe que as descubertas Lusi-

tanas são hoje o pedestal de sua íjrandeza s opulência ,

e que o sceptro dos mares já foi empunhado, e larços

annos
, por mãos Portuç:ue7as I ! ! Que sublime conceito

,

não menos di'^no de quem o formou
,
que da j;rande na~

ção a quem se endereça o Poema ' ! Sendo ella , como
realmente I19 , generosa e 'empre bínigna .a^colhedora

dos homens ben-meritos ,
ou fallando mais axactamente,

sendo para ella o infortúnio a melhor ^ e mais ellicaz

tíe todas as recommcndacóes , a ponto de olhar como
artigo lundamentíl do seu procedimento com os esl.rangei-

Tos
,

que se acolhem ás suas praias, o conhecido verso

de IVlr. de Liifotttaiiie.

Et c'est Jfe iniisrent
,

que ditre malhouvciia
;

quem duvida que ella receberá com os braços abertos o
A. do Poema Js'tvíi>ii ? mas permitta-me desafogar hum
pouco a viva ma^oa

, que me repassou o coração ao ler

os fataes annuncios do seu próximo , e voluntário des-

terro Eu próprio
,
que lhe aconselhei a nobre vin-

gança que tornarão ot ScipicCs e os Ma^alliiies^ estreme-
ço de a chegar a ver ex-ciitada. Sei o que perdem as

letras , e o que perde a Santa Religião
,

que professa-

mos. Toda esta Capital sentiria amargamente ver emu-
decida a trombeta Evangélica de que tantas e tão sabias

jnstrucçóes religiosas e politicas receber», a ponto de
não invejjr o que dizem os historiadores de Luiz 14 so-
bre a afiluencia dos ouvintes que a enxames corriío par«

3< Icrejjs , cnde tinhão de pregar, ora hum liossuet .

ora hum Doíirduiotic , ora hum MoisilUn.
Que iftsolente e audaz se tornaria esse punhado de

infelizes que mofão , e escarnecem de tudo o que nós
mais respeitamos, logo que souberem da sua retirada!!!

O seu nome os contem , a sua presença os intimida , a

sua pena ris fulmina... Como sábio, pertence á Patna
que o creou

,
por mais ingrata que ella tenha lido para

quem lhe dá tanta gloria. Como Professor do Christia-

nismo, e t5o provido de annos dj eloquência e da verdade
)idra o sustentar, deve-se á causa de Religião.... Em
vez dessa resaiha, ou anaiyse dos seus innumeraveis
escritos

,
que V. - . . me propõe, e de que mui gosto-

samente me incumbira se meus liombros fosstm niaií

robusto;, et; 'trte lerrbro agors , e mui Sf ri;,n-fp:e d»:

qúc , verificado que tosse o ^au desterro podciia iiiida

servir-lhe de amanuense em a Capitsl do Império Eritan-
nico . . . e só esta Icnibrança pôde siiavisar o amar"0 diS
refle.tóes que inspircu a sua carta ao seu amigo— O
Vetxroiio.

PEÇAS OFFICIAES.
Carta de Lei.

" Dom /<7("i> por graça de Deos , e pela Coristitui-

ç'o da Monarquia, Rei do Reino-Unido de Porírígu/,

Brrtj,/, e Àlgnrvcs , d'anuem , e d'aiém jMar em Àfrità
etc. Faço saber a todos os meus ^ubditos que as Coites
Detretarão o seguinte :

" As Ccrtes Geraes, Extraordinárias e Constituintes

da Naçãe 1'oittigueza , tomando em consideração o que
•lhes foi represeintado pelo Juiz do Povo de Lisboa, e
Casa dos Vinte e quatro, Decretáo provisioiuilmente ,
QUe nssiui os Kiocutadoifs dos MiHeres , temo os Hi4Í4

líienibrcis da Casa dos Vinte e quatro continuem a «er
providos n.-- forma das Lc; , e estilo actual, ni^o só em
LiiAufi

, m.as tan.bem na* outras 'Jerras do Reino, aon-
de ha taes Officioí , subsistindo ss suas attriluiçóes em
ludó o que não contravier o Sistema Constitucional. Pa-
ço das Cottís em '. iiite e seis de Outubro de mi! oito-
centos e vinte e dois.

Por tanio fylando a todas as Authoridades a quem
o conhecimento , e execução do lefeiido Decreto per-

tencer
,

que o cumptúo e ei.ecutem tão intuir; nieiite

como iielle se .contem. O Secretario de Estado dns Ne-
gócios do Reino o taça imprinir, publicar, e correr.

Dada no Palai-io de Queluz aOs trinta e hum de Outubrtj
de mil oitocentos e vinte e dois. — EIRei com Guarda

—

1- i/ijipe Feri fira de Arotijo e Cttsí'0.

Capla de Lei.
" Dom J oTio por Graça de Leòs , e pela Constitui-

ção da Monarquia, Rei do Reiíio-Unido de Jortugal^
Biasil, e y-f/g-íiri-tj

, d'aquem , e d'além Mar em Ajiicit

etc. faça saber a todos es meus súbditos que as Cortes
Decretarão o seguinte :

"As Cortes Geiac! , Extraorcjinarias e Constituintes

da Nação Portuoiitza , at tende .iro ao que lhes foi repre-

sentado pela Jur.ta Prosisional de Governo da Piovinci*

do Gr,'ia Porá , e moradores da Cidade de Santa Maria
de Belém : Decretáo que o largo do Palácio daquella Ci-

dade se dénom.ine í= frrtfij do Cemlituiçíio r=. t que nel-

la se poísa eiigir por meio de Subscripçáj \oluntaria

hum monumento ao lausto dia piimeiro de Janeiro de
mil oitocentos e vinte luim, em que alli foi pioclarrada a
Constituição Politica

, que fizessem as Cortes reunidas

em Lislion. Paço das Cortes em vinte e nove de Oiituo,

bro de mil oitocentos e vinte e dois.

Por tan<to Msndo a todas as Autkorid.ides a quem »'

conhecimento, e execUqão ào referido Decreto pertencer,

que o cumprúo , e executem tão inteiramente ccmo nel-

le se contem. Dada no Palácio de Queluz em trinta t;

hiun de (^ntulrn de mil oitocentos e vinte e dois. — El»

Rei com Guarda := Filippe Ferreira de Araújo e Caitro^

Carta de Lei.

Dom João por Graça de Deos, e pela Constituiçác»

da Monarquia, Rei do Relno-Unido de Portugal, BrO'
III

, e y4/giir-jet , d'aquem e ri'ali.mM3r em Africa, etc»

Fjço saber a totios os meus súbditos que as Cortes De-
cretarão o seguinte :

As Cortes Geraes, Extraordinárias e Constituintes da
Nação Portugueza , attendendo á necessidade de concen-
trar a administração da Armada Nacional , Decretáo o
Teguinte :

1. Ficáo extinctcs os Tribunaes do Conselho áo
Almirantado , e da Junta da Fczenda da Marinha.

2. Dentre os Offíciacs que não foreiTi de patenta

inferior á de Capitão de Mar e Guerra, será nomeadd



í 1058 3

liiim Major General da ArmacJa, ao qml competirá não

só toda a ainlioridade miiitar, que exercia o Conselho

^o Almirantado, mas também a inspecção geral de tu-

do quanto diz respeito ao pessoal e material da Matinha,

•debaixo das ordens immedlatas do Secretario d« Estado

desta Repartição.

j. Os ftiiiitares da Almada Nacional continuaráõ a

ser julgados em Conselhos de Guerra nos termos do re-

gulamento , sendo o juizo publico até a sentença.

4. Os Conselhos de Guerra que até agora subião

ao Supremo Conselho de Justiça, composto dos Conse-

lheiros do Almirantado , e de Juizes togados^ subiríó de

ora em diante a hum Conselho de IVkrinha formado da

maneira seguinte :

No principio de cada anno o Major General convo-

cará todos os Officiaes fieneraes , e Superiores da Ma-
rinha , existentes em Lisboa , e n.T presença dclles Jcrão

lançados seus nomes em quatro urnas, a saber: na pri-

meira os nomes dos Almirantes, e Vice-Almirantes , na

segunda os dos Chefes de Esquadra , e de Divisão ; na

terceira os dos Capitães de Mar e Guerra , e de Fragata
;

€ na quarta os dos Capitães Tenentes. De cada liuma

das urnas serão extrahídos três nomes á sorte , é os pri-

'•meiros sorteados de cada patente stfrão vo£;aes do Con-
"selho por tempo de hum anno. Se o réo recusar alguns,

serão substituídos pelos segundos ; e se também alguns

destes forem recusados serão Juizes os terceiros sortea-

dos. Esta mesma substituição terá lugar no caso de le-

iegitimo impednriento do- vogal competente. O Official

de maior graduação será o Presidente.

Três Desembargadores da Relação > designados por

turno em o principio do anno pelo Presidente da mesma
Relação, se reunirão aos quatro Militares , e formarão o

Conselho de Marinha. O mais antigo dos Desembarga-

dores servirá de Relator. Se algum dclles for recusado

pelo réo , será substituído por aqiielle que se lhe seguir

no turno estabelecido pelo Presidente , sendo livre ao

réo recusar até ao numero de três Desembargadores.

O Official sorteado para ter exercício neste Conse-

lho não se entenderá por isso inhibido de ser emprega-

do em qualquer serviço ; e neste caso lhe succedetá o

segundo sorteado , ou se procederá a novo sorteamento,

não restando mais algum. Fica competindo ao sobredito

Conselho de Marinha a parte contenciosa respectiva a

prezas, e suas dependências , servindo-lhe sobre este ob-

jecto de regimento o do extincto Conselho do Almiran»

tado.

5. As habilitações, e qualificações dos Pilotos tan-

to para a Marinha Militar, como para a Mercante, ficão

«devolvidas á Academia da Marinha, na conformidade da

Carta de Lei de 5 de As;oçto de 1779» e da pratica até

agora estabelecida. Ao Secretario de Estado dos Negócios

da Marinha fica pertencendo a inspecção daquelle esta-

belecimento litterario.

6. A Contadoria da Marinha fica existindo debai-

xo da authotidade do Ministro de Estado da Repartição
,

e do Major General.

7. O lugar de Intendente se unirá ao de Inspec-

tor do Arsenal
,

que será sempre Official de Marinha
,

tendo inteiramente como regiinento as Leis que rfgula-

vão aquelles dois lugares, e competindo-lhe todas as

nomeações ou jurisdiscção de Fazenda
,
que exercia a ex-

' tincta Junta , na conformidade do regimento do Prove-

dor dos Armazães de 1674 , Decreto de 26 de Outu-
bro de 1796, e mais Leis relativas, debaixo da Inspec-

ç o do Secretario de Estado dos Negócios da Marinha , e

do Major General. O Contador porem fará ao Major Ge-
neral a proposta dos Escrivães Commissarios e Despen-

seiros
,
que devem embarcar nos navios da Armada Na-

cional , e lemetterá ao Governo por meio do Major Ge-
neral a proposta dos indivíduos

,
que estiverem habili-

(Bdos para os lugares
,

que vagirem na mesma Conta-

doria. Ao Inspector da Cordoaria fica pertencendo pro-

por ao Governo por meio do Major General os indivi-

dos que devem occupar os lugares, c]iie vagarem naquel-
le estabelecimento, ou quaesquer outras alterações no
pessoal

,
que até ao presente pcctencião á Junta da Fa-

zenda.

%, Assim o Major General
, como o Inspector

,

venceráõ alem do soldo de terra da sua patente, a gra-

tificação annual de hum conto e Siiícíntos mil réis.

9. O Major General, e o In-ínector do Arsenal,
terão cada hum dois Ajudantes ás su.is ordens , os quaes

serão nomeados, e despedidos a arb:tiio de seus respe-

ctivos Chefes , e venceráõ alem do soldo de terra de
suas patentes , cada hum a quantia annual de quatrocen-

tos mil réis a titulo de gratificação.

10. A compra dos géneros para fornecimento da

Repartição de Marinha, contratos de afretamcntc , e

vendas de objectos pertencentes ao Arsenal, se tratarão

perante hum Conselho de Adininistraçúo , composto do
Inspector do Arsenal, do Contador, do Almoxarife, e

dos Chefes rias Repartições de Artilharia , da Construc-

ção, da Cordoaria Nacional, e do Hospital da Marinha,
quando se tratarem negócios que lhes sejão relativos,

sendo ouvidos os mestres das respectivas officmas. O
Major General presidirá a este Conselho , e o convocara'

todas as vezes que tor necessário, ou requerido pelo

Inspector do AIsenal
,
que na ausência do ftlajor Gene-

ral servirá de Presidente. A falta de qualquer dos Mem-
bros do Conselho será supprida pelos respectivos Ajudan-
tes , ou Officiaes immediatos.

1 1. Todos os livros , documentos , e papeis que
íe acharem na Secretaria do Almirantado , serão trasfe-

ridos para a Secretatia do Major General. O regulamento

desta Secretaria , e dos Cartórios dos Conselho? de Ma-
tinha , e Administração , será feito pelo Governo , e en-

viado ás Cortes para ser confirmado. Os livros , docu-

mentos , e mais papeis que existirem na Secretaria da

Junta da Fazenda
,
passarão para o Arquivo da Intendên-

cia , ou da Contadoria , segundo a natureza dos objectos

a que pertencerem

12. Os indivíduos pertencentes aos dois Tribunaes

extinctos , em quanto não forem empregados em outio

exercício , continuaráõ a perceber os ordenados de que

actualmente gozáo , não excedendo estes a trezentos mil

réis annuaes. Aquelles porém aquém pertencessem maio-

res vencimentos, receberão além daquella quantia mais

metade do excesso dos seus actuaes ordenados sobre a

importância dos trezentos mil réis. Exceptuão-se da pre-

sente disposição os indivíduos militares e civis empre-
gados nos dois extinctos Tribunaes

,
que vencem soldos

por suas patentes , ou ordenados em outra Repartição.

Estes empregados supranumerários terão preferencia

em iguaes circunstancias nas nomeações
,

que houverem
de fazer-se para os empregos civis das Repartições de

Marinha , cessando então os ordenados de reforma
,
que

lhes tiverem sido concedidos.

Jj. Fica revogada qualquer legislação na parte em
que for opposta ás disposições do presente Decreto, Pa-

ço das Cortes em 25 de Outubro de 1822. Portanto

Mando a todas as authoridades deste Reino-Unido de

Pcrtugal , Briisil , e Algarveij e mais pessoas a quem o

conhecimento do presente Decreto pertencer
,

que o

cumprão e guardem tão inteiramente como nelle se con.

tém. Dada no Palácio de Queluz aos jO dias do mez de

Outubro de 1822. = EIRei com Guarda. = I^íiacio </<j

Coíta Quintclla.

Erretâi. Na Gazeta N.° 252 (de 15 do corrente )

pag. 4, no verso 2." da Estancia 5.^— Grande gloria,

leia-se ,
Gráo de gloria.

Na G. N. 261 (de 21 do corrente) pag. 5, col. Jin.

}I , exig£-se , leia-se erige-se ; col. 2, lin. jj, Telice

,

leia-se Feíice.

i^ 1.1 1^ li ir. N S A xN' A C 1 O .N A L.



SENHOR REDACTOR.

R Ogo-lhe o favor de me dizer como se entendera no verdadeiro sentido a nossa

Constituição Politica da Monarcliia no Tit, 5.° Cap. 2° Art. 206 ,
quando diz = Em

todos os casos o Juiz dentro de 24 horas mandará entregar ao Réo huma nota por elle

assignada , em que declare o motivo da prizaõ, e o nome do accusador , e das teste-

munhas , Jiavendo-as. ^ Porque, se se deve entender litteralmente , como eu penso, naó

3 entende assim o Senhor Corregedor do Crime do Bairro-Alto Simaô da Siiva Ferraz;

pois que achando-rae nesta Cadéa da Cidade ha novenfa e tantos dias, incluindo vin-

te e dois de incommunicaçaõ , e segredo terrivel , inda me naõ disse porque, nem
qual he o meu delicto. He verdade que na incommunicaçaõ, e no segredo fui pergun-

tado, e acariado cinco vezes, com homens perjuros, e meus irimigos , e até com
hum menor sobre as Causas do incêndio do Navio Visconde de Monte-Alegre , de

que eu fora Coniramestre , mas passarão aquelles vinte e dois dias , e tem passado

mais setenta e tantos, e ainda me acho como no princípio.

E que dirá V. m. , sabendo que as minhas perguntas, e acariaçôes forno feitas

comulativamente pelo mesmo Senhor Corregedor, e «eu Escrivão Dionysio José Ivlon-

teiro de Mendonça ,
por elle escriptas, e só por elle, e pelo Senhor Corregedor, sim

outro algum Escrivão, ou pessoa de fé, que testemunhasse os meus diios ? ( Ord. Liv.

I. tit. 24. §.20, eLiv. 3. tit 32. §. I.) nao Jhe parece, que humas laes perguntas ,

e acariaçôes , a que íalta a solemnidade da Lei, se achaõ nullas ?

Assim o assenta quem o sabe , e igualmente que , se inda naõ foraô ratificadas

o devem ser. Eu naõ creio que já o fossem por ter vindo aqui o filho do Senho; Dio-

nysio a dizer-m.e zz V. ni. tem que oppor ao que disse, ou confirma-o? Porém se is-

to valle, entaó já se ratificarão mas naõ conforme quer a Ord. Liv. i. tit. 79. §.30.,
e Liv. 5. tit. 117. §. II. Nem a minha vista escreveo o que lhe respondi.

O exposto bastaria para admirar todos os homens de recta intenção
,
porém o

negocio inda he mais extraordinário, porque, Senhor Redactor, todas as vezes que cu

era perguntado apparecia joaõ Baptista Bornay ás escadas da Cadêa a acabar de insi-

nuar os com quem eu era acariado, e alli esperava que sahissem, e mais o Escrivã'^,

para lhe perguntar o que se tinha passado, e eu dissera, postergando assim o segredo

da Justiça, e com escândalo da integridade irem hum , e outro pelo braço , e todos

de companhia, como, em me cumprindo, provarei. Agora me perguntará V. m. : E
quem he esse Joaõ Baptista Bornay í Eu lho digo. He hum Confidente de Abbel Dag-
ge

,
que he meu accusador , e que requer contra m;m, por cujos serviços obteve dos

Seguradores em Londres huma Subscripçaõ importante para aqui gastar a propósito. E
que tem V. m. feito ha tanto tempo prezo , e em semelhantes circunstancias? me tor-

nará V. m. ! Nada , lhe digo eu.

He o caso. O Capitão do mesmo Navio requereo ao Senhor Corregedor vrsta do
procedimento; elle mandou informar o Senhor Dionysio, e este assevera, que naõ ha
requerimento , e que tudo saõ averiguações da Devassa, que contém segredo, e por is-

so despachou rr Visto naõ haver requerimento , indeferido. Lisboa 12 de Outubro de
1822.= Ferraz. ~

Aqui cumpre-me que V. m. saiba que o Senhor Dionysio tinha attestado antes

que o queixoso era Abbel Dagge competentemente authorizado. Elle faltará ao sagra-

do do Juramento de fallar verdade ás Partes ? Quem o sabe ? Entaô que hei de eu

requerer , e a quem ?

Eu bem sei que V, m. poderá reflectir, que as Devassas tem tempo certo, e de-

terminado , e que ou se tiraõ ex officio , ou a requerimento de Parte: sei que ha esta

Parte, e este requerimento, r.ias o Senhor Dionysio diz que o naõ ha, e isso basta.

O remédio he gemer, até que o Senhor Corregedor se digne lançar a sua vista , em
huma occasiaõ que naõ tenha que fazer, para hum Ente desgraçado, e resurgillo á

Luz, tir^ndo-o do cahos , em que se vê. Parece-me que lhe estou ouvindo; E V. m.



porque se na6 queixa' super>orm«BTé ? Ah ! Senhor Redactor, eu he verdade que o na6
fiz, mas por uiim o fez o mencionado Capitão ao lllustrissinio e Fxcellenfissimo Se-
nhor Joré da Silva Caivnlho, Ministro, e Secretario de Estado dos Negócios da Jus-
tiça

;
porém este achou indefcrivel o requerimento depois de informado peio Senhor

Corregedor Ferraz. CJucr V. m. ver o mesmo requerimento ? eu o copio.

SENHOR. rzDiz António AfFonso Duarte, Capitac que foi do Naviorr Viscon-
de de Monte Alegre

, que tendo este soffrido o imprevisto sinistro d incendiar-?e §69
toda a sua caraa no d a dezenove do pretérito riíez de Junho, quando fundeado si5te-ít:

hum krro na Enseada de Nofsa Senhora da Boaviagem se achava prompio pyfa-^i+#»-

toda a càuiefb , e scgursnça "seguir wa' inesnioldiai viagerti: pàáa íd Rio" defjaneircv, com
esc.illa pe!a Lha do Fayal , sem que taõ desffítroso ' incerjéiie :.pode?5eihiafflíJjar as mui-
tas diligencias do Suppiícante , e de toda a sua Équipagêiv.-, q«é apenas:, com muito
risco

, podéraõ sslvar suas vidas, huns no Bole , outfoSr no Escaier do iSav/Oi^ e alguns
deitando se ao Mar, segundo prova o Teraiiè Naurico

,
que cónstJ) a folhas tres da

Certiddõ junta, que o Suppiicunte fizera assiguar por todos j apenas saitáraõ em terra
,

cumprindo com os deveres, que a sea cargo impunhaõ. 'eai casos taes oi estilios , e
Leis Marítimas de todas as Nações civilizadas; requereo ', e assignoo no Juizo com*
pcíenfe á'in.iia e Mina , Termo de Ratiíicaçan daquelle outro, e de protesto contra,
e a favor de quem por Direiio tocasse

,
para hcar desonerado por si ,h e^ peias pes-.

soas que representava livre de toda, e qualquer responsabilidade, protesto que sendo
intimado a todcs os Interessados , e ao Procurador dos Seguradores em Londres tto*:

gero Bidgood Whyihney, foi julgado por Sentença, depois de passados os dias ido es-

tillo , sem a mais pequena impugnação d*algum delies , como faz ver a mesma Certi-

dão: seguíraõse as investigat;6es feitis por aquclle mesmo Juizo ,
que procedendo a

Devassa , a concluíra sem obrigar pessoal alguma , como na referida Certidão porta por
fé o Escrivão da mesina.

Naõ obstante concluiremse sem iniciação de algum Cúmplice todas estas solemni-

dades , e investigações judiciaes , que deveriaô garantir a segurança individual do Sup-
plicante , e mais pessoas que repre-^entava , com estranheza soube, que a instancias, e
a requerimento de hum tal Abbel Dngge ( homem que se inculca encarregado da ave-

riguação daquelle facto) expedia V. Magestadr Ordem ao Doutor Corregedor do Bai-

ro-Aito para procedera segunda Devassa sobre o incêndio acontecido ao sobredito Navio.
Qire esse intrigante Íng'ez requeresse a V. Magesiade sob pretextos calumniosos

huma providencia taõ Ant;consfitucional , e illegitiina
,
para sacrificar ao Supplicante

com os perjuros depoimenros das testemunhas, que andou seduzindo com promessas d*

avultadas quantias, segundo próvaõ os depoimentos das testemunhas, que juráraõ na

Justificação constante da rrie^ma Certidão junta
,
julgada em Juizo competente com au-

diência daquelle Procurador dos Seguradores em Londres, naõ admira o Supplicante
,

po-que rv^puta esse procedimento do Supplicado como próprio do seu caracter venal , e

orgulhoso , vendido ao interesse dos Seguradores, ou de quem lhe incumbio taÕ avil-

tado mandato.

Que V. Magestade porém annuindo ás calumniosas , e fraudulentas argucias ra-

tificasse as pertenções do Supplicado, naõ só admira o Supplicante, mas nem lhe he

possivel exjilicar quarto o surprelsendca huma tal Determinação , taõ contraria ás Leis

estabelecidas , e taõ opposta aos princípios do Systema Constitucional
,
que felizmente

nos rege.

A Lei Pátria prohibe segundas Devassas sobre o mesmo facto , e annulla as que

S3Õ tiradas ou por Juizo rncompetenrc , ou fora do termo marcado na mesma Lei, Or-
denação do Reino Liv. i," tit. 65". §. 31., e Lei de 31 de Março de 1742; dispensar

nas Leis estabelecidas só he permittido ao Soberano Congresso das Cortes Geraes
,

ExTKAOKDiNARiAS, E CONSTITUINTES DA Naçaõ , segundo OS princípios de Direito Público

Cf)n8titucional ; entaõ que maior motivo para o Supplicante ficar surprehendido com a

Determinação de V. Magestade, quando Decretando huma segunda Devassa por Juiz

incompetente, e fora do termo legal sobre o incêndio do Navio — Visconde de Mon-
te-Alegre = estabelece a dispensa das Leis suppra citadas?

Porém, Real Senhor, esse naõ he o maior mal, outro mais perigoso vê o Sup-

plicante imminente
, porque reputa essa segunda Devassa como hum verdadeiro attenta-

do contra a segurança de sua pessoa
,
que assas julgava garantida pelo resultado das

investigações judiciaes
,
que tiveraó lugar na conformidade das Leis estabellecidas. De



que serve ao Cidadão a g;<r;intia da segurança individual , o mais precioso de todos os

Direitos Sociaes , se ella somente consiste nas palavras com que as Leis a decretaÕ ?

que imp(*rtJrá garantirem essa segurança as Base? de Nossa Constituição Politica, se

na pratica as decisões naõ correspondem a essa garantia ?

Já oSupplicante tem essa prova; Já o seu Contramestre foi prezo, e mettído em
segredo vinte e dois dias , e ainda se acha privado da liberdade , sendo o primeiro re-

sultado das compras do Inglez , do perjúrio de pessoas corrompidas , e da franca entra-

da de hum abysmo horroroso, que tem aberto á innocencia a Portaria expedida ' As

Leis, verificado o Crime, punem o delinquente ; mas o Cid.idaó
,

qiie confia nas Leis,

naõ pode nunca esperar, que ellas se posterguem, para o fazer delinquente sem Cri-

me
i

e he isto o que sé vê em semelhante procedimento, que atropcllando a Legisla-

ção, o rempo , e os indivíduos, protege a intr!g:í, o juramento Falso, e a venalidade,

sem que o Supplicante possa dizer ^ihsfou salvo porque a Jasil^a , e a Lei íizeraõ o

seu dever.

A Lei manda que nao tenha lugar segunda Devassa sobre .o mesmo f.ico , outra

lei estabelece, que verificado com exactid.iõ peles meios leonês q'je tal Cidadão, ou

Individuo naõ he cúmplice do Cnme ,
que se lhe argue, se naõ proceda contra elle pelo

mesmo Crime : a mesma razaõ, todos os princípios de Justiça , ou da Humanidade assim

o persuadem. Vendo pois o Swppjic:-nte que ape/a'- d'estar verificado pelos meios legaes
,

que ninguém tivera parte criminos-a no incêndio daqu;lle Navio , se procede á repeti-

ção desses mesmos meios, mas illegitinia:r.er,te , ea requerimento de Pjrre, que outra

cousa deve pensar, senaõ que se pcjtende sacrifica-lo, e por conseguinte attentar con-

tra a sua pessoa, ou contra alguma das q.ie compunhaõ a Equipigem daquelle Navio?
O caracter venal do Supplicado , a illegitimidade de sua pessoa, pois se naõ

mostra authorizado , a aUicijçaõ que empregara para com vários da Tripulação do

mesmo Navio, a promes-a do prémio de dois mil cruzados, feita em avisos pelas es-

quinas desta Cidade , e Villa d'Almada a quem se denunciar , ou declarar o Cúmpli-
ce , saõ factos, que cada vez mais ratifcõ os temores do Supplic.inte , e muito prin-

cipalmenie quando vê que V. Magestade lhe facilitara o ultimo meio, que lhe resta-

va
,
para conseguir seu damnado intento: a Lei foi cumprida, a Justiça fez seus de-

veres , deixem-se pois caprichos de Partes orgulhosas , e remeuaÕ-se estas aos meios

ordinários, e contenciosos, de que já lançsraõ maõ.
Mas V Magestade podia ser illudido sem dúvida , occuUando-se-lhe o protesto

julgado por Sentença sem impugnação dos luteressados , a Devassa tirada em Juizo

competente sem pronunciar individuo algum , a illegitimidade de pessoa do Supplica-

do, e os meios vis , e criminosos
,
que empregara para adberir testemunhas, que vaõ

jurar nessa segunda Devassa ; he por isso que o Supplicante leva hoje ao conh.ecimen-

to de V. Magestade iodos estes factos , e circunstancias na esperança de que haõ de

fazer revogar aquella Régia Determinação, pela certeza que anima ao Supplicante de

que no Paternal Coração de V. Magestade naó pó ie a verdade conhecida ter cabimen-

to a par da intriga desmascarada : Por tanto recorre, e:=P. a V Magkstade seja ser-

vido Mandar expedir Ordem áquelle Ministro o Doutor Corregedor do Bairro-Alto,

para remetter todos os papeis no estado , em que se acharem ao competente Juizo d*

índia, e Mina, pela conhecida nuliidade do procedimento, e alii pelos meios ordiná-

rios quem tiver legitima aurliorizaçaõ requeira o que lhe convier, z: E R. M.

Então que me diz a tudo isto? Pasma? Pois, meu Amigo, também eu.

No eiitieranto inda protesto nida requerer, esperando o que faraõ as Leis de ii

de Maio de i65'5^ , e 3 de Agosto de 1729 , Ord. do Liv. i ° tit. ji. §. 4 , e 5 , e o ar-

ligo 9 do Cap. único dos Direitos, e deveres ^individuaes dos Portuguezes , marcados

na Constituição. '

Sirva-se pois deixar distribuir esta minha Carta com a sua Folha , em que des-

abaíFando parte da pena
,
que me rodêa, ella mostre quanto inda devem temer os iio-

mens sem protecção.

Sou de V. m.

Attento Venerador e Criado

Cadêa da Cidade 20 de Novembro
de 1822. Manoel "José dos Santos.

LISBOA. NA TYPOGRAFIA D£ SULHOES. \Z%1.
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G^ZET^ UJVIVERS^L <t

TERÇA FEIRA 26 DE NOVEMBRO.

A
FRANÇA.

Paris 25 de Outuiro,

Qiiotidiana de hoje contem o seguinte: " Está tar-

de se espalha em Paris o boato de terem pessoas cons-

pícuas recebido por via extraordinária noticias de VcTííkt,

tjue annuncião que as disposições dos Soberanos %io de
natureia de tranquillizar os amigos da legitimidade

,
pe-

io que respeita aos negócios á'Hespanha. Dlíem que a

intenção dos Augustos alliados he declarar ás Cortes que
hajão de restabelecer a Hejyaiha na sua antiga Consti-

tuição, e dar a liberdade ao Rei, se não^quizerem ex-

por-se á guerra da parte de todas as potencias. Recolhe-
mos este boato sem lhe darmos mais certeza do que el-

le realmente tem. Mas parece positivo que lu Seo d'Ur'

gel toma consistência , mesmo junto das Potencias Es-

trangeiras, e que adquire credito bastante para poder es-

perar que a guerra que faz contra os revolucionários se-

rá sustentada pnr soccorros podeto?Os de toda a espécie.

Finalmente; iiuina consideração pôde supprir ate certo

-ponto a falta de noticias exactas sobre os fins do Con-
gresso de Vtrona , e he

,
que nas circunstancias extraor-

dinárias em que se acha a Europa
, só podem os Sobe-

ranos congregar-se com o intuito bem formal depor ter-

mo á desordem. Se os Reis approvassem o principio ou
máxima fundamental das revoluções, inútil lhes fora reu-

nirem-se para deliberarem sobre o que ellas offerecem
de perigoso. Seria mais simples deixar ás revoluções a

liberdade de seguir seu curso, e não deixariáo os Reis en-

tão de conservar-se encerrados em seus Palácios ,
para

esperarem o ultimo desfecho delias. Accrescentamos es-

ta reflexão á noticia que nos ha. chegado
,

para que se

fòr ainda prematura, deixe ao menos huma tão simples

te([i\30 a's pessoas de bem a esperança de que estes boa-

tos se poderáó algum dia realizar."

H E S P A N H A.

Madrid 1 1 de Novembro.
Os periódicos de Galliza não contém cousa particu-

lar Se não que o Commandante General do 2." Distric-

to (^Corunha ) recebeo do General em Chefe das armas

Portuguezas da Província do Minho , Lu/s do Rí^o
,

huma carta em que se inclue copia do officio
,

que lhe

remetteo o seu Governo
,

para proceder á prizSo dos Her-

panhoei fugitivos qUe se apresentarem sem passaporte
,

e á dos facciosos que anteriormente tiverem estado cin

Portugal
^ se se tornarem a apresentar.

Faltou-nos hoje o Correio de Aragão.

A correspnndijncia pata a estrada de Castilla
,

que
saliio desta Corte a 6 do corrente , foi intercejitadâ e

queimada pelos facciosos no monte de Almarai, onze lé-

guas antes de chegar a Benavente ( nd Caitelta a F<-
Iha.-)

Idem IA.

As noticiai! ultimamente recebidas de Parii sáo ati

2 deste mez. OJomal dos Dcbiit<s diz (mas não o cre-

mos) '' que se fallava da saliida do Imperador Alexandre

pira a Ktissia muito antes do que se devia «sperar ;
'' e

cita huma carta de Viemui de vinte e hum de Outubro
^

secundo a qual " taiiibctn parece ter-se reliiado do Con-

gresso o In perador à' Áustria , deixando os negócios de

que se devia tratar in\\'ciona par» huma Junta que lião

de celebrar em Vienna es Ministros que estio agora no

Congresso, sem que nem sequer se presuma o motivo

de Ião repentina mudança. " Dizemos que não crerros

( eontiniia 3 Gazeta de Madrid , d'onde extrahiinoi este

artigo ) as noticias do Jornal dos Debates , porque não

tem mais fundamento que hurra carta, cuja data as des-

mente. — O Jornal de Paris refere que em Pádua, Ve-

neza, e Verona forno prezas variss pessoas mui distinc-

tas. Parece estar resolvida a evacuação do Piemcnte pe-

las tropas Austríacas
,

que se retirarão para o AJ/Zunei;

mas quanto ae Reino de Nápoles, nem esti resolvida,

nem tão pouco para tesolvet-se
,

pois ainda insistem em
que o Carbonarismo se tem arreigado demaziadamente na-

quelle Reino.

Hum artigo de Franc/ort 2j de Outubro diz:''Re«»

nova-se o rumor de que em Verona se farão propostas

para dar maior extensão aos poderes da C ommissão in-

quisitória de Moguiicia , e para limitar o uso da liberda-

de da Imprensa, isto he
,
para reprin illa. O Príncipe de

Metternich ,
segundo dizem, assegurou antes da sua sa*

hida para Verona
,
qOe tinha certeza de que se approv»*

ti. o todos os seus projectos."

LISBOA i5 dt Novembro.

Carta de Lei.

Pom João por Graça de Deos , e pela Constitui-

çS.-> da Monarquia , Rei do Reino Unido de Portugal

^

Brasil, e Algorves , d'aquem , e d'além Mar em Ajrica

etc. Faço saber a todos os meus súbditos que as Cortes

Decreiáráo o seguinte :

As Cortes Geraes, Extraordinárias e Constituintes

da Nação Portugueza , desejando favorecer a construcção

naval, animar a Marinha , e por ella vivificar o Commer-

cio do Reino-Unido de Portugal, Brasil, t Jlgarves ^

Decretão provisoiiamente o seguinte :

1. As madeiras de producção Portugueza, próprias

para construcção ou fabrico de navios, ou embarcações

de qualquer espécie , são isemptas de direitos por entra-

da , e de qualquer emolumento nas estações existentes.

2. Continiia a ser livre de direitos , e he livre de

emolumentos tudo o qtie for necessário ao apresto, ap*

parelhos, sobrecellentes , victualhas , ou uso do navio

Portuguez ,
qtie sahif em viagem. O Capitão cblera d«



[ 1060
]

Alfandega esta- liberdade , verificando aiii a referida ne-

cessidade e uso.

j. NeuhOrri casco' estrangeiro poderá ser conside-

rado navio Portuguez , salvo sendo apresado por navio

Portuguez , ou quando por naufrágio , varação , ou jul-

gado de innavigabilidade soffrer concerto no Reino Uni-
do

,
que despenda alem do dobro do seu valor depois do

sinistro ou da sentença. Todos os navios de ccnstrucção

estrangeira, qne forem de propriedade Pnriugueza ao

tempo da publicação do presente Decreto , são conside-

rados com'> de construcção Portugueza.

+. Os navios que daqui em diante se construirein

no Reino Unido
,

gozaráó do privilegio de isempcão de

direitos da sua primeira carga de géneros nacionaes que
exportarem.

5. O navio Portuguez, que entrar, e saliir em
lastro-; o navio Portuguez

,
que entrar em lastro, a abrir

despacho para carga, e sahir com menos de meia carga;

ou o navio Portuguez
,
que entrar com alguma carga , e

sãhir em lastro, pagará somente ametade do que paga o

navio Portuguez, que entra, ou sahe cjrregado.

6. Fica no arbítrio dos proprietários dos navios o

levar Capelláo, e Cirurgião , seja. qualquer que for o seu

lote , ou viagem. No caso de quererem levar Capelláo
,

ou Cirurgião, não serão estes obrigados a pagar emolu-
mento algum ao Capelláo, e (jirurgi o flióres da Arma-
da , bastando para a sua admissão nos navios o apresen-

tar os titules legaes de suas habilitações.

7. Feita pelo ftíestre , ouCapitão do navio, a d«-

claraçád' do dia da sua projectada viagem , oito dias an-

tes na estação do correio , a nada mais lie obrigado; e

n.lo pôde ser detido, além do termo declarado, por r.e-

nhuini causa , ou Authoridjde. Se ao navio tor necessa-

tio approveitjr comboi , ou conserva, poderá lazer a de-

iclâraçjo 48 lioras antes , e não poderá ser detido alem

deste termo.

Os marinheiros doJ navios em mais de meia carga

ff:0 poderá") ser prezos para o serviço d.i Armada em
quanto houverem marinheiros de navios descarregados

,

surtos no mesmo porto.

9. He \ivre aos donos dos navios incumbir, aquém
lhes convier, da carga ,' e dcscarg-a dos lastros, coiiipe-

tfnfdo somente aolntendente , Cap. do porto , ou Guarda
r<i<5r do lastro , a designação do local , em que a mesma
carga, ou descarga deve ter lugar, sem que os donos te-

tiháo por tal respeit» obrigação de pagar emolumentos
alguns.

10. Fica permittido dí-ba;.\o da inspecção da Au-
thoridade competente o retirar-se de bordo do navio a

pólvora do seu uso antes de dar entrada na Alfandega.

11. A licença para cortes de madeira , a marca

dt estaleiro , e bater estaca , e os passes dà barra , se-

rão puramente grjtihitos ; e por nenhum titulo se po-

derá pertender emolumento algum a similhante respeito:

As lanchas , e barcos de pescarias não serão de ora em
diante obrigadas a tirar licenças.

12. Pelas matriculas da gente da equipagem, e

dos Carpinteiros , e Calafates , haverá hum único eiiio-

lumento de 50 reis por cada pessoa a favor do Escrivão

respectivo.

t j. Todo o Proprietário, Capitão, ou Mestre,

pode servir-se para creiíar seu navio da barcaça, ou bar-

caças
,

que bem quizer : ficando abolido o abuso prati-

cado em algnns portos de obrigar o Patrão mór os pro-

prietários a- servirem se exclusivamente da sua barcaça.

14. O- Intendente , Capitão do porto, ou Patrão

mór, Escrivão, e IVleirinho
,

pelas vistorias, a que pro-

èèderem , somente perceberão os emolumentos
,
que por

Lei expressa lhe toreai designados : ficando abolida qual-

quer pratica em contrario, ou ainda argumento de ana-

logia deduiido de Lei.

- ij. Ficão extitictas todas as visitas dos navios por

entrada, excepto a visita da Saúde, e a visita da Al-

fandega depois da descarga, e antes de retirados os Guat-

(!as, de bordo. A visita do tabaco» se continuará nos ter-

mos em qiie presenWmente se pratica. Os- |\is?jgeiKos

Portuguezes logn qfie estiver leiti a visita de Sautle
,
po-

derão livremente vir para terra. O Ofíicial de Saiide
,

que oPvegimento determiiur para esta v:sita , será obri-

gado a habitar na povoação m;.is próxima da barra. O
Capitão, qli Mestre do na\io , quer nacional, quer es-

trangeiro
, será obrigado a entregar ao OiYicia! dà \isita

copia exacta do seu manifesio, por elle assigriada, e bem
assim a relação dos passageiros que trouxer. O Olficwl
da visita enviaiá no mesmo dia a primeira ao Adminis-
trador ou Juiz ói Alfandega, a segunda ao Ministro en-

carregado da policia do porto, a quem os passageiros se-

rão obrigados a apresentar seus passaportes dentro de 24.

horas depois dS desembarcados , sob pena de haver con-

tra ciles o mesmo procedimento a que estão sujeitos «s

que viajão sem passaporte.

16. Todas as visitas- por sabida ficão reduzidas a l-.u-

ma só visita, e por ella. somente pagará o navio .10 es-

caler 4S0 icis , e 30 Esctivãi) cutros 4£o téis pela Certi-

dão competente
,

que ficurá sendo documento lic Uoido.

17. O passaporte seiá lavrado cm pergaminho, e

fará as vezes de registro como documento de bordj. Nel-

le se de\cm declarar não só as dimensões
,
porte , IÓ5-

ma de armaçãOj e mais qtjaliiljdes características da em-
barcação ; niiis também o nome do dono, ou donos, .u
DOine do constructor , e a designação do lugar, «v tem-
po, em que foi conslruido : sendo de construcçâo Por-,

tugueza ;-c Se fòr de constiucçáo estrang-ira, mas uacio-

nalisddo nos termos do artigo j.", isso mesmo se decla-

rará.

18. O passaporte luin avez concedido pela Secreta-

ria de Estado dos Negócios da ftlarinha, será referenda-

do em cada viagem pelo Intendente : e onde o não hou-
ver, pelo Canirão do porto respectivo; e não liaveudo

hum nem outro, pelo Juiz da Alfandega. F.ste acto de-

signará o nome do Capitão . e a viagem emprehendida.

Por elle p.igará o navio 960 reis.

19. O passaporte sónicnte ietá reformado pela mu-
dança de dono., ou de nome do navio, ou de forma de

sua armação. Em quanto esta rclótma se não effíctuar

por tereni aqucllas mudanças lick> lugar fora dos portos

de Portugal j e Algtrrve.^ será suprida a sua falta por

hiima nota declaratória feita no mesmo passaporte pda
Authoridade a quem tosa rcferendallo , e \alcia pelo es-

paço de hum anno para dentro delle se telorinar.

20. O Capitão lie obrigado a prestar fiança na Se-

cretaria de Estado dos Negócios da Marinha da restitui-

ção do passaporte original no caso de venda do navio, ou
no caso de ser condemnado de innavigabilidade. Esta

fiança envolve a responsabilidade ._ e pena de hum con-

to e duzentos mil réis, quando se não restitua o passa-

porte dentro em Scis inezes contados do evento ^ e dei*-

tro de hum anno além dos Cabos d'Orne , e Eoa Es;-.e-

rança. Esta pena será applicada para as despczas mais ur-

gentes do porto a que o navio pertencia.

2 1, Tendo lugar em paiz estrangeiro a venda ou
condemnação de innavigabilidade , o Capitão entregaiá. o

passaporte ao Cônsul Portuguez do porto; e não o ha-

vendo, o poderá ei>rregar ao Cônsul Portuguez residen-

te no porto mais risinho, ou na Secretaria de Estado
,

e Com recibo da entrega obterá o levantamento da fiança.

22. O Alvará rio primeiro de Fcverciio de 1758,
em quanto determina que todos os despachos necessários

para a expedição dos navios se reduz.io a hum só livro,

e nelle a hum só termo, e a huina única somma
,
que

em si inclua cumulativamente todos os emolumentos, c

todas as contribuições, que até entJo eião pagas por

differentes repartições, para que a totalidade da referid»

somma seja depois distribuiria com a devida proporção

pelas pessoas a quem tocarem as sobreditas contribui-

ções , e emolumentos, será posto na mais inteira, e

religiosa observância, sem excepção alguma, que o te.-n.-,

po ou resolução posterior possão ter introduzido , daii'

do-sc_ na raeza deste despacho o passe para o registo doj,

navios na Torre, s fazendo-se alli a matricula d»- su*

equipagem.
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23. Níiihinn Einpriígaco publico, OlTicial de fazen-

rfa , ou policia dos poito», poderá exigir da somma to-

tal, que o n.nio pai;ar nos termos do attij'0 precedeníe,

cu além da dita somnja , coii?a alL;iiinr a titulo de cos-

tume, gratificjCF.o ,
propiiia , ou enrolumento

,
que não

seja estabelecido por Lei.

24- Jii!^a-se vencido o frete pela descars;a da fa-

zenda 1)0 cjcs do porto do destino , salva conveirçáo em
contrario.

2;. Fica aboliil.i a pratica singuUr , eUabelecida

fia navegjCjáo cnm o Srosil, de responder o nivio pela

a\ariâ, ou diluirtuiç.V. do ^e-ieio carregado, proc--did.'>

de vicio próprio do meínio género. A di'íposíçáo deste

artigo terá sóment-- In^ir pas'!ú,tos >.eis mczes dc^de a

sua publicação na Clianccilaria Wór do Reino.

26. Ficiio revogadas quaesquer di-ipoíicões na par-

te em què forruí conltorias is fio presente Decreto. Fa-

ço das Cortes cii ;i d.' Outubro de 1822.

Por tanto Mando a todas as authnri Jades de«te llei-

nn-Unido de IKríii^n! ^ B^íhíI , e A'^,:ivei, e mais pes-

soas a quem o cor.hrci mento do presente Decreto pet-

tcncer
,

que o ciimpião e sjuardem tão inteiramente co-

nio iiellé SC contem. Dada no palácio de Queluz nos 6

dias do mez de i\'n\cmb(o de 1822. = ElRcl com Guar-

da. ~ I^iiiicio (/ii Cuitii QiiiiiUllú,

Sr. Redactor.

No actual Syçten;3 não se devem occulrar, mas sim

romn.unicar aO povo todos Os conliccinientos utci-;
,

que

s'emprc ou estiverem reservados a certas classes , nu
, se

mais í;eralm.= :ite se difundirão, a diuturnidade dos tem-

pos tem feito dcsapparecer. Entendendo pois
,

que não

lie para desprezar a seguinte noticia ,
que pude baver ; e

que ella pôde Ser mui proveitosa principalaienlc ao povo

da V'illa de Piviic/n' nas actuaes circunstancias; ro^o a'

V. m. lhe queira dar lugar 110 ssu Periódico
,
julgando-a

digna disso.

Notu-la lourt n nnturczJ dns Sisas e dos accrcsciíiius
^

cf a ,jii£iji peit ciiicm estes depois

dos tticúbeçiimcntos*

O tributo das Si;as, que começou a perpetuar-se no

ten'po do Scniior R.ei D. J 0,1,1 l , i.unca se conheceo

nestes Reinos, nem o houve ate o tempo do St. D. D;-

«11 : antes das palavras da Chronica do Sr. D. João 1
,

que transcreve Ctibedo , tom. 2.", c. Ilj, no fim, cons-

ta que os povos por necessidades
, e urgentes occurren-

cias sobievuidas no Reinado do Sr. D. Afoitso -IV, str-

vindo-lhes de exemplo ós moradores de Setnhcil , as co-

meçarão a lançar entre si.

Depois por occasiáo das guerras que houve em tem-
po do Sr. D. Fernando , fillio de Sr. D. Ajoiuo IV, ví-

râo-se os povos com tantos encargos
,

que para os snp-

portar linçavio entre si as ditas Sisas : e quando se vião

mais alliviados , ou as tira\áo de todo, ou as diminuião

cm parte , segundo lhes parecia mais conveniente ; e to-

maváo contas aos Recebedores e Tliesourciroí , a quem
erão entregues , sem Se interpor nesta matéria autlioti-

dade do Seuiior da terra.

Vendo porem os Srs. Reis que as Sisas avultarão;

suppostas algumas necessidades passadas, e outras coniin-

gencias, que se imaginarão futuras; pedião giaciosamen-

re aos povos por cpaço de 2 ou j ânuos as Sisas, dizen-

do, que a seu tempo lhas deixariãn. Succedião porém os

incidentes huns a outros em modo que as hião pedindo

por mais tempo, ficando-lhcs desta maneira a posse des-

te tributo, sem que os ditos Reis o lançassem, come-
çando, como fica dito, a posse delle 110 tempo do Sr.

b.jo.ío 1.

Introduzidas dtste modo as Sisas neste Reino, e

constituída a Coroa na posse delias , feitas já Vatrimí.nio

Real ; ordeiiárão os Srs. Reis os Reymcntos ou Aitii,os

das Sisas, que o Sr. D. Sel;iiti'o le.^ormini , e enier;do».

na forma do Alvará, que seive de ptóicgo aos mcsnriOs]

artigos; e andavão as Sis.s arrendadas em ramos.

Mostrando porcm a experiência, que de snd-rem ar-

rendadas recebiáo os povos graniies vexaç'«:s dos Rendei-,

ros ; as pvdirão por encsbeçanier.to : o que lhes foi con-

cedido pelo Sr. R>i V.Jdéo III, nos aniios de 1526,
ou 15 27 ,

pouco mais ou menos, e se otdenru novo e
especial Alvará ou Htgimento dos lats rncabtçamriitoSj,

como tudo consta do cue se lé no principio, do mesmo
Regimento ; e então se tez o contrato e ajuste crm oa>

povos por eíctipturas publicas
, ene se actiáo na Torra^

do 'l'ombo nos livros dos ditos eucíibeçanientos. Consis—
tio este contrato em <.bri!:ai-sc cada rin.o ou liig.r a daf.

cada anuo por conipuio crrto
,

pafo a cuarteis , rquilloi

mesiito
,
pouco mais ou menos, porque andava a-reidar-

do : e por eite contrato Ccdeo o dito Kei, e dtmittiat

todas ?s Sisas dos bena de raiz, e mais rendas, para aquel»,

les povos
,

que no contr.to vier:o , e torrarão o er.ca-.

beçamer-to , se ajudarem a tázcr bom etu cada anno Os

computo certo s que se obrigarão ; o iiue tudo melhor,
c mais claramente consta, do dito contrato, e assim o.

insi.iua tfxio o Regimento do dito cudbrçatrjenlo ; o.

qual Se ordenou, não para dar forma, de criecadação á fa.-:

iienda , mas para beneficio dos povos, qiie a<sim tmná-,

rão as Sisas, e que só (icárào tributários á Real tízen-.

í',j daqiwlle computo certo, que contratarão e ajustarão'

d:;t a Sua Magestadt-,

-Supposta esta certeza ; para se cor.hecer a formali-

dade; dos duos encabeç.niíentos , se ha de adviítir que-

estcs se con põem das Sisas dos bens de raiz
, Sisa das;

correnres , Sisa das carnes., onde and.:r. Sisas dos panos,
onde os ha : do que tudo trata o Regimento dos encabe-

camentos em diversos capítulos , dando iórnia nc cap^

54 do que se ha de lazer do producto dos bsiiis de raiz,,

c correntes , e das mais rendas , se as iiouver : cuja fórr!

ma e disposição he
,

que , depois de satisfcitiiS as pes-,

soas aggravadas nas repartições antecedentes, se mande?
vir ao OfíicijI

,
que preside no lançamento , o livro doS:

bens de raiz ; e vendo o que impcrta o rendimento da-r

quelle anno, se faca assento dessa quantia tm o livrob

da nova repartição, procedendo-se da mesma fórnia na»
correntes, e n ais rendas, se as h: ; e dd tudo feito com-
puto, abater-se este da importância eue paga uquelle lu-i

gar ou povoação por encabcçamento , e o resto que fal»

tar, repartit-se pelos moradores do povo na fóima que
dispõe o cap. ,• ;.

Deste capitulo , e do capitulo 54 se colhe
,
que de-»

pois que os povos pelo pacto e contrato r,.fi:iido secbri--

gárâo a dar a S. iVi. conípcto ceito e annual, ficarão as
Sisas dos bens de raiz c correntes, e mais rendas perten-

cendo aos n;esmos pfvos, para delias se ajudarem a fa-

zer bom o seu encabeçamento , ou computo annual. E
signaladamcfitc se prova isto nos bens de raiz

, piorque

no cap. iS se dispõe, que, parecendo aos iTior?dorss do>

lugar se deve pasar Sisa inteira , e não meia Sisa , na
forma do capitulo antecedente, o requeirão ao Official

que presidir , o qual tomando os mais votos dos mesn oa
moradores, que para isso fará juntar, niandaiá fazer as-

sento do que se determinar pelo maior numero de vo-
tos , assignando todos com os Officiaes da Camará , fi-

cando nesta iVuma a arbítrio do povo o ser maior Ou me-
nor a Sisa. Da qual disposição clataníenie se infeie ser

a Sisa do povo e não de outrem ; porque , a pertencer

a Fa2enda Real , não se havia regular o Regimento pe-«

los votos e pareceres piopulaies.

Na mesma tórma procede quanto á Sisa das corren-

tes , e niaís rendas , como bem 11. ostra entre outros o
cap. 11, em que se declara, e. ordena, que aos OíficiaeS

das Camarás dos lugares que tem feito o contrato e en«

cabeçamento
,
pertence o arrendar as ditas rendas ; e no

cap. ij se dispõe, que só os ditos Olticiaes intendáo

nellas, e seus Rendeiros, sem que os Olficiaes da Fa-

zenda se intrcmettão nesta rriateria ; e logo dá a razão

— Por quanto tudo ha de ficar aos Officiaes dos ditos Ju-
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"ires
,

por serem obrigados a pagar por int^im -tudo d

que montar iio encabeçamento dos inesmos lugares.

Do que, rnanifestamente se colhe pertencerem as

tses rendas aos povos ; e á Fazenda Real só o computo

certo , que elles se obrigarão a pagar cada aono : e tudo

isto , e o mais que se dispõe no cap. ló foi ordenado

em beneficio do povo, e não da Fazenda, que nisto não

padecia detrimento , nem prejuízo
,

pois que sempre os

moradores lhe fazem certo o seu computo.

Estas razões sendo forçosas para se entender
,

que

os povos , obrigados pelo dito pacto , tem jus sobre as

Sisas, se reforqão com as que no principio se fnsinuátão ;

porque as Sisas foráo instituídas pelos mesmos povos , e

não lançadas pelos P«.eis ; antes voluntária e graciosarrien •

te os Dovos as admittírão e concederão : e ainda que por

alguns tempos conservassem os Reis a posse d' ellas
,

com tudo , sempre esta tornou a passar para os mesmos
povos no Reinado do Sr. D. João 111 , que ordenou o

contrato dos encabeçamentos ,
com o ónus de lhe faze-

rem bom aquelle computo cetto e annual
,
que rendião

as mesmas Sisas ; em tal forma quí o resto que faltar

para prefazer o dito computo , abatidas as rendas dos

bens de raiz , e as mais , se reparte pelos moradores
,
por

hum lançamento qoe se faz f)or partidoreí eleitos , em
que preside o Juiz das Sisas. E assim •, não só pela sua

creação, e instituição, mas taflnbem pelo referido contra-

to fica indubitável pertencerem aos povos taes rendas c

bens de raiz ; contrato que obrigando a qualquer particu-

lar , muito mais obriga o Príncipe , contra quem produ-

zem acção ainda as obrigações naturaes , como com dou-

ta penna mostra Sousa de M-acíd. dec. 8.'

Presupposto e mostrado , serem as ditas rendas c

bens de raiz dos povos que tomáfão as Sisas por encabefc

çamento ; não tem duvida
,
que os sobejos e accrescirros

que apparecem
,
pertencem aos mesmos povos

,
que tem

letfitimo direito aos sobejos que em alguns annos accres-

cem das ditas rendas e bens de raiz , estes por haver

jnais vendas, e aquelies por se augmentar o trato e ne-

gocio em algumas terras em razão de haver mais viveres

e vitualhas etc. , e arrendadas as Sisas em mais alto pre-

ço, que fjz se f.alisfdça o lançamento e encabeçamento,

« sobeje ainda de|i'">is de satisfeito notável quantia, sem

que seja necessário recorrer a derrama pelos moradores
,

para se satisfazer o computo certo e ajustado. E se este

sobejo e accrescimo lie competente daquellas rendas, que,

como fica provado , são do povo ; também os taes so-

bejos tem a mesma natureza ,
porque accesiorum natu-

ram seijai congruit prlncipolis : e se o principal depois

do ajuste dos mesmos povos he delles pago , o seu com-

puto também o deve ser , ou devem ter dotninio no

accessorio, e menos principal ; e se lhe he licito, co-

mo fica ponderado , diminuir ou accrescentar as taes

rendas ; também lhe será licito dispor dos seus sobejos

segundo o proloquio = íTu» licet ijued tst pliii, lUtt uti'

que tjuod est minus.

Antes seria contra a razão de direito natural
,

que

no anno em que houvesse falta, e não podesse inteirar-

se o computo contratado pelo encabeçamento , o prcfi-

zesse e pagasse o povo ; e no anno em que houvesse

sobras, estas lhe não pertencessem ; dictando pelo con-

trario a razão e o direito, que quem sente o enus , de-

ve experimentar também o proveito ; e que he justo te-

nha dominio no que sobra
,
quem se obriga a repor o que

falta, como com energia disse o interprete dos axiomas,

apontando aquelle tão trivial , mas mui próprio para o

nosso intento , onde diz: =. secuuduin naturam est com'

moda cujuscumijiie rei eum sequi , (jutni sequaniur incom-

moda ; nuia a ratione alienum est rei ejusdem alllum ho-

kere commoda , alllum iitcommoda sustlnere ; eum propter

spcm commodi incommoda Jerantur,

He bem verdade que sendo estas sobras do povo

quoad dominlum , em quanto á administração e disposi-

ção sempre deve preceder a authoridade do Príncipe pa-

ra o s«u consumo
,

porque como são do commiim , e

ninguém em particular tem propriedade
,

pata que no-

seu dispêndio e distribuição não houvesse algum abuso

e descaminho, quizerão os Principes , como Pais que de-

vem cuidar no maior bem de seus súbditos, se lhes dés-,

se parte do em que se gastavão em beneficio do povo
,

para evitar o risco de serem mal distribuídas.

Destas sobras a sua principal applicação he servirem

para as faltas dos lançamentos seguintes , alliviaiido-se o
povo da repartição e finta que se lhe faz , no caso d«-

náo chegarem as rendas para inteiro pagamento do tri-

buto : mas se o mesmo povo , cujas são as sobras , at

applica para outra obra util e iiecessatia para os seus mo-
radores, reservando sempre o poder remir com ellas qual-

quer falta, no caso de a haver, he certo que e pôde
fazer , e tem jus para isso ; porque as taes sobras de sua

natureza não tem outra apphcaçáo distincta mais que a

que o povo lhe quizer dar em beneficio seu , com tan-

to que haja consentimento do povo a quem pertencem,
para o qual não he necessário que sejSo ouvidos todo»

e cada hum de seus moradores , mas basta que a maior

parte convenha nisso, segundo a regra que diz —R'J'<rt
ad uiilverios -íjuod piililicé Jit per maiorem partem ,

qnia

maior pars repreientat singulos.

(^Concluir-se-ha,')

ANNVli CIOS.
" Tendo-se ausentado deste Reino para o BraiH

em Novembro de 1807 ,
(a bordo da Náo denominada

Miirtim de Freitas , Commandante D. Manoel de Meue-
ies')Joié António Baptista , filho legitimo dos falecido»

Manoel Bapti ii, l riado Particular que foi de Sua Ma-

gestade , e de D. Maria Mágdalena ThevCnet , morado-
res em Belém y Freguezia de N. S. da Ajuda; e como se

recebesse do dito Baptista, filho , huma única Carta do
Ríí> , do mez de Janeiro de 1S09, cuja ubicação actual-

mente se ignora ; pertende-se saber se he vivo , ou fale-

cido, se he casado, e tem filhos, e qual seja o seu ac-

tual emprego
,

pelo summo interesse que lhe pôde desta

participação resultar : Quem delle tiver noticia , pôde
,

querendo , dirigir a Lisboa
, Carta a António Maria Es-

teves , morador Rua Nova do Príncipe N.° J5 ,
junto

ao Rocio. ''

''Sahio á luz o N." 14 da collecçáo das Constitui-

ções (que he o 2." folheto do 4.° Tolume) o qual con-

tam a continuação das Constituições de cada hum dos

Estados particulares federados dos Estados Unidos da

America do Norte, desde 1775 ^^^ 1822.

"Os Srs. assignantes poderáó receber este folheto

onde subscreverão, e se continuáo a fazer assignaturas naí

Lojas àe Carvalho defronte da Rua de S. Francisco
;
/oc*

Henriques, Rua Augusta, Bertrnnde , Ríj/ , e Ored aos

ílartyrcs. Em Coimbra na de Orcei , Rua das Fangas.

No Porfo na de Viuva Alvares Ribeiro e Filhos, Largo
das Freiras.

" Adverte-se que não se venderá folheto algum
avulso, mas somente por volume a 1200, sendo por
subcripção a 800 réis em metal.

Sahio á luz : Dialogo sobre o ^folheto intltalado :

Ajuste de coatas com a Corte de Roma. Vende-se nas

Lojas do costume. (N. B. Lemos este folheto , de 4 fo-

lhas de papel em 4.°, e achamos ser hum dos mais di-

gnos que tem sahido do prelo nestes últimos tempos
,

pela solida doutrina com que se refutão as mal soantes e

perniciosas máximas do tal foltieto Ajuste de contas f

mostrando-se em sua verdadeira luz (e qual he tida pe-

los Fieis Catholicos ) a devida Primazia do Papa coma
Cliefe da Igreja , e outros objectos , em que cincou o
A. do tal folheto. ) =: Vende-se por 1 20 reis na Loja

de Francisco Xavier de Carvalho ao Chiado, etC'
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HESPANHA.
Tilúárid 1 7 de Novembro,

X\eceb(*mo5 periódicos de Parti
^
que cliegao ate 6 de

í^'ovembro. — O Jornol dos T>cl>ates insere huma carta
ds Veronis , datjdj a 24 de Outubro ultimo, em que se

da a entender ter-se já rejeitado definitivamente o pla-
no CjUe se tinlia concebido de enviar hum Rxercito Aus'
iiiíico por mar contra 3 Hespiinhít , ao passo que a ata-

casse por terra outro Frtiricej.; accrescenta-se porém que
no caso de que não possão arranjar»se os assumptos da
Peninsula , modificando a Constituição l^espanliola em
termos que se dè maior latitude ao Poder Real , se re-
servão as grandes Potencias interromper com o Governo
Hespanho] toda a eSpecie de relações quer diplomáticas,

quer mercantis
, ainda que provavelmente não chegará o

caso de que esta interrupção seja também por mar , se

lie certo, como affirmão, que a JugUterra não entra

nesta medida. —Também se diz na dita carta que den-
tro, de poucos dias se trataria no Congresso dos assum-
ptos de Portugal ^ e que se cria que a Inghterm não
se opporia a que se tome em consideração o estado da-
quelje Reino : — que tinha havido graves discussões so

bre as diíFerenças que existem entre a Rmsia e a

,;ma.

Ttir-

e cue poderáí muito bem ter hum resultado in-

teiramente opposto ao que crião certos politicos , sendo
a opinião geral de que nunca npresentárão peor aspecto
que actualmente as cousas do Oriente, para que possão
regular-se em paz e boa harm.onia.

O Correia Frnncez , referindo-se a outras cartas de
Vertna de 25 , dignas de que se lhes dê algum credito,
tliz :

'' que os Ministros das grandes Potencias ajustarão

e assignárão a Notificação que deve dirigir-se ao Gover-
no Hespanhol

, accrescentando que a Inglaterra
,

pelo
órgão de seu representante , accedeo a esta Notificação.''

CKste artigo, que extrahimos ó.i Gazeta de Madrid
de 1 8 do corrente , bem mostra a falsidade das noticias

ultimamente espalliadas por vários periódicos p.ira fazer

«creditar a dissolução do Congresso, e outras patranhas,
querendo os authores d'ellas antes enganar o publico

moldando as noticias pelos réus bons desejos do que fal-'

lar verdade aos Povos. Que modo de pensar tão louco!
Que hum homem seja desgraçadamente cego , he bem
de nietter dó ; mas que á força queira cegar-se , tendo
vista , e ainda em cima cegar os outros.... isto só na

época em que vivemos! Com a noticia do ultimo § con-
corda a seguinte : )

Neste instante recebemos periódicos de Paris
; (diz

rOiservateitr Espngnol , ou le Gitide des Libcraux
,
pe-

riódico escrito em Vrancei que se imprime em Madrid ; )
nada contem de grande interesse , á excepção da noticia

seguinte que extrahimos da Quotidianiia : — "Chegou
hoje hum Correio de Verona á Secr«taria dos Negocijs

Estrangeiros, Assegurão qne a Embaixada d' Inglaterra

também recebeo hum da sua Corte. Cartas dignas de fé

asseverão , segundo se diz, que a 2; de Outubro resoJ-

,

verão e assignãrão os Ministros das Grandes Potencias 3 .

Notificação que deve ser dirigida ao Governo Hespanhol.,-,

Accrescentão estas cartas que a Inglaterra
,

pelo orgáo

.

do seu Representante , accedcra a esta Notificação.

Idem 18.

Huma sessão secreta de Cortes em hum dia cottit»

o de hoje, não podia (diz o Universal^ deixar de abrir

hum vasto campo aos forjadcres e diffundidores de noti-

cias ; assim pois
,

para prevenir o effeito das patranhas

que por este motivo hajão podido forjar-se , asseguramos

aos nossas leitores que os negócios que se tratarão na

sessão secreta de hoje , nenhuma relação tem com a po-

litica. (He singular que declarando o mesmo Vniversal^

que a sessão foi secreta , possa saber o que se tratou

nella , e assegurar que não se tratou de politica ! Então

de que se tratou ? De Rejipião, de finanças, ou diver^

timentos públicos ? Forte impostura ! E isto no mesmo
periódico em que se diz mais abaixo

,
que es fundos

Hespanhoes baixarão de repente em Paris trinta e tantos

por cento! I Irra com tanto querer illudir o Publico! )

LISBOA 26 de Novembro.

Sr. 'Redactor da Gazeta Universal,

O tributo de louvor, que V. m. paga á memoria dó-

Illustre Fernandes
,

que acaba de passar á melhor vida,^,

solto o seu srande espirito das caducas prizões do cor-,

po, he o mais justo, porque be o mais bem merecido.

Se houvera existido nos bons séculos de Roma, não só

houvera merecido a Coroa civica em quanto vivo, mas
a mesma ApotheAse depois de morto. O maior mérito

de hum homem he ser útil a outro homem ; e que será

ter sido não só o bemfeitor ,
niis o regenerador de hu-

ma Nação inteira ? Os triunfos da guerra ainda que te-

nhão principio na cabeça de hum General , devera-se

verdadeiramente a muitos braços
,
porque são muitos os

soldados. Was o projecto da regeneração da Pattia
, o

maior e o mais útil triunfo, deveo-se a bum só génio,

oue elecliisado em Patriotismo, com a efusão maravi-

lhosa electrisou repentinamente os seus immortaes coo-

peradores, difTundindo-se de tal arte esta faisca
,
que si-

multaneamente inflammou a Nação , de maneira que po-

demos dizer de Pciiugal, logo depois do memorando di»

24 de Agosto, o que as sagradas paginas dizem da Ter-

ra antes da confusão de Babel: =: Ernt Terra labii imiut^

et sei-menum eonirideni. rz- Ppr isto julgo ser o cumpri*
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mefito do primeiro dever da Juslíça o TrofíO que V. m.
quiz levantar á memoria de táo grarde V'aráo no breve,

mas verídico elogio
,

que lhe consagra nas duradouras

paginas da sua Gazeta, e tão bem merecido como o de
Plínio a Trajano , o de Tácito a Agrícola , e o de Pa-

cato a Constantino. Náo se admire de me ver cortar tão

Jargo em louvores em tão curto Panegírico, eu náo fi-

cara aqui se este fora o único objecto do meu escrito ;

tempo ha de vir em que eu me possa espraiar como de-

vo, e elle merece; se a Lusa Terra, como diz o Poe-

ta, dá Sclpióes , também da JUríi/oj ! ! !

O grande homem, que choramos extincto. .. (Qtian-

de iiiveiilemui parem} diz Horácio: Quando acharemos
outro que faça huma parelha?) O grande homem, qoe
choramos extincto , me abre o passo para o louvor de

outro que ainda gozamos vivo. Não se admire ; appare-

ça o mérito verdadeiro, que este homem de humor cáus-

tico, e corrosivo, não lhe ha de negar o louvor. Entre-

mos nesta nova matéria, ainda que receoso de sahir bem
delia por estar pouco costumado a louvar gente viva ;

porque ainda que mo não dissera o Espirito Santo : Ne
laudei fiainiiiem "i vitti sun , o meu génio , e a minha
experiência suppririáo este preceito.

A mais terrível crise por que Ptrliignl tem passado

desde 114a até 1S2O, he sem contestação a perlija in-

vasão Franceza de 1807. Confronte!n-se todas as épocas
da Nação, náo se poderá marcar em neníuma delias hum
apuro mais terrível, mais desgraçado, mais funesto. A
dominação dos sessenta annos trouxe títulos que adoça-

váo o nosso captiveiro , ou a nossa paciência. FUlppc li

era neto d'EIK.ei D. Manoel p;ia Imperatfiz D. 1-aiel

sua filha, e mulher de Carhs V\ era Varão, e D. Ci-
iherlita , Duq'ieza de Brdg-Jíf^ , era feinia ; e quiz;rãO

dar vigor á Lei SaliCa , ainda que lhe nio dessem justi-

ça , e esta teve seus vis >s de recta qitanda nas Cortes

de Thomitr de ijíil a Nação reconheceo a sonhada \co-'i-

timídade de Filipve II. Nada disto aconteceo na rápida

e mgmentanea dominação^ ou violenta occupação de no-
ve mezss. Hum ladrão publico e coroado quiz chamar a

Portugal partilha sua , não tratar;! do Magistrado, e Ma-
g''í-strados que llíe derão esta cirta de partilhas sem in-

ventario, e sem serem ouvidos os interessados, 09 mes-
rflbs que lhe derão as outras partes da herança das Na-

ções, elle lhes f>agou bem as assigoaturas , deixando os

depois de boca aberta, e dominando elle só! ...

Foi o mais terrível golpe qie se descarregou sobre

o Povo Portuguez , coroou os males passados, e abrio

o passo para os futuros , atenuando-se de tal maneira a

Nação, que não havia força para repellír a força: ate

náo havia vigor para dar hum grito por hum -Vlliado ,

•-le nunca terá com que pague o que deve a Partuo-nl,

Os Fraiicczet nos levarão as armas, os Afruncezados nos

atenuarão as forças mnraes
,
perda muico maior, e mui-

to mais ínreparavel. Espingardas compráo-se ; o biio Na-
cjonaf, huma \-ez perdido, nem se compra, nem se ven-

de. Hum bloqtleio
,
que nos fazia mal a nós, para fazer

má] aos Fr.mceies. Do que havia
, metade foi mandada

,

a outra metade comida. A forca nOs obrigou a ir pedir

o que nenhum veirdadeiro Portuguez queria , hum Rei
Estrangeiro

; porque o Francez M^rbenf fez na Còriega
a família que devia ser a dominadora, e a herdeira do
Universo , ficando cabeça de Casal o sepultado em Santa
Helena. Alguma cousa restou ; eu , e huns poucos que
dissessem na cara aos Francezes : — não soiiios France-

zes.— Este eu, e estes poucos diziáo o mesmo que dis-

se Francisco 1 depois da batalha de Púvia : r: Peidemos
tudo, excepto a honra. =: Se no meio destes estragos e

ruínas houver hum homem que, primeiro que todos, di-

ga: — Arremecemos o jugo, e snbre estas Três C^res

orgulhosas levantemos as cinco Ouinas , ou os cinco Es-

cudos , será este homem o benemérito da Pátria, e da

Humanidade ? Sim , e nisto consiste a veidadcíra bene-

merência.

Pouco se tem faltado dos quarenta Acciamadores na

foliz revolução de 1640. JJtídou-se pela liberdade , e den-

tro de liiima liora se íízeráo três ;n;;í:ii ,
,]i;e p;aU:skr.'o'

huma, prendeo-se a Duqueza de Maniun^ matou se /•li^

giicl de Víisconcelloi , Icvantcu-se a i;.uirielra Nacional
no Castello de Lisboa, e o resuUjdo , fi:i o acabaíiien-

to do intruso Governo Hespanhol ancigado pel.i diutur-

nidade de sessenta annos. Pouco se lalloii nestes K'"mens,

apenas se conserva seu no;ííe em hum canto do Pi/rtu-

gnl Restaurado. Triste condição do (^"ovo Portuguez! Ce
tudo se wquece, Ou por soberba, ou (>0r inj.lcncid. Es-

ta foi a nossa acção politica mais gloriosa, c muito mais
ainda, que o feito d'armas à'A!jiib,ir) via O denodo des-

te» hojnens foi o Cartel de desafio a mais formidável Po-
tencia que então conhecia a Europa , sentia a Asia , te-

mia a Africa , e agrilhoava a .ímerica ; e vinte sete an-

nos de victofias consecutivas obiigirâo a dizei os Ponu-
gtieies que o seu heroísmo era devido aos Quarenta Ac
clisarad.ores..

flhidar a primitiva Constituição da Monarquia , pro-

mover huma reforma
,
que os tempos, e os liomens pe-

dião
, arooJJar novas leis, a novas luzes adquiridas e es-

palliadjs pela iriarcha progressiva da civili';açío Europca
,

equilibrar os Poderes governativos , dar á dignidjdí do
homem o que a usurp.içâo lhe obscurecia , ou lhe ncgd-

va , minot.ir a somma dos males que o ab iso do Poder
introduz na sociedade ,

transformar a escravidão na obe-

diência, pèr em exercício i virtude fazendo-a unita es-

cala para o emprego, he obra digna do Filosofo : tem qua
Jutar cem os ertos, mas tem nas mãOs as armas da ver-

dade
,

que sempre são invencíveis. Aquiescer a ella
,

não he hum hbéo da nobreza humana , he hum de\er

ài vontade , 3 quem dirige , ou cnmmanda o entendi-

mento. Kis-aqui a causa da nenhuma resrtencia, e do
unanime cohsciko a.o actual systema poiítico. O mesmo
foi annunciallo, que conhecetlo, o mesmo foi conhece.

-

Jo
, que abra -alio ; náo sendo pmico ilKistre esta victo-

f ia
,

porque tinha de lutai com as prenccupações , com.
os abusos

, e com os abusos transformados em n.iturei»

pelo iapso , e pelo cunho dos séculos. Tal loi a obra
,

e tal a coroa da regeneração devida ao impulso c.e hum
genío e á cooperação do muitos, que o seguirão, e que

oimit.irão. Vejamos se tem este ir.i-.iino caracter a obra

da Rostauraçã'© conseguida em iSoS.

A desgraça dei)loravel do nosso estado politico , ti-

nha na frente hiim padrasto, que a tornava irremediável ;

a He-spanlia ; seu território abat.ido por hum miiumeta-
vel exercito , e o Throno dos Feruaudos , e dos Carlt-f

enxovalliado por hum Aventureiro inepto. Oi Fiaiicczes
^

e os Castelhanos , ou totçados , ou voluutarios pezando

sobre nós, e engrossando nossas cadcas , os tí:.;souios

exhaiístos , os Portos como licrmeticamcnte fechai^oi,

sem nos deixarem com os fatats, e vol.intes papeis rom-
per com hum vísUiuibie da verdade a densa nuvem da

mentira, Bonaparte , e escravidão eis-aqui a jiossa de vi-

sa , e a nossa sorte. Mas aj>pareçe hum houpcni que di-

ga com mais enfasí , e energia que i\ledca na Tragedia.

de seu nome = Mcdéa super eit, =. resta Medea. Tanto
foi aci: agora preciso, Sr. Redactor, para eu lhe proferir

o nome de hum homem esquecido, e verdadeiramente

benemérito da Pátria ; este homem eacerrava-se na Ci-

dade doi'i)río, que parece estar fadada para grandes cou-

sas , e este homem chama-se Raj/niiindo José Finheirc. ,-

Coronel, e Governador da Fortaleza de S. João da Foz
do Douro. Ouem me poderia a mim levar a esta confis-

são? Seiá esta por certo a pergunta de todo o Orbe di
Terra. Nem o interesse, nem a dependência, nem a

lisonja ; estas personagens táo respeitáveis nunca soube-
ráo onde ficava o Forno do Tijolo, c se alguém pari
cá as quízesse encaminhar, sempre acharião a porta tran-

cada , como tem achado, e acharáõ , louvado Dens ! Foi

hum daquelles acasos de que muitas vezes estáo penden-
tes os maiores acontecimentos , e a perdurável fama , e

nome eterno de muitos homens, que sabem do esqueci-

mento, e da sombra, para servirem de admiração , e
de respeito aos Outros.

O .^caso constituio em minhas máos trinta, e ijuji-
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tro ninnnmenios , nu doauVientos ju;l:r.-3tivos pelos

cnars «e maiiitesta i Pd tngal , e ao n.imrfo que a acção

rii.i-; .utiícada , e ao rnesuio passo mais vantajosa, e

iiijH oloriosa para a Kaçáo ttve o seu prin.eiro principio

ne^te homem ; fjcto tio luminoso c evidente , que de

nenhuma outra prova necessita mais do que da sua sim-

ples annunciaçjn.

No dia 7 de Junho de l2o8 ainda Vortugal jazia

no lethargo da escravidão , ainda universal.nente sentia

o peyado jugo Ftanccz ; lie verdade que a indignação e

o ódio erão os symptoroãs
,
que uiiivetsalmente indicavão

:\ próxima cri';e em rue Hevião terminar tantos nules ;

r, paciencra dos Pciiugiicícs esiaVa cangada , e offendida
,

e necessariamente se de\ia itaíisiorniar etn furor. MuS
quem se atreveria a levantar o grito da liberdade entre

feros Tyraniios
,
que cliamavão hurra rebelião ao mais dé-

bil suspiro de aífiicáo que e.\Jialas*e hum cidadão l'ort;/-

jjtiez ? Sangue e morte , eií-aqui as continuadas ameaças

que de toda a parte ^oa\'áo. Apenas nas duas extieiíiid.;-

d-s oppnstas rfii Reino, Triit-,ii-M,in!Cs , e Algiiiuc , se

começavão a senrir cerros vislumbres da reacçio pelo

manifesto desgosto dos habitantes destas Trovincias, on-

de não tinha penetrado muito a m;lici.> da espionajem
,

e o terror sançiiinjfio dj Policia. Nc^te dia memorando

7 de Jinilio , Keiji.iiind» José Pinheiro deo sabida do cen-

tro do seu cora\:ão áiiuelle Patriotismo, que por mais

trmpo niii podia permanecer tjiudo , e levantando a

triunfal Kandeira na lorxAeia da foz do Vuiiro , disse

priíneito que todos aos Portugueses : = Sejamos livres.

Parece impossivel de se executar esta accáo » quem
se lembra dos e«pa-itnsos transes a que se expiínlia qcjem

a intentava ; mas este era o momento marcado pela l'ro-

viiíencia qara se suspender o açoite que nos leria , e

Começarem os Portifuczes a ser o çue ate alli tinhão

sido, livres, e independentes. Vemos cheios de espanto,

e admiramos todos pela leitura de tão authenticos doci:-

ineotos qrie no dia i S do mesn^o niez se instalou na ci-

dade do Fort 9 hum Governo formal, e legitimo pelo

unanime consentimento do Povr», e vemos que o mes-
mo Riiymtindo Ji>u' Pinheiro fora o primeiro cooperador,

e pubbcador deste mesmo Governo ; vemos que elle In*

ra o primeiro ow: en; nosso auxilio, e a pró daquclla

yrande , e sagrada causa convocara as forcas navacs da

GriíB, et/iiiha , dando a primeira entrada pela barra do

Duriro 3 hum Etigue de "tierra da Armada Inçleza , e o

mais que pela publicação dos ducumentos virá a conhe-

cer a Nação.

E deverá esta acção ficar no esquecimento? Não
5

porque o caracter Pottu^juez nín he capaz disto ;
guarda

sempre, e sempre confere, quando a inveja e a entrií^a

os não dislrahe , os prémios aos beneméritos ; ncís o ve-

mos agora, e algum dia o verá ainda melhor aPostetida-

lii
,
quandsj a Historia imparcial , e livre dos embaraços

da adulação, da lisOnja, e da dependência offerecer ao

i\iundo a galaria dos Quadros das nossas memoráveis , e

immortaes acçi'es , iguaes e superiores áquellas a que os

justos avaliadores aniijní Romanos não negarão na vida

e premio
, e depois da morte a lembrança.

Não posso, Sr. Redactor, deixar de lhe confessar

aqui huma profunda mágoa que tenho no coração. Quan-
do me dizem, e contão o que vai pelos nossos Periódi-

cos, as fúteis, nojentas, e pueriz frioleiras dos discur-

so? políticos do Diário ; a teima dos Gregos, que nia-

fão os Turcos , e a teima dos Turcos que matão os

Grego» ; os— dizem,— corr« boato, — espalhnu-te a

noticia, — lia lugar para crer,— temos dados para dizer

ctc. quando me contáo as descompiosturas , as revelações
de rurpitudes occultas , os ataques

, ãs invectivas de que
muitas folhas diárias vão sempre recheadas , não posso
conter as queixas de tão mal perdido tempo, e da can-

ceira dada á paciência humana. Se ha mingoa óe noti-

cias politicas com que se possão nutrir as especulações
de huns , e as conversações , e ociosidade de muitos

,

não seria melhor recolher , e depois anountiar ' tauíos-

factos memcraveis , tantss ccçíes IionraJas, o iihuires

de que temos sido testemunhas neste notável período de
quinze annos ? Esta publicação honraria os Escritores, e
otfereceria aos nossos compatriotas exemples de virtude

,

a que se amoldassem os costumes , a quem a de\assi-

dão , e a ignorância vão estragando tanto 1 Com esta*

liçóes se consolari^o os velhos, e se instruirião os mo-
ços , estreitar-se hi.o mais os vínculos do nosso amor
patriótico. And.io os I''jrtiig:ieíi:s espantados com medo
dos papeis

,
perde se j e arntina-se a confiança publica

,

porque só porque quererti , se ataca o ftwnisterio , se
malquicfão os Htnpregados , rcfinando-Se de tal maneira
a corrupção em alguns indivíduos, que a estimação da-
da a este, ou aquclle papel cresce na proporção directa

das descomposturas que contém.

O seu Periódico b.e ao menos izeíito deste labcO
vergonl)oso

, e vil, por isss permanece na acceitação do
bon> Publico \ictorioso de todos os obstáculos, chegan-
do o mah^do por excellencia a chamar- Ilie infame, sem
infamar niní-iiem. Torno ao principal assumpto desta

Carta, o homem ptimeiro Restaurador, e ihe peço em
ncme da Verdade , e da justiça queira liuma , ou outra

\cz dar hum lugar na sua <j-azeta , a aígnm , e algtms

dos Dotiunentos que lhe transmittirei , para verem a luz

publ'C3 , merecerem a estimação dos bOiís , e a compla-
cência , e acolliiiiiento lio fiionarca. Farif sem dúvida
grande encontro veieif.-ijie no tom de Panegiiista ; sem-'

pre o fui da virtude , e rio ir.erno verdadeiro, e solido;
e o meu fel , não dado pela Natureza , mas refervido

pela injustiça e pela inveja de patifes , nunca se detra-^

meu reoão sobre patifes a quem nada envergonha, e na-

da desengana.

Deos Guarde a V. In. como deseja seu amigo
Josi A^mtinlie de Matede.

Voriio do Tijolo 25 de

í«'ovenib;o de iSaz. *

Sr. R(dactor do Gazeta Univcríal,
'' Sendo 3 primeira vez que nic dirijo a V. m. , o

faço clieio <le indignação, e ferido no vivo d'a!ma, poC
ver que na minha própria pátria , na illustte Cidade d'£/.

u<jj , cujos habitantes tantas provas derão de seu juizo

em saberem , na sua cieição para Deputados , apreciar a
indisputável nictito do R. P. Jo>i Agostinho de Mocedo^
haja alguns entes tão infamemer.te vis

,
que , não con-

tentes com procurarem na occasião das eleições rcubar-

Ihe o voto publico , o que a alguns custou bem caro ^
agora ainda com sua damnada rr.alevolencia querem con-
tinuar a irfímar aquelle grande Génio , aquelle maior
brazão de nossa Província , e bum dos mais famosos lu-

minares da Litteratura Fortugueza. Hcntem de tarde ccM
meçárão a apparecer pelas esquinas das raus desta Cidadi
huns annuncios impressos ( em LiiLoa

,
pois aqui não hz

Imprensa) de I um folheto intitulado = O Padre contrit

o r.idre. := Este folheto , de que ha dias já receberão

r.qui algumas pessoas exemplares , hum dos quaes eu li ^
dizia o annuncio sc vendia nas lojas do ccslume ; e bem
se vê que , não I avendo lojas de livres resta Cidade de
Eivai , não era feito para seus habitantes o annuncio :

com tudo , com.o ha aqui hum pobre encadernador , forão

lá varias pessoas ver tinha o folheto , e não havia ta).'

Por esta simples exposição já V, m. poderá perceber o
fim com que taes cartazes se n andarão para aqui, e tal-

vez se msndetii para outras tetras pata o mesmo fim^
isto he , affixar 1 um papel de descor> postura ao P. ilíd-

ceda , e fazer crer pela leitura do espúrio cartaz
,

que 3
obra annunciada prova mais claro que a luz do dia as taeS

suppostas inccliereiícias e contradicçres que o Cairello

airthor do folheto pretende mostrar tem tido o mesmo
Padre nos seus escritos , e deduzir cahi a j rova da pre-»

tendida falta de caracter cem que os Pedreiros (ccmo o
A. do folheto tem tcda a ptobabilidsde de ser) querem
susteutar, sua aversão, a q,ueni tanto os zurzio. Algmns Ir-;
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nsíos desta que tem ido a essa em diversas commissóes

{ háo de ser importantes para a Ordem ! ) tem para aqui

remettido boa porção de tudo quanto lie contra o Padre ;

e poucos aqui ignoráo que huma Neta do tal follietorio

annunciado no Cartaz teve origem aqui em Elvas, on-

de ha vários correspondentes do Grande Oriente. Eu es-

tou colhendo , Sr. Redactor , alguns apontamentos assaz

curiosos e documentados com que o hei de brindar
,
pa-

ra que V. m. po5sa fazer o serviço de patentear quem
são alguns dos patifes

,
que andão envolvidos por aqui

na guerra surda que se faz ao Padre , a V- m. por causa

da sua honrada Gazeta j e aos outros homens de bem
que defendem a Religião e a Constituição contra a vil

canalha
,
que , dizendo-se constitucionaes , tudo atropel-

]io , injurião , e estão sempre de mão armada contra os

Cidadãos honrados , e verdadeiramente beneméritos
,
que

querem o bem por caminho direito, A Deos , Sr. Redac-
tor ; sou com veneração etc— N. C. P. e S, s: Elvas
aj de Novembro de 1822."

Por tanto Mando a todas as Authoridades a quem
o conhecimento, e execução do referido Decreto per-

tencer
,

que o cumprão e executem tão inteiramente
como nelle se contiim. Dada no Palácio de (Queluz aos

4 de Novembro de 1822. ElRei com Guarda. Sei/astuto

José de Carvalho.

PEÇAS OFFICIAES.

Cartas de Lei.
" Dom João por Graça de Deos , e pela Constitui-

çáo da Monarquia , Rei do Reino-Unido de Portugal

,

Brasil, e Àlgarves , d'aquem , e d'além Mar em Africa

etc. Faço saber a todos os meus súbditos que as Cortes

Decretarão o seguinte :

''As Cortes Geraes , Extraordinárias e Constituintes

da Nação Portugueza , tomando em consideração a despe»-

7a necessária para reparos dos Palácios Nacionaes destina-

dos pira habitação, e recreio de ElRei, Decrctão o se-

guinti :

" Pelo Thesouro Publico Nacional se -entregará an-

rualmente ao Inspector das Obras Publicas a quantia de

oito contes de réis applicada para obras, e reparos dos

Palácios, Quintas, e Tapadas de Alcântara, Mafra, Sal-

vaterra , Vendas Nov»s , e Cintra : ficando a designa-

rão da obra ao livre arbitrio de EIRui, c o mencionado

Inspector responsável pela boa administração , de que

dará contas no Thesouro. Paço dasCortes em 14 de Ou-
tubro de I 822.

Por tanto Mando a todas as Authoridades a quem o

tonhecimento , e execução do referido Decreto pertencer,

que o cumprão, e executem tão inteiramente como nel-

le se contém. Dada no Palácio de Queluz aos 16 de Ou-
tubro de 1822, —ElRei com Guarda, s^íiaitiõa Jeit de

Carvallio. "

Dom João por Graça de Deos, e pela Constituição

3a Monarquia, Rei do Reiíio-Unido de Portugal, Bra-

sil , e Ãlgarves , d'aquem e d'além Mar em Africa , etc.

faço saber a todos os meus súbditos que as Cortes De-
cretarão o seguinte :

As Cortes Geraes, Extraordinárias e Constituintes da

Nação Portugueza , tomando em consideração as condi-

ções com que actualmente se deve arrematar o contrato

do Tabaco , Decretão o seguinte :

1.° Fica o Governo autliorisado para proceder á

arrematação do contrato do Tabaco
,

pelo maior preço

possivel , debaixo das condições presentemente estabele-

cidas ; com a declaração porém
,
que as aposentadorias

,

o privilegio pessoal do foro , as penas do confisco , e

infamantes , e as devassas geraes, não podem ter lugar

;

e que as penas de degredo, e galés nos casos, em que

são impostas pelas Leis relativas a este contrato, ficão

reduzidas á ametade do tempo nellas determinado.

2.° Ficão revogadas quaesquer disposições na par-

te, em que forem contrarias ás do presente Decreto.

Paço das Cortes em 2 de Novembro de 1822.

ANNVNCIOS.

N. B. Huma das melhores obras que moderna-
mente tem sahido impressas a respeito das relações entre

Portugal e o BraiH lie a que tem por titulo: Reflexões

sobre a necessidade de promover o união dos Estados de

que consta o Reino Unido de Portugal , Brasil , e /í/-

í^arves nas quartro partes do Mundo. Grande numero
de noticias, excellentes combinações, e huma solida po-
litica tanto a favor dos Portaguezes da Euripa como
dos do Braiit fazem digna esta obra da leitura de huns

e outros. Vende-se por j6c réis nas lojas do costume.

Saliio á luz o Livro intitulado : Grandeza da Mál
de Ticos , e do Mistério de sua Puríssima Conceiçrio

,

Manifestada em a milagrosa apparição da mesma Virgem
na Gruta de Carnaxide , e confirmada por muitos , e es-

trondosos prodígios. — Nesta obra se achão todas as ex-

pressões de gratidão, e amor, com que pôde ser exal-

tada a Santíssima Virgem, e engradecido o seu bemdito

Nome pela invocação da Senhora da Conceição da Ro-
cha. —Também se achão no mesmo Livro humas devo-
tas adorações ao Santíssimo Sacramento, e ao Menino
Jesus dos .\ttribulados , e a Novena das Almas; e a

Novena da Senhora da Conceição.

Vende-se em Liibaa nas lo)as de Francisco Xavier
de Carvalho defronte da Rua de S. Franscrsco N.° 2

,

Jaão Henriíjues, Rua Augusta, t António Pedro Lopes
,

Rua do Ouro. Coimbra na Orce! , Rua das Fangas , e

no Porto na de DomingosRibeiru França , Rua das Fio-

res.

" Tendo-se ausentado deste Reino para o Bratlí

em Novembro de^i 807 , (a bordo da Náo denominada

Martlm de Freitas , Commandante D. Manoel de Mene-
íes~) José A.itenio Baptista , filho leoitimo dos falecidos

Manoel Baptista , Criado Particular que foi de Sua Ma-
gestade , e de D. Maria Magdalena Thevenet , moradc-
res em Belém, Freguezia de N. S. da Ajuda; e como se

recebesse do dito Baptista, filho , huma única Carta do
Rio, do mez de Janeiro de 1809, cuja ubicaçáo actual-

mente se ignora; pertende-se saber se he vivo, ou fale-

cido, se he casado, e tem filhos, e qual seja o seu ac-

tual emprego, pelo suinmo interesse que lhe pódr desta

participação resultar : Quem delle tiver noticia , pôde
,

querendo, dirigir a Lisboa, Carta a .António Maria Es-

teves, morador Rua Nova do Príncipe N.° jj ,
junto

ao Rocio. '

''Sahio á luz o N." 14 da coliecção das Constitui-

ções (que he o 2." folheto do 4.° volume) o qual con-

tém a continuação das Constituições de cada lium dos

Fitados particulares federados dos Estados Unidos da

America do Norte, desde 1775 até 182Í.

"Os Srs. assignantes poderáó receber este folheto

onde subscreverão, e se continuão a fazer assignaturas n.is

lojas [de Carvalho defronte da Rua de S, Francisco
; João

Henriques, Rua Augusta, Bertrnnde , Rev , e Orcei aos

Martyres. Em Coimbra na de Orcei , Rua das Fangas.

No Porto na de Viuva Alvores Ribeiro e Filhos, Largo

das Freiras.

" Adverte-se que não se venderá follietp algum
avulso, mas somente por volume a 1200, sendo por

subcripção a 800 réis em metal. "

JS A I M P H Ji N 6 A NACIONAL.
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Numero 265.

J^
Anno de 1822;

G^ZET^ UJVIVERSAL »

QUIISTA FKIRA 28 DE NOVEMBRO.

L 1 S B O A 27 </í Kovemhro.

Sr. Redactor da Gazeta Universal.

Vstue bulha, Sr. Redactor, que bullia na imaginação
ss me affigura ! . . . . Parece-me ver hum certo turbilh.io

cl'illuminados em cólera abrazados, arder em raiva ; e dan-
do mil voltss á esquíiitada cabeça, fazer em agoa os niiol-

los ; bramir de desesperação por ver desmacarada , des-
coberta , e publicada a sua hypocrisia , a sua irriligião ,

e a sua mal conceituada opinião, e muito principalmen-
te, por verem marcado exposto, e fixado o valor real

do seu justo merecimento
; parece-me vellos dançar

n'huma tripeciíUu fazendo as carantonhas da desesperação ! !

Que maviosa scena!.... Elles gritáo ! ... Was que quet
dizer este alarido que me atroa os ouvidos!.... Ah! já

ouço ! . . . . mas que ouco ! . . . dizem elles : — Somos in-

n^centes (coitadinhos!) de tudo quanto he crime: em
a nossa querida Seita , não ha senão virtude. = Que voz
lie esta

,
que sepultada na mais escura clabidadc , tendo

por amparo, e sustentação de seu decoro a escura noite,

afFerrolhados clubs, e terríveis juramentos ; pertende bo-

tar o véo da sua densa escuridade á mais clara luz , a

razão esclarecida ? Que ! De huma escura noite , em que
só de Ave gatinha os medonhjs pios se repetem, pode-
rão acaso nascer luzes puras , sem que o Astro do dia

Itie desfaça as trevas ? Poderão os sócios de huma Seita ,

que tem por timbre o mais terrível juramento violador

do Direito natural, e Divino, e no qual são obrigados
a não dizer nada do que nella passão

,
publicar em abono

delia , e delles ; cousa alguma que acreditar-se possa ?

Podem ellas ser Juizes em causa própria? Quem nos cer-

tifica, que elles em seus ajuntamentos nocturnos, para

melhor enganarem a opinião publica, não assentarão de

comnium accordo, e caso pensado ,
compor certos escri-

ptos , em que não apparece senão virtude , e honra

( pois assento que a sua modtstia não lhes permittiria ,

que de si disçessem mal ) só com o fim de fazer-se es-

timáveis, encubrir suas occultas tramas, e sinistios fins,

e para por ultimo , a seu salvo , entornarem a veneno-
sa taça, que ha tantos tempos desejáo ver espalhada?

Jamais
, Sr. Redactor

,
jamais poderão estes homens por

inais rodeios que busquem , desvanecer do Publico a con-

vicção intima da sua perversidade
,

porque he huma su-

cia occuka
,

que teirie ver publicas as sessões de suas

nocturnas assemblcas, e que não quer despir-se do segre-

do que a todos os seus sócios faz guardar. E porque fa-

zem elles isto? Será por ser boa? Náo. Porque se fosse

boa náo temia apparecer i luz ; neni seria piohibjda pe-
las Leis Ecclesiasticas , e Civis.

Mas este, Sr. Redactor , náo he verdadeiramen-

te o fim
,
porque esta Carta escrevo. Eu pertendo mos-

trar-lhe a razão, porque na minha ultima transcrita no

seu N." 2;4 ll.e disse
,

que na Carta, que de Coimbra

transcreveo tauibem havia huma asserção , em que seu

Author me parece demasiado condescendente, isto he

,

(deÍNe-me explicar assim) demasiado misericordioso em
os debates litterarios, que tão gloriosamente sustentou.

Com tudo este objecto tem sua correlação com a dou-

trina acima explanada. E como ? Agora se verá.

Quando o illustre Author da referida Carta
,

que-

rendo indicar , e ao mesmo tempo destruir a cruel perse-

guição
,
que ha tempos se tem levantado contra o illus-

tre , e respeitável Sr. Deputado Baiioj àhi^Se lit por

náo ser PtdreiíO Livre, Umbrem-se es que o são, de

tjue a tolerencia he íiumn virtude , de (ji^e elles não de''

vem dispeiisar-st ,
parece d'alguma forma dar-lhes huma

espécie de supremacia sobre os que a tal Seita não per»

tencem
,

quando elles não só lhes são inferiores, mas
até mesmo ptohibidos pelas Leis Ecdesiasticas , e Civis,

A tolerância deffiiiitivamente explicada Jie supportar^

OH sofrer alguém com faciencia- Ora , esta indulgência

he sempre huma graça activa a respeito daquellas pessoas,

que a fazem , mas he sempre passiva a respeito das que
a recebem. Li [;o

,
per consequência , o tolerante consl-

dera-se sempre em gráo superior ao tolerado. E estaráS

os .Maçons nas circunstancias activamente precisas de se-

rem oj tolerantes , e os que o não são nas de passiva-

mente serem os tolerados? He o que eu nego fundado

nas razões seguintes :

Hum Pedreiro Livre, he hum homem associado de-

baixo de juramento, a huma Seita do mesmo, ou equi-

valente nome. E como esta Seita está reprovada, e ba-

nida pelas Leis , segue-se
,

^ue hum Pedreiro Livre he
hum homem desobediente ás Leis que os condemnão ;

porque se o não fcsse , nem elles existirião já, nem
teriáo além disso a criminosa ousadia de procurarem a-

deptos ,
que eiigiossem a Seita, e nem estes teriáo a.

reprchensivel fraqueza de a tal se deixarem seduzir. Was
con^o podem elles seduzir alguém , e como pôde este al-

guém cahir naquella seducção
, me perguntarão agora,

depois de estalem pioliibidos com tão severas penas?

Respondo,
Os Pedreiros Livres seduzem os seus Adeptos com

este especioso srfisma : tzQue aslullas são ccrdicicnaes,

e que só valeiáõ se os Pedrtiros Livres fizerem aquillo

que Sua Santidade tinha na mente quando os excom-

mungou , =; e que o Decreto de i8j8 expirou C mentem )^

lo<»o que teve lujar a nossa Regeneração ; porque dizem

eiles : a nossa Regtneraçáo veio desterrar abusos, logo o
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Decreto ficou sem effeito. :=E nao se lemLrao êsíes des-

graçados illusos , que sendo o Maçoiíeria lium dos abu-

sos mais terríveis que minão a ruiua das fllonarquias
, e

socego publico, estão por aquella sua mesma illação des-

terrados , ou caiiidos nas penas de proscripçfio , e des-

terro ! ! ! Em tal não meditão elles
,
porque só lhes agra-

da o que preenclie a medida de seus desejos , quer seji

contra as Leis
,

quer seja contra a humanidade, r: E os

Adeptos porque se deixão elles seduzir ? Porque , huma
de duas , ou elles são de sentimentos iguaes aos seduc-

tores , ou elles quando são convocados não exan.inão

primeiro excrupulnsamente o emprrgo em qUe se vão

inetter. Porque, Sr. Redactor, eu estou certo, e in-

timamente convencido
,
que se todos quando sáo convo-

cados para semillijnte Seita, «xaminassem attentamente

o em que se vão metter, nenhum para tal entraria a não

ser tão venal como clIes. Mas he tempo He desenganar

e prevenir os incautos , e confundir os praversos.

Incautos ! Quando algum destes preversos vos con-

vocar , e vOs quizer persuadir que as Bulias náo tem ef-

feito, dizendovos que só vjleráó no caso dos Pedreiros

Livres fazerem aquillo que Sua Santidade tinha na men-

te quando lhes lançou o Anàthema , lembrai-vos desta

verdades que náocissa o efcilo sem tjiie cesse a cnt/jjí, n
e que para ter cessado o effeito das Bulias era necessa»

rio
,
que já nío houvessem Pedreiros Livres , que já náo

houvesse tal Seita
,

que já não houvessem os segredos

ilem juramentos
,
que a constituem tal

, n huma palavra

que já não houvesse signaes , nem vislumbres de semi-

Ihante Seita. Mas ella continiia da me<ma forma , elles

do mesmo modo continuão a fazer Alepios, e tudo o

mais que lhes convém ; e náo lu de cn.uinuar o effeito

das Bulias!.... Impostores ! As Iv.iHa^ ainda están em
pé. E por hum modo ainda muito majs vigoroso, cau-

sado pela vossa desobediência
,

produzem o seu effeito

iTiais terriveUnenre.

Incautos ! Discorrei do mesmo modo respeito ao

Decreto de liiiii ; elle não está revogado, nem o poile-

rá ser sem sár substabelerido por ou:ro similhante ; por-

que i nossa bem fundada Conítituiçáo (graças aos sábios

Legisladores que í fizerão) a nío permitte. E como ? Ve-

de, observai, examinai , e adiiMtii !

' Diz o artigo 2J da Cojistituiçáo : =: A Rel'í:uíi> da

Ilação Porttiguiííi he a Catholica , Apostólica , Rd-iji7«.7.

Era o mesmo que dizer, que para todos os Poi iii^^ucies

serem considerados como taes , e amantes do novo Sys-

tema
,
que tal perpetua, determina, e manda, he ne-

cessário quo observem aquella Religião com todas as fa-

culdades
,
preeminências , e Jerarquias que lhe são inlie-

rentes sem descrepancia alguma: e daqui se vé que pa-

ra ser Catholico Romano, por força se hão de observar

ds mandainentos
,

preceitos , e doutrina da Igreja ,
obe-

decendo em tudo ás suas infalliveis, e bem fundadas de-

cisões. Porque ^o que mio obedece á Santa i^fja, de-

ve repatar-se por Ethnico^ e PubVicaiio. (_S. Mattlt, Cap,

xvni V. 17.)

Suppostos estes principios de eterna evidencia : per-

gunto agora : Os Pedreiros Livres sáo Catholicos Roma-
nos , ou não são ? Parece-me que não. Porque se o fos-

sem , havião de observar os mandamentos, preceitos, e

doutrinas da Igreja ; e para executarem esta observância,

haviáo de obedecer-lhe. Mas ellos se lhe obedecessem ji

nío existiâo ; porque a Igreja, ou o Chefe delia, fulmi-

nou Bulias contra elles. Logo, como he isto, Srs. ? Co-

mo se quadra esta contradição com o dever doChri<;táo?

N'huma palavra, Sr. Redactor, a Constituição diz, e

manda que todos os Portu^uezei sejão Catholicos Ro-
nianost Para ser C^atholico Romano , he necessário obe-

decer á Igreja , e observar todos os seus preceitos. E co-

mo os Pedreiros Livres desprezáo os Anàthemss com que

o Papa os excommungou , reincidindo nos seus loucos

,

e prohibidos projectos , e até injuriando o niesmo Papa ;

segue-se por be n inferida consequência
,

que elles des-

obedecem aos mandatos da Igreji , de que o Papa he o

Chefe visível, e que por tanto, ou náo sáo Christãos

,

ou se o são, são criminosos! . , . E como, para ser Çorr;-

titucional , he necessário ser (^atholico Romano ; huma
vez que aos Pedreiros Livres falta esta clausula , segue-

se que não são Constitucionaes. E cnnio além disso el-

les procurão Adeptos com que engrossem a Seita , segue-

se que procurão meios de enfraquecer a influencia do no-

vo Sysíema para engrandecer a sua ; segue-se que são

anti-Constitucionaes.

E poderio, Sr. Redactor, cu deveráó ser contem-
plados estes homejis , na ra/ão dos prémios e dos luga-

res , da mesma fóima que merecem aquelles qi;e cum-
prem á risca os deveres que as Leis liies impõem ? Huir.a

evidentíssima raz.lo mostra o contrario. E com cffeiro^

que espanto , e qup escandalosa admiração não causaria

3 monstruosa idéa , de que depois de feita, e. mandada
observar huma Lei, fossem considerados dignos rie igual

merecimento , tanto os que s cumprissem e observas»

sem , como os que lhe desobedecessem ! Defender , ru
obrar tal desporporção , seria confundir o ctime com 1

virtude, e atacar directamente todas as Leis divinas -s

humanas, que tacita ou expressamente marnlão cnstigar o
crinie , e premiar a virtude.

E;s-aqui , Sr- Redactor, a razão porque eu diga que

DS Pedreiros Livres, em quanto ao nosso Reino, não

podem ser toleraiUes , nem rolerados ; porque estão eoi

contraposição corji as Leis da Igreja , e por consequencii

com a Constituição da Monarquia. Eis a razão porque (si

elles perseguem o Sr. Deputado B.istos por não ser Pe-

dreiro* Livre) se \i mais confirmada a sua rebeldia, <í

anti-constitucionalidade.

Perdoe-me portanto o Autlior da rt-fetiJa carta o
pretexto que temei para dar matéria a esta ; porque jul-

go não fiz mais que reforçar os seus argummtos
,

par»

com mais firme veliemencia dsstruir partidos e cabalas,

que tão prejtidiciaes são na socied.ide.

E V. m. , Sr. Redactor, cuja reconhecida imparcia-

lidade venero e estimo, queir.i por obsequio a riiim e ao

bem publico, dar cabida no seu Periódico a estas linhas^

ainda que despidas da sciencia que caracterisa os sábios ,

ao menos revestidas do verdadeiro patriotismo, que tam-

bein costuma acompanhar os ignorantes. E eqtão possuí-

do do mais sincero agradecimento me confessarei ser

Observador Porlnemc,

Sr, Redactor do Gazeta UniversaL
Eu nunca tive geito para apreciar appatencias, nem

tão pouco gostei de envernizar vasilhas de barro ; o ver-

niz he cousa muito melindrosa , tanto para o que enver-

niza , como para o envernizjdo. Tenha paciência, lera-

bre-se por hum instante do V-eforÇo , e do Censor, que
deixarão arrefecer o ingrediente , e por fim coalháráo-se

os escritores , e bortárão-se os quadros com os heróes de

mistura. Juro-lhe que se fosse boticário , ou punca ha-

via de fazer pírolas , ou os meus freguezes as hayiáo de
engolir sem a cobertura do metal luzente. Dirá V. íp.

que todo o tareco servil usa destas expressões
,

que são

o lugar commum desta laia de gente , assim corno todi

a autlioridade constituída em poder , espirra pela bo.c»

fora de ordinário estas sagradas palavras : = interesse pu-

blico ;=: quando pouciis vezes este dobrão deixa de ad-

mittir troquinhos miúdos por causa do giro activo. Eu
coir. V. m. ji não teimo ; cosjite como quizer a meu
respeito ; porque eu também vou pensar dos outros con-

forme ao que vejo. Muito tempo antes do grande dia

24 de Agosto de 182O, tinha eu hum pote reservado

para agua de beber. O imnuindo fato dos Galegos
,

qu<i

por elle roçava, a poeira da casa, o meu systema , e so-

bre tudo o tempo em seu auxílio, o tinhão revestido de
huma capa esverdínhada , e esconegadia por fora; porém
por dentro estava huma perfeição de asseio, attendidss

as circunstancias , de que tanto me não importão as va-

silhas por fora, quanto sou disvelado apreciador dos bons
interiores; porque a limpeza Deos a amou. Para lhe con-
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tar tudo, e nác jiiígar que o engano, eu eu mesmo o

()iic o lavava nor dentro: olhe qiie era acérrimo; mas
muito custa o asseio interno! E se não repare nas iin-

mensas liascLilh.idelas que actualmente se tem dado no

Ministério, e especiolmente no ministro da Repartição

das Justiçis, ou, como outros dizem, das injustiças, e

do serrabuHio ; e i-lle nada de novo!!! Srs. escritores,

nada de hallas .de papel , atirem-ihe com figos podres
,

que são mais pcjaiilieiitos ; agora lie o tempo das enxer-

tias, e talvez que se produza o effeito desejado. Sempre
V. m. , Sr. Redactor, tem a habilidade de interromper

^s meus casos ! Como eu hia dizendo ; de cada vez qije

eu me dava ao emprego da bvaçem do meu pote , ob-

servava que rm tendo no fundo huma mão travessa de

altura, apenas o Galego despejava huma pequejia parte

do barril para eu começar a tarefa, immediatamente s«

levantaváo innmneraveis agreiros de difíorente pezo e f^-

-gura , distr,ihindo-se por diversas direcções, e multifor-

mes attiiudes. Hum dia que estavD He paxorra , cruuccei

a 'cismar no ciso, e assentei fjzer huira miúda esperu-

Jação; tomo hum Telescópio, e entro na enipreza. Çue
•espectáculo galantissi.iio ! huns para b:i'i<), outros para

£Íma , outros a quererem trepar, outros para os lados,

e outros dos n'aiores a attrahirem outros tão pequc-ni-

ros
,
que mal se vião ! Que contradanças, e que liadis-

fima cousa!!! Em huma p.ilavra , depois de estar alli

luima hora 3casmurr:ido, tirei por consequência que tinha

liuni Mundo dentro do meu pote. Mudei de objecto ;

f.u' tratar da vida ; ( isto hoje tem que se lhe diga ! )

chegou a noiíe, e deitei me. Como se faz passar de

pressa hum dia com quatro palavras ! ! ! Como voão ra-

pidamente os momentos ! ! ! Quanto se não fazem aqui

lembradas as pungentes palavras do Turibulo acerca da

gravíssima enfermidade do Heróe Fer/mndes Tliomás
= ''Ah ! E quando nós assim estamos escrevendo, quan-

to distará da eternidade hum homem tão grande!.,..
por quem tanta gente se interessa .... Oh nlt.itiuU ! . .

."

c: Para que hc deniOrar-me em coisas tristís ? Chegou
a noite e deitei-me. Já entre os antigos havia a mania

de parafazar na cama : ~ yít piíis JUneas per mocttm
yliifiniei volveris. rr Eis que recostado no meu leito , in-

sensivelmente começo a considerar no meu pote , ou
,

para melhor me expressar , no Mundo novo, Tiíiha eu

observado que os primeiros agreiros que forão ao (undo
,

erão os mais rombos, ficando os mais agudos por cima,
e por este incidente não cessava a esquentada fantazia de

persuadir-me
,

que os agreiros rombos erão as fórmulas

representativas dos homens perversos, faltos de talentos,

e méritos , huma vez que a minha Pátria se regenerasse.

A final adormeci ; acordei ; e tornei a dormir muitas

noites , ate que appareceo a aurora da liberdade , etc.

etc. etc. Ah! Sr. Redactor, nem hum Sebastianista es-

tava tão encjsquetado cOm o Pretinho do Japão, como
eu com o mundo do meu pote. Sabia hum periódico a

noticiar as venturas subsequentes ; dizia eu comiro ~
Ah bom pote ! — Discorrião sabiamente os nossos ijlus-

tres Deputados , exclamava eu para os meus visinhos :

::: Ou tu não has de ser pote • rrOuvia hum Sermão Cons-
titucional ; eu logo com a mania, e em voz baxa : = O
pote não me engana I = Assistia a qualquer função pu-

blica , espedaçavão-se todos , e eu também , em vivas
;

e em particubr comigo := Viva o meu pote ! r: Forjo
correndo os dias , e principio eu a desconfiar do meu
pote : será caso ,

que com a mudança dos tempos , di-

vergisse o meu thermometro ? Nada de irresoluçóes ; em-
puniio o instrumento , e atiro-me a elle. Estive para

quebrar o Telescópio .... Será isto do? meus olhos ? . . .

.

Ejtaraó os vidros desarranjados de todo?.. .Ou o barro

mudaria de essência?.... Sr. Redactor, parece incrivel

o que lhe vou contar. Os aí;reiros mais agudos he que
liião para o fundo , e os rombos ficaváo ao cimo d'a-

goa I ! ! Não pude contcr-me : esmaguei o instrumento
;

nunca mais lavei o pote
,

que está çirjo por dentro,

e por fora ; e como julguei asneira sacar os olhos ^ apre»

senteí^rre logo de óculos fi; os por esta .A'deia, e nines
mais os tirarei, cm quanto os agreiros não reguJatem

03 razão directa ; o que não acontecendo em n.etis dias,

ordenarei no testamento que depois de rjiptto, me en-

treguem de ocuIps Anos á sepultura. Já V. ni. fica ins-

truído dos acontecimentos do mtu ttlcscopio, e rio meil

pote; agora aposto tu (por lhe conhecer o génio) cue

já está ancioso por saher ali uma coisa dos meus ncvoí

Óculos. Pois meu Emiguinho , con» brevidade datei ccnta

de mim ; o caso lia de ser serio : pCiém com a condição

de merecer a sua indulgência, se aljunia vez me encapar

o dito de Pi» fie :—" Tudo vai bem, por cue tudo po-
dia ir peior.

'' =. A Dcos , Sr. Redactor , cuniprirá 91

palavra

O /ticinio d^outiús.

PEqAS officiaes.

Cartas de Lei.

" Dom jor.o por Graça de Ceos , c pela Constitui-

cSo d.i i\;onarquj3 , Rei do Reino Unido de Poiiiigúl^

Bitiiil, e Jl^íirvei , d'squem , e d'além fllar em AJiica
etc. faço saber a todos os ir,eus súbditos que as Cortes

Dccretáião o seguinte :

*' As Cortes Geraes, Extraordinárias e Ccnstiliiinles

da Kação Poriugueza , recrinhecendo a urgência de prever

sobre a continuação da Thesoutaria das Cortes , Decré-

tão o seguinte :

1." A actual The^^ouraria dos Cortes continuará até

ao primeito ce Dezembro próximo futuro.

2° As contas da referida Thesouraria seráe apre-

sentadas i Deputação Permanente , a qual achanrio-as le-

gaes , informará áce;ca delias ás Cortes Ordinárias para

estas fazerem expedir fl coirpetcnte quitação ao Deputa-
do Thesoureiro.

j." Ficío revogadas quaesquer disposiçCes na par-

te , em que forem contrarias ás do presente Decreto. Paço
das Cortes 2 de Novembro de 1822.

Por tanto Mando a todas as A.uthoridades a quem a
conhecimento , e execução do referido Decreto pertencer,

que o cumptio, c executem tão inteiramente como nel"

lese contém, Pat^a no Palácio de Queluz aos 4 de Novem-
bro de 1822, =;ElRei com Guarda. :=: Sebastião Joié de
Carvalliíi. "

Dom Jo'10 por Graça de De os , e pela Constituição

da Monarquia, Rei do Reino-Ui.ido de I oriagal , Bra-
sil , e Algaivc-s , d'aquem e d"a!tm Mar em Africa , etc.

Faço saber a todos os meus súbditos que as Cortes De-
cretarão o seguinte :

"As Cortes Geraes, Extraordinárias e Constituintes

da Nação Portugueza, tomando em consideração o que
lhes foi representado pela Camará da Villa da Parnahiba,

da Província dopiauhy, acerca da necessidade de se crear

alli quanto antes liuma Alfandega , e inspecção de algo-

dão : Dectetão que o Governo fique autherisado para
estabelecer huma .alfandega , c inspecção de algod^io na
Villa de S. João da Parnahiba na Província do Piauhy

nomeando logo os Officiaes, determinando picvisicnal-

mente seus salários, e dando todas as providencias con-
venientes na forma das Leis , e pratica seguida a respeito

de taes estabelecimentos. Paço das Cortes em 31 de Ou-
tubro de 1822.

Por tanto Mando a todas as Authoridades a quem
o conhecirrento , e execução do referido Decreto per-

tencer
,

que o cumpráo e executem tão inteiramente

como nelle se contém. Dada no Palácio de Queluz aos

4 de Novembro de 1 S22. iiRei com Guarda. Sebt.stiíig

Joié de Ctirvdllio.

" hom Jo^o por Graça de Peos , c pela Constitui"
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.çao da Monarquia, Rei do HeinoUnido de Portugal,

''Brasil, e Algarves , d'acjuetn , e d'alcm Mar em Afiica

,etc. Faço saber a todos os meus súbditos que as Coites

- Decretarão o seguinte :

"As Cortes Geraes , Extraordinárias e Constituintes

rtla Nação Portugueza , attendendo ao que lhes foi repre-

sentado acerca da consideração , que deve ter o anil, re-

lativa apagamento de direitos, Dectetáo provisionalnien-

te
,
que se entre^jue aos Fabricantes, livre de direitos,

não só o anil que elles tem actualmente alfandegado,

mas também todo aquelle , que de futiuo importarem

para consumo de suas Fabricas , nos teimos do Alvará

de 28 de Abril de 1809; ficando revogada, em quanto

Se não dispozer o contrario
,

qualqiiir l,egisldção na par-

te em que for opposta ao presente Decreto, paço das

Cortes em 24 de Outubro de 1S22.
" Por tanto Mando a todas as Authoridadcs , a quem

o conhecsmento , e execução do sobredito Decreto per-

tencer
,

que o cuniprão , e executem tão inteirameiíte

como nelle se contém. Dada no Palácio de Queluz aos

26 de Outubro de 1822. EIRei com Guarda. =: 5íiajt;'Jo

José de Carvalho.

•' Dom Joáo por Graça de Deos , e pela Constitui'-

-ção da Monarquia, Rei do Reino-Unido de Portugal,

Srasll , e Algarves , d'aquem e d'alern Mar em Afruo,

etc. Faço saber a todos os meus súbditos
,
que as Cortes

Decretarão o seguinte :

" As Cortes Geraes, Extraordinárias e Constituintes

da Nação Portugueza, desejando promover a prosperida-

de das Fabricas nacionaes de cortumes , Decretâo o se-

guinte :

1.° " Sío isemptos de todos os direitos, e impos-

tos por entrada nas Alfandegas aquelles instrumentos
,

drogas, e matérias primas, que sendo necessárias ás Fa-

bricas de cortumes estabelecidas no Reino, não poderem
ser suppridas por outras da mesma espécie nelle produ»

zidas , ou por inferiores em qualidade , ou por insiiffi-

crentes em quantidade. Exceptua-se unicamente o direito

de três por cento de fragatas , o qual continuará a ser

pago como até ao presente.
r 2° •' Toda a compra de courama verde , e de

pelles nacicnaes em cabello, he sujeita a pagamento de

siza ; salvo nas terras, onde se não costumar pagar siza

-de laes objecto;. Ficúo extinctos todos os privilégios de

isemptos do referido pagamento
,
que por qualquer prin-

cipio se acharem concedidos a alguma Fabrica.

5,° "Os couros, e pelles cortidas nas Fabricas

nacionaes , seja qualquer que fot a sua natureza , serão

isemptos de todos os direitos de sabida , e pagarão por

iinico imposto de consumo três por cento, suscitada a

observância assim do AIxará de sete de Março de mil

oitocentos e bum , como do Decreto de onze de Maio

de mil oitocentos e quatro, e abolido o direito, que se

percebia a titulo de lavagem.

4° '' Ficão de nenhum effeito todas as fianças pres-

tadas por Fabricantes na Alfandega grande do assucar, na

<las Sete Casas, ou em qualquer outra Alfandega doRei-

JIO de Portugal, e Algarve, sobre direitos, que exce-

àio os prescriptos no presente Decreto.

5.° " Para verificar a isenipçáo concedida, não pre-

cisão os Fabricantes de algum despacho do Conselho da

Fazenda ; mas serão obrigados a obter Provisões da Jun-

ta do Commercio , a qual será responsável pela inexa-

ctidão dos exames, e averiguações determinadas 110 pa-

ragrafo primeiro do Alvará de vinte e oito de Abril de

mil oitocentos e nove , e no Artigo primeiro deste De-

creto.

6.° " Ficão revo?adas quesquer disposições na par-

te , em que forem contrarias ás do presente Decreto.

Paço das Cortes em 24 de Outubro de 1822.

''Por tanto Mando a tod.is as Authoridades , aquém

o conhecimento , e execução do srbredito Decreto per-

tencer
,

que o cumprão e giiardctn tão inteiramente co-

mo nelle se contém. Dada no Palácio de Queluz aos 2Ó
de Outubro de 1822. =: EIRei com Cunái. ::z Sebastião

José de Carvalho.
''

jí NNUN CIOS.
Sahio á luz : O Maçouismo Confundido , ca Juitf

Critito sobre o Analj/se de todos os Cathecismos Maçc-
iiicQS. Vende-se por 200 rs. nas Lojas do costume.

Sahio á luz o Livro intittiKido : Grandeza da Mãi
de Dio! , e do Mistério de ma Purissima Conceiçãa

,

Manifestada em a milagrosa appariçáo da mesm.i Virgem
na Gruta de Carnaxide, e confirmada por muitos, e es-

trondosos prodigins. — Nesta ohra se achão todas a? ex-

pressões de gratidão , e amor , com que pôde ser exal-

tada a Santíssima Virgem, e en^radecido o seu bemdilo
Nome pela invocação da Senhora da Conceição da Ro-
cha. —Também se achão no mesmo Livro humas devo-

tas adorações ao Santíssimo Sacramento , e ao Alenin»

Jesus dos A.ttribulados , e a Novena das Almas; e a

Novena da Senhora da ConceiçJo.

Vende-se em hisbaa nas lojas de Francisco Xavier
de Carvalho defronte da Rua de S. Franscisco N.° 2,
Jaãa Henriques , Rua Augusta, e António Pedro Lopes

^

Rua do Ouro. Coimbra na Orce! , Rua das Fangas , e

no Porto na de Domingos Ribeiro França , Rua das Fjo-

fes.

" Tendo-se ausentado deste Reino para o Brasil

em Novembro de 1807 ,
(a bordo da Náo denominada

Martim de Freitas , Commandante D. Manoel de Mene-
zes") José António Baptista , filho legitimo dos falecidos

Manoel Baptista , Criado Particular que foi de Sua Ma-
gestade , e de D, Maria Megdalena Thevenet , morado-
res em Belém, Freguezia de N. S. da Ajuda; e como se

recebesse do dito Baptista, lilho , humi única Carta do
B.ÍO , do niez de Janeiro de 1809, cuja ubicação actual-

mente se ignora ; pertende-se saber se he vivo , ou fale-

cido, se he casado, e tem filhos , e qual seja o sen ac-

tual emprego
,
pelo suinmo interesse que lhe pôde desta

participação resultar : Queui delle tiver noticia ,
pôde

,

querendo, dirigir a Lisboa , Carta a .A,jtonio Maria Ei-

teves , morador Rua Nova do Príncipe N.° jj ,
junto

ao Rocio.
''

"Sahio á luz o N." 14 da collecção das Constitui-

ções (que he o 2." folheto do 4.° volume) o qual con-

tém a continuação das Constituições de cada hum dos

Estados particulares federados dos Estados Unidos da
America do Norte, desde 177; até 1822.

" Os Srs. assignantes poderão receber este folheto

onde subscreverão, e se continuão a fazer assignaturas nas

lojas [de Carvalho defronte da Rua de S. Francisco ; Joã»
Henriíjues, Rua Augusta, Bertrande , Ríi/ , e Orcei aos

Martyres. Em Coimbre na de Orcei, Rua das Fangas.

No Porto na de Viuva Alvares Ribeiro e Filhos , Largo
das Freiras.

" Adverte-se que não se venderá folheto algum
avulso, mas somente por volume a 1200, sendo por

subcripção a 800 réis em metal. "

N. B. Huma das melhores obras que moderna-
mente tem sabido iinprtssas a respeito das relações entre

Portugal e o Brasil he a que tem por titulo: Re/íexóes

sobre a necessidade de promover a união dos Estados de

íjue consta o Reino Unido de Portugal , Brasil , e Ah
garvcs nas quariro partes do Mundo. Grande numeJO
de noticias, excellentes combinações, e huma solida po-

litica tanto a favor dos Portugueses da Europa como
dos do Brasil fazem digna esta obra da leitura de huní

e outros. Vende-se por j ío réis nas lojas do costume.

£\ A 1 M i' K ii ÍN b A iN A L- i O iN A L.
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G^ZET^ UJVIVMRSAL.
SEXTA FEIKA 29 DE NOVEMBRO.

H E S P A N H A.

Madrid 20 de Novembro^

jL emos noticias de Baiona Ao dia lO : continuavão a

cliegar petreclios militares, e se es(»eravão mais. A pri-

meira divisão do corpo de observação ào%Pi)renneoi , ás

ordens do Tenente General Conde de Aulichamp , com-
póe-se de j Brigadas ; a primeira ás ordens do ftlareclial

de Campo Visconde Valln , composta dos Regimentos de

Caçadores a cavallo do Mosa e do Morbihan , do 9.°

Regimento de Infanteria ligeira, e de i Companhia de
artillieria montada: a segunda, ás ordens do Visconde
Saint llitaire, composta dos Regimentos 2j e 28 de
linha ; e se lhe aggregará huma bateria de artilheria de

pé: a terceira, ao mando do Marechal de Campo Viscon-

de Berthier de Sauvigny , composta dos Regimentos 57
e j8de linha, com huma bateria de artilheria a pé. Tam-
bém se sggregaráô sapadores a esta divisão , em nutnero,

segundo dizem, será de 1200 homens.

LISBOA 28 de Novembro.

No Navio Merciirio , chegado hontem da Bahia em
48 dias, veio prezo o celebre Gervazio Pires Ferreira,

hlembro que foi da Junta de Pernambuco, mandado pre-

zo da Bahia pelo General Madeira , vindo também seu fi-

lho com elle.

Sr. Redactor da Gazeta Universal.

Eu também, como tantos homens de bem e littera-

tos, me tenho em certo modo envergonhado de ver huns

poucos de estouvados, ignorantes, e de má condição,

acinte injuriarem com desdouro da Nação o R. P. Joié
Agostinho de Macedo ; e resolvi hum dia destes ajuntar-

me 3 illustre falange dos seus dignos defensores, apezar

de elle ser de sobejo contra todos os seus rústicos e fe-

rinos inimigos. Fiz por tanto esse breve discurso, que
julgarei me não deslustrará, se elle merecer a sua ap-

provação, e ser inserido na sua Gazeta. Sou, etc.

"Entre os Escritores Portugiiezes que nestes últi-

mos tempos se fazem beneméritos da Pátria, pelo seu

saber, e pela vastidão das obras, que se tem publicado,

merece o mais distincto lugar o R. P. Jos^ ylgostin/io

de Macedo. Este homem, a quem se pôde applicar o que

Montesquieu dizia d'hum antigo Romano : = que a natu-

reza humana parecia ter-se esforçado pata produzir hum

engenho raro e sublime ir, tem scffrido não só as inju-

rias, e personalidades mais atrozes, mas seus implacáveis

inimigos tem pertendido denigrir sua reputação lideraria,

e offuscar o brilho de suas luzes. Parecia escusado entrar-

mos no projecto de o defender, quando pennas mui bem
aparadas já se tem occiípado nesta tão justa, como glo-

riosa tarefa. Todavia , se a reputação de hum escritor

depende do estrondo
,
que f,izem as suas obras , das cri"

ticas multiplicadas (melhor dissera libellos) que se Jlie

lem feito, qual será o sábio entre nós, que se tenha vis-

to em tão triste collisão. Se a natureza o não dotasse

d'hum caracter firme , e d'huma alma constante e gene-

rosa, elle teria esmorecido no meio de sua gloriosa car-

reira , e a Pátria ficaria privada de muitas obras, que lhe

fazem honra , e que serão para a posteridade hum dosí

mais bellos monumentos levantados pelo entendimento
humano.

Conheço que a liberdade da critica he util, e que
faz electrisar os espirites quando he judiciosa ; e por isso

hum historiador tão filosofo como Tácito reputava felir

aquelle século em que se permitte peniar o (\ue se cjuer^

e dizer o que se pensa, — Esta liberdade tão favorável

ao engenho, e tão util ás Nações, he assaz proveitosa

quando ella se contém entre os limites mais justos, e
razoáveis. Mas convém examinar se os ataques

,
que Se

tem feito 30 P. Macedo , são ou não fundados nas re-

gras , e princípios de huma boa critica ? Eu diria , que
quasi todos são libellos affrontcscs ; e libellos só se des-

vanecem quando se desprezão. Não posso todavia deixar

de confessar , que senti a mais viva comnioção ao ler

na Gazeta Universal as lamentações do P. Macedo con-

tra a sua Pátria ,
que tanto o maltrata , e affronta , che-

gando a ponto de procurar lançar-se nos braços de Wáí
estranha, e dedicar á Inglaterra a reimpressão do seu

Poema o Oriente. Conheço que esta Nação briosa he 3
protectora dos sábios, que os talentos litttrarios são berr»

acolhidos, grangeião honras, e distincçóes, e que Jcié
Jdisson em pieniio da Tragedia Catão, foi elevado a hu-
ma distinccão honorifica ; que Pope traduzindo na lingua

Inoleza a Homero , toda a Nacãu subscreveo para a im-

pressão
;

portni advirta o P. Macedo ,
que em toda a

parte ha hum pedaço de ruim caminho. Yoiing , desd»

que passou a viver no retiro, foi totalmente esquecido j

tendo fundado huma Casa de educação na sua Paroquia ,

nem o Mestre, nem os discípulos honrarão as suas cin-

ws. Em todas as Nações tem alguns grandes homens pa-

decido seus eclipses , e poucas obras estimáveis tem ap-

parecido na Republica Litteraria , que não tenháo sido

victimas cu da mordacidade, ou da inveja. Na me<ma

Transa , reputada como a fonte das lun':, por quantos
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dissabores nao passou o imiDorta! Fenclou ? Ttnehii
,
que

soube esmaltar os seus escritos de beilezas , de graças

encantadoras de hum estylo suave. Iiarnicnioso , fácil,

abundante , e que tanto contribuirão para ã gloria , e

jllustraçáo do século de LiilíXlV\ — Racite vio por al-

guns annos em desprezo a sua famosa Alholia. Que ti-

ros não disparou a inveja contra o grande Era imo , con-

tra luim Píípcbrokío , soffreiído aiiida os mais baixos dj-

cterios daquelles sábios, que julgão perderem o mereci-

mento com o merecimento dos outros! A Historia Lit-

teraria das Nações , bem patente aos olhos do P. Mace
(/í), mostra com a maior evidencia, que os homens de

maior nome tem soffrido conrradicções. He vefdade, que

estes sábios foráo criticados por outros sábios , e que o

p'. Macedo está no caso do Leão da Fabula, que não po-

dia soffrer a injuria de ser escoicinhado pelo mais abje-

cto dos animaes, e por isso não posso (jeixar de estra-

nhar ao P. Macedo ter prostituído a sua peniia em res-

ponder a ínepcias , dicterios, frioleiras , e outros escri-

tos que cobrem de injurias a seus autliotes ;
porém tal

he. muitas vezes a triste condição do homem publico,

que se vê obrigado a acceder a estas fraquezas. Desejar

riamos por tanto que o P. Macedo não levasse a tão su-

bido gráo o seu resentimento contra a P.itria ; ujas que

este recahisse sobre hum punhado de invejosos, que pcr-

tendem ^anliâr o trofeo da litteratura sobre o discrediro

daquelle aquém tâo feamente pcrtendem supplantar. He

verdade que em a nossa Historia encontramos alguns fa-

ctos
,

que parecem comprovar estas lamentações; nus

quem entrar no verdadeiro espirito destes acontecimen-

tos conhecerá que não foi a Pátria, mas sim a negra in-

veja quem desdoirou o merecimento dos grandes ho-

mcjis que se assignalár.o tanto nas armas, como nas

letras. S;ria a Patna quem pagou tão mal aos AUmpier-

iiues , aos Cutros , aos Pacliecos} Seria a Pátria quem

pa"ou tão mal a hum António Gal-JÍw, de quem o famo-

so /díís Piato Ribeiro assevera ter sido tiro potiee ven-

turoso , co">o sciente e valoroso'^ Este homem, que ze-

lou á custa da sua píopria fazenda a do Rei ati; chegar

a accrescentalla mais de quinhentos mil cruzados , e que

por servir á sua Pátria regeitou a coroa deTemaie ;
ho-

mem tão. inteiro , tão justiçoso, e tal a verdade christã

iõm que procedia
,

que os .Mouros e Gentios chegavão

a" confessar ,
que o Vcos a quem António Galvão adora-

va, era a quem se devia crer. Foi pois a Pátria quem

lhe roubou o preiViio que era devido ao seu valor , ao

seu merecimento, e ás suas virtudes, chegando a mor-

rer em hum hospital, que llie deu a mortalha, e fazeií-

db-lhe o enterro huma confraria, como a cortezão po-

bre , e desamparado ?

Seria a Pátria
,
quem em nossos tempos ferrolhnu

em hiimi prizão ao Insigne Gorçiio , a quem hum claro

Engenho chama o Restaurador da Poezia Portugueza
,

acctescentando ,
que a culpa era de si tão leve que até

érí vergonha espressalla ? Não foi a Pátria quem llie

encurtou a vida , atormentada com desgostos amargosis-

simos! foi o despotismo de hum Ministro, que apezar

de suas virtudes patrióticas , fez gemer parte da nação

••debaixo de hum jugo de ferro sacrificando ao seu resen-

timento , e particulares interesses a muitos homens de

abalizado merecimento.

Os invejosos e não a Pátria hc quem perseí;uírão ao

P. António Carvalho da Costa ^ Watliematico ^ Astróno-

mo e Historiador ; destes he que elle se queixava , de

tal sorte, que nadedicjtoria do seu Compendio geogrifico,

oíTcrecida a D. Manoel Coutinho de Meneses ,
declara ,

que o escolhe por Mecenas. " Livrando-me (são os pró-

prios termos) da perseguição, e desprezo, que ate aqui

scouirão os meus escritos "
; e na mesma dedicatória acha-

rá o R. P. José Agostinho estas palavras que lhe qua-

dráo beiti
,

pois o sobredito Author que não dcslallece
,

nem desiste, nem deixa de continuar a escrever ^' por

tirar a gloria (diz elle) aos que costumão ofender- me ..

.

O mesmo rigor tem padecido muitos dos maiores homens

de todos os séculos , e Ji he para mim honroso o que

ennohreceráí ia:iiOí." O que SvííicO fSte ^wnáe Iicíliern

tem sofFrido muitos sábios de qut-m podia iner diTii>nj

Catalagos. Tributo ordinário
,
que cossiiinão pagar á in»

veja, e ociosidade todos os que m.iis zcI.j^os , e infaii-

gaveis Sf portão no serviço publico, e piincipahr.ents

ho serviço das Lettras. Não deixarei portanto de gritar

ao P. Macedo , não com aquelle grito eloquente que jí

lhe dirigio lumi Sábio , mas com acuella que pr.dem as

minhas forcJS
,
que deve escrever , que náo deve enter-

rar seus talentos; o contrario he ffaq'.i-.'za, e por algiint

o fa_zcrem he que a nosi^a liiteratura está tão atraz.ida.

Conhtc! alguns iiomens, com a reputação de sab:os, qu»
luinca sahiráo a lume, nfriii. com Imin. nugrissimo lo|lieto ,

e loráp abalando para outro mundo com toda a sua s»-

beíiça ; erão pusillanimeSj te\nião o serem miydidps Não
os imite o illustrc Macedo, deixe ladrar á Lua, vá se-

guindo o ':ea caminho , e tenha para si
,

que a Patiia o
louva , a Pátria respeita, e que só os invejosos o mote-

jão , e-maJtratãò. Os votos, dos verdade.iros saMos e de-

sapaixonados lie que formão a vo^ da Pátria : e esta voz

por toda 3. parte sòa.

Tenho lido algims escritos contra o P. Matedo , c

confesso com a maior impaicialidade ,
que nenhum me-

rece o nome de critica , e que seus Aiithores até pare-

ce ignorão o que ella seja. A critica não toca nos cos-

tumes , mas na dbutrina , no methodo , que esse lie o

seu objecto, e a. satyra vai diri^gida aos costumes, e ri-

dicuiiza os homens rcspetivamente aos seus vicie;. Se os

inimigos do P. tivessem rnotivo, e sciencia para satyrizar

como Juvenal , teria JHgaiía.sua leitura ; porém só te-

nho lido sarcasmos, injurias, redicularias , bai.sei?as., qUe

fazem irritar o Cidadão sizudo , honesto, e virtuoso. Que
indignidade! haver quem se atreva aíTrontar ,, nãi d.go

ja a hum Ecclesi.istico , a hum resp.-itavel, Esctifron, roas

contemplado ainda como Cidadãa ! Ver essas c-it jplasiitas

pregadas nas esquinas das ruas de huma * apitai com Le-

tras gordas (gordas as tein seus indignos Aitthores) =; Ma-
çada contra o P. José Agostinho de Macedo ::: So.va no

Padre, etc. :z huma e outra, sem o SiHc.rr». do; papel
,

metfciio elles ; e isto em o século das luzes, e naP,-
tria dos Oz,orios , doí,Teives , dos Rcz.endcí, e de taii.-

tos outros liomens grande»;, que honrarão a Nsçáo ! Tseí-

procedimentos he o abuso da liberdade, a qual dcA-e ciía-

siderar-se sempre bem entcmiida ; e por issQ devem en-

tender
,
que não ha independência sem oídcm , nem li-

berdade sem justiça, O. ser livre não he para soltar as

rédeas ás paixões ', não he para senão viver sujeito d

Lei , nem escapar ao justo castigo
,

qUe. metêcem os

seus infractores, O ser livre não he para se afsoslharem

defeitos , e assacar crimes sem provas , nem legalidade.

Não deixaremos portanto d'exclsmar á face, da Na ão : =:

He necessário formar homens virtuosos. He ncjJessatio ,.

que as Leis formem os costumes, e os costumes venhão

a ser de alguma sorte o fundamento das Leis ; pnisj se

hum povo se chega a corromper , não se pôde delle es-

perai esforços magnaninios, e constantes, porque o ho-

mem desmoralizado he capaz de commetter os niajorcsi

attcntados
,

principalmente quando se extravia do canji-

nho dz razão , e abandona seu coraç.ío á corrupção djs

puxões tumultuosas que o agitão. Que abuso (por nãa

dizer outra cousa) eu não vejo na enxurrada de muit^is,

periódicos nio só declaniando-se contra o bom Macedo ^

contra Pessoas dignas de algum respeito , mas o que h*
mais centra o Go\-erno , c Authoridades Constituídas,

fiou Portugurz em toda a extençáo da paljvra.; e, por is-

so gritarei a todos os Pottuguezes como homem desinte-

ressado , e que appetece sinceiamentc o bem da Pátria:

= Portuguezes , obedecei ás Authoridades Constituídas.

Sabemos que em tempos antigos os mais tamo<os Legis-

ladores como hijcurgo ^ Soliin , Mlnoi , Sesoiirís tari,-

be'm forão insultadas ; mas o sábio PltUarco se enfure-

cia exclamando ,
que hum homem livre deixa ds o ser

,

e se torna insolente quando atraca injustamente os ho-

mens , e que tal gente lie merecedora de, ser punida

com os azurragues
,
que servião para castigar os escravos

I
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<!é Cihelci. Parece que , os iiiimigos oo P. estáo toma-

ria; de Inim fitrieso dsiirio contra elie. Já enjoáo os epi-

tiíetos de cx-Fradi ,
qje liies emprestou o celebre Hyp-

j)otttò : este epiílieto o tem muita gf nte boa , e de prés-

timo ,
• aimii em cousjS da mais alta consideração. Em

véz de íer afFront"'" lie de muita lionr;i
,

pois tem a

qforia de se ter fnrnti.io na Escolla aonde se instruirão

os íToifíf / , os 'B"-<i.)t/i-Vj , os Silvelrai ^ Meneies, e ou-

tros Kizeirns d.rí Scleiicias , e das virtudes, Nãe ha libei-

lo contr.i o'Pí>^re o^vle se não apregoe a celebrada Sen-

tença ( nem 2 dt Pííntos lhe ganha). Siippoiíliamos que

exiiíte. Seria e Ih justa e prof-riJa com legalidade? Sen--

pre ouvi corro A-d.igio e como cousa de que se devia la-

7ír pouco c !^o : fradaiii. . .. Pradaria ; mas como este

afaniel Frjdesco be iroMtra o P, tem hum pe^o , e liuma

agthoridade iniie;;avel !' Ora tjlvez seja esta a primeira

ve2 em que os Frades no nossfí concpito ti\-essem raíão,

e fossem jcstns. 'I^\e defeitos o l'idre , e quem f>s não

tem ? Se estps mei^s Senhores fóssen imparciacs , e de

boa fé, eu !!ie« ailvirtiriá , que as faltas, e desbzfs dos

nossos priírieiti^s annos , bem longe de apoarecerrni man»
clias , dcverião peia reforma He nossos cKtumes ser r,'t-

vos títulos
, que granj^eassem a estiniac.ío pubiica. Porem

Os detractoras d^) bom Sínci-Vo atr,ist3dos pelo impulso,

de huma paixãv) ardíiité , e desmedida o piníão cem as

mais negras c ires. Tempo virá em que lv.im.i posterida-

de justa , e ittiparciàl , O represeiUc co.ii as cores que

lhe convvjni, e que elle merece. Já ou'i quem affumas-

se
,

que oç inimigos do P. se tinh o. suscitailo por dois

motivos; o i." por ter escrito contía os Sebastianistas;

o 2." por qiierer nnircbar os louríM que cingem a ffentc

c.i Canioer. E:ii qu.itito ao i.* motivo, não respondo;,

porque setí.i nios;>ar-me tão tonto como os da Seita, a

quem já em tempos atrazados hum bem E.Tgenho chaiija-

ra a louctn u mn^iiii ; ao segundo , tomara que tre disses-

sem , se o Camões não era também fiilio & Adão , ç re

teve algum privilegio para não se- criticado ? O Padre

nunca negou o scr Cnmíici o Piincipe dos Poetas Portu-

guezes : notou-lhe defeitos aç<sim como já os tiuhão iio-

rado Rfípi'1 ,
o nosíO Vemeij , e outros. A cririca não

iie mesmo iidmittida pela Igreja Romana para estabele-

cer ns Dogmas ? Por ventura rieixirão de ser sábios o

grande Petnvii) por ter criticado a Eicaligero , o Padre

Méncstricr por fazello a Poir.ey ; o Kaplu por criticar a

todos os poetas ,- não lhe escapando o Divino liomcro
,

Õ Bou/jonrr aoí Escritores de qiiasi todas as Nações cul-

tas, ao Padre Mariuniia
,
que com braço forte combateo

íontra os da sua Nação? Se o Padre Macedo desagradou

por este principio , lie onde poderia chsgar o dc^svario

da razão liLi.naiia. Perlenderião que n Padre Macedo dor->

rnisse a soiiino solto, e a sua penna estivesse entorpeci-

da para iião responder aos seus contrários ? Desenganeni-

se
,
que jamais contarão este triunto. Seus escritos aon-

de reluz a forca , a dialéctica, o meiliodn, o aitcficio,

pensamentos sempre nobres, e imtructivos tem opp^is-

to aos seus contrários huma barreira invencivel , lançan-

do raios sobre elles , e reduzindo a pri
,

para assim n di-

zer , os argumentos que lhe oppunhão. Em seus escritos

( recaio elles sobre o objecto que for ) apparecero sem-
pre as riq(ie7as do seu talento , e toda a energia de e.N-f

pressões vulien-.entes , e só próprias dtlle. Quem pode.i

ra desputai-lhe a gloria de ser o Kochefiiicault , e o í.»

J?'oi/iíre Pottugucz, capaz de pintar as paixões, os objec-

tos ridículos , as virtudes , e os vicios , dando a tudo

iium certo ar de novidade , bunia graça e subliinidads

tal
,
que st) desagradará a paladares de feiro , e ás almas

entorpecidas ? Em huma palavra seja o grande Mnceco
olhado debaixo de qualquer aspecto , sempre appareccrá

o homem grande. Todavia he para sentir cue este ho-

mem já curvado com o pezo dos annns
,

penetrado de

desgostos, consumido pelo estudo, em utilidade não só

da Religião , mas da Pátria , seja obrigado a susteiitar-se

do pão amassado ( digamos assini ) com o suor do seu

rosto
; que não tenha subido á Dignidade na oídem e

jerarquia Eccicsiastica , e r\ie i^,('a(I..Ldrae.t. o lião t(i haò
chamado para as suas Cadeiras em lugar dé a cilas cha-'

marem alguns, que indignamente as ocirupão. l!;rot0 4

se elle pertence , e be mcn bro de algun.a ccrpciacão
lilteraria ; todavia quando assim não seja , não f Ca des-

dobrado o Seu niereciírento : muitos escritores tem por
suas obras merecido a estimação do Univerjo sem per-

tencerem a nenhtma destas Sociedades. ítíoliere, VrJ^rcs-

ni/ , Milton, Taiii' , Fa:cní , Bom da!oiie , e outros Sá-

bios da primeira ordem r.unca liveião lugar Académico.
— Taes são pois assentimentos de hum Portuguez ama-
dor â:.^ lettras

, que por tão juntos títulos respeita o R,
P. Joié Agostinho de Jj^itcedo , e he

L. D. r. í^.

Fíííj dít notíctíi íohre a nfílureza das Sisas e dos aceres^
limos, e a (juenj pertencem estes depois

dos encobeçameiito!,

E ajiHJi çue. por incidentes forçosos e necessidades

utgeij^.s;.' s^ tppliquem os diics sobejos, cu se tenha»'

appiícado para cutras obras, para que de sua natniera nãO
'

tem applicação , não se sejue ser eSsa á qiíe raturalmen-''

te- lhes coitípcte ; por^que, in iirgini.eniiiin linhi neíjiiciiitf

tjaje, yftipier necessituiçni siiui eòiuessa: antes tíe sua na-

tureza não tem outra íppliçaçSo n ais que a que o pov»
llies qujzet dar. e,m,, seu ptovdito. Ke bem verdade cue.

em algun^as partes oi( terras, jcnde ss tendas do Coiice-

llio uãQ clieoãq [)^/!^ as despezas necessárias do seu povo^
por. nã,e, fintírein, o,,s^ moradores , usão dcs sobejos e ac-

cwscimos , coui QS, quass se escusãQ de buma finta, pa-
ra íazeieni C£lçíidi5

,
ppjUes , ttc.

; pcrém não he por-

que as, sobr.s dss re.ndas tcnhão de si esta applicação„

p.prque paia fçnies
,
pojos , calçadas, ttc. são destinadas

as rendas, c bens Cif) Coocelbo
,
que propriamente são da

R.epublica
,

que ad.ministiãp os Officiacs das Corriarcas ;
ruas pela contingência accidentalda falta das mesmas reu-
das, e. necessidades tias ditas obras, usão das sobras que
são da povo , para o relevar da oppressão de hutra fintaj

Daqui, vem, qiie para as despezas ordinárias do Con-
celho , ou, para as ditas obras , ou para as despezas das
roesmas rendas do Concelho, basta a disposiç.o dos Of-
ficiaes da Cam.ara , aos quaes , como cabeças da Repu-
bJica,, dá a Lei a adrriinistração de taes bens: e para s«
diispender.ej^i as ditais sobras , não basta a resolução dos
tae-s OlQçiaes, mas ò crnsintimento do povo a que per-

ttuçem
, pois são qinheiro conírriim , em que cada qual

interessa em par:icul.(r , e as rendas do Concelho são pa-
trimónio da Republica, que suppcstn seja a favor de»

conimum , njnguem »m particular tem pr0[»rio.

Do que viiros ultimamente a concluir, que os so—

'

breditns acccescimos e sobras, cu por contingência dos
bei)s de raiz renderem mais , ou das rendas das corren-

tes ití terr,?tarem por maior preço etc. , são do poyo , e
não tem outra appliçação própria , e determinada mais
qu« servirçcD de. hupi deposito, para o povo se allíviar

nos Jjnça^-.eiitçis futuro^ , em que podem ser fi.itados os
moradoras para se pteenclier o que faltar ao computo, a
q;je annualmente se pbrig^ião. E satisfeito este, haven-
ti9 beneplaçiio

,
pçde o mçsmo povo distribuir os seus

accrescirops cjn qijiaesquer lisos ou utilidades suas, cu se-

jão ccusas coi tementes aò espiritual, ou ao temporal r

e se. devçpj .ipplitar para O cue elles quizerem , como
cousa muito si:a ; porque pagando inteiramente o em que
fotão ejicabeçades, não devem n.ais cousa alguma , e pa-

ra si só recebem o prejuízo de serem fintados nos lança-

mentos , não teiido reserva para estas ccntiiigencias , em
que as rendas e bens de raiz não chegarem a crmpletar

o encabeqam.ento annual. Este prejuízo portm lhe não

será injurioso, qiijndo antecedentemente por suas von-

tades applicárão os taes sobras em outros usos, que ce-

dem e redur.dão tm seti p tcvcito, ao qual se deve mui-
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ío attender para a concessão destes sobejos ; principal-

mente quando o mesmo povo se não tiver utilisado com
estes accrescimos , antes iiiutilisado, por lhos tirarem em
beneficia alheio, tendo elle necessidades próprias, e ten-

do jus para o obter, e dispeiider nellas , e em proveito

«ommum do povo : o que talvez acontece
;
porque igno-

rando o Principe , como pôde ser , a natureza dos ditos

accrescimos , e mandando ordens para se dispenderern

em utilidades de outros povos, sugeitáo-se e submet-

tem-se á obediência do Principe, podendo, como lhes

Jie licito, obter o dito dinlieiro , fazendo-llie representa-

ção da natureza delle , e expondo-lhe as próprias neces-

sidades , em que lhe querem dar uso
,
porque estas sem-

pre as lia nas terras.

De tudo o referido se colhe ,
que podíim os Offi-

ciaes das Camarás
,

quando arrendlo as suas correntes

,

Jmpôr estas ou aquellas condições em beneficio de seus

povos , como V. g. ,
que além do preço e dinheiro que

os rematantes se resolverem a dar por ellas , farão mais

tal concerto em tal fonte, poço, ponte, ou calçadas,

etc. ; pois como estão obrigados a dar annualmente o

computo contratado, ficão sugeitos a fintarem-se para

tsse elTeito, quando o preço da dita renda e bens de

raiz não chegue a completar a tal obrigação e cabeção

annual.

Em muitos povos ha outras obrigações que elles

mesmos por vontade própria se tem imposto, pedindo

ao Principe Provisões para pagarem tal e tal ordenado
,

a tal ou tal ministro, com os dinheiros dos ditos accres-

cimos em utilidade dos mesmos povos : porém destas

obrigações se podem elles eximir, e despedir os mesmos

ministros (isto he
,

quaesquer empregados, como médi-

cos, cirurgiões, etc.) ou por entenderem que por con-

tingências, que dí novo occorrem, já lhes não são ne-

céssatios , ou por alcançarem que por se diminuirem os

preços de suas rendas , não podem pagar taes ordenados

sem que se exponháo a serem fintados. Por se escusa-

rem pois deste gravame , se podem privar da utilidade

que consideravão em tal ou taes empregados
;
porque co-

mo os pedirão quando entenderão serem-lhes necessários ,

e terem accrescimos com que lhes pagar, es podem des-

pedir
,
quando já lhes niío são precisos , ou não tem di-

nheiros , com que lhes satisfazer, sem se fintarem os

seus moradores ; ao que se deve com muita especialida-

de attender.

Applicando agora esta doutrina ao povo daVilla de

Peniche nas circunstancias em que se acha , d'ella p6de

tirar muito proveito , como ao principio se disse ; pelo

menos deve esforçar-se pelo conseguir. Para isto deve-

rá lembrar-se e attender, que em 1807 contava de so-

bras de Sisas 7:000^ rs.
,
quantia que por Ordem Supe-

rior se mandou sahir do cofre respectivo para a Reparti-

ção das Obras publicas , e cuja grande parte lá se acha

naquella Praça soterrada em caboucos
,

que para nada

serv/rão , nem servirão , deverá attender d absoluta ne-

cessidade que tem não de agoa, mas de huma fonte ca-

paz: deverá attender, a que a indecorosa falta de duas

pontes , de que tem a maior necessidade , tem já causa-

do desgraçadas mortes, e innumeraveis incommodos ; ob-

jecto este
,

que movendo o zelo da Camará, e do Ex-

cellentissimo Tenente General Governador daquella Pra-

ça , tem produzido Representações, que ainda hoje pen-

dem e penderáõ : deverá attender finalmente
,
que tendo

minguado sobre maneira as tendas publicas da ditaVilIa,

não só não ha presentemente acctescimos , mas até se

acha o povo próximo a sei" fintado
,

para satisfazer mui-
tas despezas , se a isso não obsta com Representações
fundadas na maior justiça.

He fora de duvida, que o povo de Peniche tem
todo o direito a tornar a haver do Thesouro Nacional a

sobredita quantia, que se deve considerar como l)um em*
préstimo , attenta a sua natureza > e a liberdade que o
povo tem sobre taes dinlieiroí : e que pelo menos deve
ser relevado de satisfazer o computo annual do encabeça-

rrrento até onde chegar a mesma quantia. E desde já o
dito povo para retirar de si o incommodo de fintas que
de perto o ameação ,

deve despedir todos os empregados
que recebem seus ordenados de taes dinheiros

,
para o

que, como fica dito e pro«ado, tem toda a liberdade:

por exemplo , ha dois Cirurgiões n'aquella ViUa , Fernan-

do António Cordato j e Paulino da Rocha:, hum he abso-

lutamente necessário , o outro deve despedir-se. E qual

deverá ser despedido ? O segundo ; porque o primeiro

he mais antigo, e =: melior est conditie poisideiitis — hí
ornado de exccllentes qualidades moraes e civis ; he mui-
to hábil e entendido na sua profissão ; e he finalmente

natural da mesma Villa; pelo que com muita razão e jus-

tiça deve ser preferido : e nestas circunstancias se não
acha cabahnente o segundo ; accrescendo mais a respeito

deste
,
que no augmento de seu ordenado não interveio

a vontade do povo.

Do mesmo modo se deve portar o povo de Peniche

acerca da Imposição
,

para cuja satisfação acaba de ser

fintado , instando muito o Corregedor da Comarca pela

remessa daquelie dinheiro. Mas como elle se acha ainda

dentro de suas muralhas; deverá obstar com suas respei-

tosas e bem fundadas Representações. Por quanto sendo

o direito, ou tributo chamado Imposição
,
pedido ao po-

vo, e destinado desde o tempo do Cardeal Rei para as

obras de fortificação daquella Praça ; e consistindo em
40C)(^ rs. annuaes ; sempre o Thesouro Nacional , des-

de que o tal direito se desviou de sua primitiva applica-

ção , tem recebido muito mais além da dita quantia. E
também he de muita razão , que os que o pagão fiquem

relevados do pagamento, até se vencer o mais com qU4
tem contribuído.

Se julgar pois , Sr. Redactor
,

que não deslustrará

o seu Periódico isso que ahi fica escrito, espero se dig-

ne publicallo, notando mais, para evitar qualquer enga-
no ou equivocação, que o Cirurgião RícAo , de que aci-

ma se fallou , he aquelle , que rvas queixas que faz á

Junta da Directoria Geral dos Estudos junto com o P.

Silva, seu Companheiro, se assigna — /ínnac/eta Luiz

Ceia, — Peniche em az de Outubro de 1822.

Sou com o maior respeito de V. m. muito atten-

to venerador r: Josi Nicoláo da Silva Franco.

ANNVN CIOS.

Quem precisar de huma pessoa muito capaz para

Crsada de quarto , ou Aia , falle na Loja de João Hen-
riques , Livreiro na Rua Augusta , onde poderá deixar

o seu nome e morada para ser procurado.

Sahio á luz : O M/içenismo Confundido , ou Juízo
Critico sobre a Annli^se de todos os Cathecismes Maçó-
nicos. Vende-se por 200 rs. nas LojaJ do costume.

NA 1 M P 11 Ji N tS A N A C 1 O íN A L.
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G
H E S P A N H A.

j4liiuigro { nu Almichii') 15 líe NovCntliro,

k._Xraç3S 3o Omnipotente doi esforças dní patriotas que
ein continiios choijiies tem triunfailo da ijiiquiddde e da

chusma de des.ifectos desta povoação.

Alicaitte ( R. de Valência ) 15 <iito.

As partjdjs dds patriotas matarão três facciosos dos
de José Afú.uo , irmão áoBnrhudo

, entre elles o famo-
so Babaloy , Imm dos principaes que derrubarão a lapida

em Aspe, e esteve de corpo presente na prjça de No'
velda alíiimí-s lioras.

vaia R^ol (^Pi.vt.,cia de Casle!ho:i
, cm Valcnclj )

14 </'">.

O Coronel Ulmonu , Governador de Penhlsceta até
o tempo que foi removido , de':appareceo

, e crí-se que
se vai reunir aos facciosos. Passou por aqui em bu^ca
delle hum Capitão de Ecija pur ordem do Sr. Comman-
darite Geral do districto.

M Altiva ( R. de Granada) 14 dito.

O Alcaide constitucional da 6idade de Rsmda parti-

cipou ao l ommandante militar desta Província, que sa-

bendo que o faccioso Zaldivtir se aproximava áquella Ci-
dade ,

fizera saliir liuma partida e.ii busca delle ficando

em armas a maior torça na praça da CnnstiriMÇ.ío e no
quartel. Zaldivar estava ás 9 da noite no Casal ( Corti-
ja ) de Aliumada

, meia légua de Alctlá dei V.ille. —
Nesfe momento clisga a noticia de ter sido bando aquelle
Chefe de t.icciosos em Cuios Santos , com peida de 10
mortos , vários feridos etc.

Iruii 1 5 dite.

Avisão-nos de E,/;u„fl que O' Vonell ^ obedecendo
3s5 ordens dos de Vr^d , c ds enliorcaçóes do General
T>'Atitichúmp , saliio no dia 12 á tarde para a Navarm,
acompanhado do seci ("apelláo. No dia anterior o tmhão
precedido 25 cliaiiiados Òfhciacs , e ;i; refugiados das

Provincias com lO carros de pantalonas, e duas bandeiras.

O seu protector D' Aalichamp lhe deo de presente iCO
soldados veljins A^Vendée e hum milhão de francos

, 500
seDas

, 4^ espingardas, grande quantidade de munições,
dois Ofnciaís de artilliciia Francczes , e hum Capitão de
Engenheiros.

Este Ciíefs está debaixo das ordens immediatas do
General Fríncez

,
o qual o encarregou de formar liuma

divisão de 10 a 1 2<*) homens que acibe com os coiisii-

lucionaes
, e abra o passo ao seu Exercito para quando

chego o caso! Knue tanto não deve (7'Dj,)t// cmpiehen-
der acção alguma de importância, e procuraia entreter

Os ccnstitiicionaes com três ou quatro guerrilhas.

Ahre.i se diS|õe afinal para sahir acampo, e seguir
o seu General a Iraii. — Qnesada sahio antehontcm pela

posta para Paris; mas dizem que estará de \olta antes
de 1 5 dias para ir encarregar se do ccmmando das três

Províncias. — £u';/«.7 rctira-ss ao interior, se bem tue

outros dizem que vai a Pcrpinhiio ; mas o certo he
,
çué

fica dissolvid.T ajunta de BuiOna, e que o papel dt fgi.'<»

O desempenhará ao diante á escancara o Gciieijl VÁu-
ticlianip. ( Viiiversal. )

Madrid 2j de Hovembro.
Huma Caita particular de Paris recebida por este

correio , cm data de 10, diz o seguinte :

'' He difficil assegurar se são as noticias que se tem
espalhado sobre a resolução tomada pelo Congresso de
irítervir com mão armada nas cousas de Hespanlia , as

que tem causado a baixa dos fundos, cu se pelo contra-

rio foi este n.o\imcnto da tolsa o que fez imantar as di-

tas noticias pata o poder explicar. Por Outra parte tem-
se dito que a casa Otavrard (_ou Hcv.rard ') , cuja falta

de recursos he n.ui conhecida tinha feito hum en présti-

mo de 20 milhões de francos i chamada Junta deUrgel^

( C7' lá ! muito credilo ftiu a íal Junta , cjtie eieha l,um

entprcsíimo de % milhões de cruieàos W 'j, e que para náa
perder todo o C.pital tiataxa de negociar na Praça as ac-

ções a ; 5 e IO por cento. Logo se averiguou quem era

o verdadeiro prestador destes iO milhões, e que a casa

de Ouvrard não era irais que a testa de ferro, e todo
o mundo chegou a convencer-se de que o Governo Fran-

cez tratava de au.xiliar á cara descoberta es facciosos ds
Hespanlia, Em apoio desta crença se notou que dias atras

andou mui procurado o papel das praças fronteiras d'Hcí-

panlia , e que estes dias se tem feito a cilas de 1'arít

remessas de díiíheiro mui consicer.ivcis."
*"

(^Extracto do Vniversí,!.
')

L I S E O A 29 de 'Novembro.

Copia do Off'cio do C On. mandante da Força M aritima

na Bailia ao Ministra de Estado dos

Xs'egpcios da Marinha.
" Illusttissimo e Extellentissiiiio Senhor : —A insur-

reição dos pcxos desta Prcvincia tem progressivamente'

augmentario : Rio Real, Seigipc, c Coiin^uibá js arvo-

rarão o estsnd.irte da rebcllião ; sendo o seu primeiro

objecto o i-i;\ír esta (idade de viveres. As costas do
Sul desta PiCx;i.cia estão cuasi :io mesmo estado

,
pois

apenas <\v Caravellas , í>. I>i altuiis , c Porto Segi^ro noa
Vem alguns soccoiros ; c estas mesmas ViHas estão a
ponto de se insi.igirem

, por ja existirem nellas alguns:

emissarioí dos taccios&s.

" As noticias de Pemcmbiico são igualmente mu£
pouco satisfaicrL.s , tcnco deposto o Governo Civil

ach:i;co-sc por esta tii.sa a Picvincia cm perfeita anar

quia.

" O Presidente d.iquelle Governo , Cervozio Pirei

Ferreira
, ciitti-u neste porro a herdo de I um Pgquctc

liigU-ú : foi reclamado pela Junta Provisória , e actual-

mente se acl a prcZO no Fcrte de S. Pedro. A Corveta

S. l>ominu,oi Enécs ^ corrmrndada pelo Capitão Tenente
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Sí/iíi» José Coriloso , se acha cruzando a vista desta Bar-

ra a fim de auxiliar os Barcos que navegáo a este porto ;

e impedir que os insiirgentes pratiquem algumas hosti-

lidades contra eiies ; armando embarcações na Costa de

Jtapoan , e Rio Vermelho , de que se achão de posse.

" A Sumaca Conceição sahio a cruzar sobre a Torre

para o mesmo fim ; e o Berí^antim Audaz , foi a Porta

Seguro para conduzir huma porção de gado, que alli tem

offirecido para os Hospltaes. O resto da Esquadra per-

manece dentro da Bahia , tendo servido de muito a sua

demora neste porto
,

pois com o auxilio das equipagens

dos Navios se tem feito todo o serviço de inutilizar ba-

terias , recolher differentes objectos na Cidadella de S,

Peáro , e estão detalhados para o serviço das fortificações

da linha de defeza , segurança da Cidade em caso de

ataque ás mesmas linhas , e privar que os facciosos não

reCebão os socorros que da Cidade lhes podem ser remet-

tidos por contrabando.

"A Fragata Constituifão está recebendo lastro, e

com toda a actividade se trabalha na sua mastreação á

custa de particulares , como já em outro officio commu-
niquei a V, Ex.^ ; e se as mesmas disposições forem

activamente secund«das , espero que em 50 ou 60 dias

ella se ache em estado de navegar
'' A Esquadra do Rio se fez á vela de Pernambuco

em 1 6 do passado: não se sabe porém qual tenha sido

o seu destino ; e as embarcações vindas do Sul do Br<i-

lil não a tem encontrado, nem delia djo noticia algu-

ma.

"a Fragata Creolo , de S. M. Britannica, comman-
dada por Sir Thomás Hardij , entrou neste porto em
21 do passado, vinda do Rio de Janeiro com viagem

mui curta ; e igualmente nada diz a este respeito.

" He quanto se me offerece levar ao conhecimento

de V. Ex.'' na presente occasiâo.

" Deos guarde a V. Exc. A bordo da Fragata Cans-

tUiiição 7 de Setembro de 1X22.=: Illustrissimo e Ex-

cellíntissimo Senhor Ignacio da Cosia Qaliitella , Mi-

nistro e Secretario de Estado da Repartição da Marinha.

= (Assignado) José Joaijuim Alues.

No dia 27 entrou como dissemos a Galera Mereu-
tIo vindo da Bahia , com 48 dias de viagem.

O Commandante deo as noticias seguintes : s" A'

riiinha sabida se achava aquella Cidade no melhor estado

de defeza possível , esperando com tudo 3 chegada das

Tropas de Portugal com huma impaciência illiuiitada
,

a fim de que se podessem dar enérgicas medidas de con-

ler a Província nos seus deveres. Os facciosos tinhão

posto a Cidade em apartado cerco , espalhando que no

dia 12 de Outubro atacarião as linlias.de defeza por dif-

ferentes pontos , a fim de acclamatem a Sua Alteza Real

Regente do Brasil independente de Portugal, O intati-

gavel General Madeira tinha dado as mais enérgicas pro-

videncias , a fim de serem rechassados os rebeldes , se

ouzassem atacar. Os rebeldes tiniiáo algumas vezes ap-

parecido , atirando sobre as avançadas; mas logo que

eráo perseguidos , fugião em debandada. Os distinctos

Corpos de Milícias se achaváo em muito boa ordem , e

promptos para cooperarem na defeza da Cidade , e seus

bens , ameaçados pelos Chefes da facção.

A Esquadra se achava prompta, e em estado de de-

fender , tanto o Porto , como de contribuir para a de-

feza da Cidade , elTectuando desembarque , no caso de

ser preciso. O Coipo do Comnercio tem concorrido
,

não só com os seus Navios , e bens , mas até sentando

praça na Tropa da i." Linha, assim como alguns honra-

dos Brasileiros , a fim de marchsrem á campanha para

fazer guardar a Constituição , a devida obediência ás Cor-

tes , e a ElReí o Senhor D. João VI. Os Eurepeos em
toda a parte, a que chegão os rebeldes, são tr.Tt3dos

com toda a ignominia , os seus bens lhes são roubados
,

e obrigados a abandonar as suas famílias. Os mantimen-

tos se achão em grande carestia , pela falta do Conimer-

íio , mas as medidas tomadas ultimamente , tem leito

diminuir algum tanto esta calamidade , menos quanto
ao gado vaccum , cuja falta he extraordinária.

"As ultimas noticias do Rio chegão 3 10 de Se*

tembro. S. A. tinha hido a S. Poulo , a ver se separava

o partido muito forte que alli ha pela união com Portu-

gal. O Ministro Andrada era odiado no Rio de Janeiro
^

e conhecido como principal motor das grandes convulsões

que ora grassão em todo o Brasil.

" Em Pernambuco tinh.i-se installado novo Gover-
no , mas ignorav2-se quaes fossem as vistas dos novos

Chcles : ficava com tudo a Província ameaçada de huma
guerra civil , aonde a divisão de três partidos progoosti-

CZM horiiveis desgraças naquella malfadada Cidade.

"Os passageiros são: Gervazio Pires Ferreira, ex-

Presidente da Junta do Governo de Pernambuco , e seu

filho José Pires Ferreira ; e o Primeiro Tenente Hono-
rário Manoel dos Santos Cruz , os quaes vem prezos re-

niettidos pelo Governo da Bahia. Sebastião I\larques Fer-

reira Portas , Piloto d'Armada , e dois Officiaes Inferio-

res do Exercito de Portug.il , remettidos por doentes.

Francisco Mendes da Silva Figueiró, Advogado; Manoel
Pinheiro da Silva , Caixeiro , e hum creado.

"Entregou seis saccos , e três cartas de officio, que

se rcmettem juntas.
''

Entrou igualmente no mesmo dia a Fragata Portu-

gueza Pérola, Commandante o Capitão de Mar e Guer-

ra , Marcai Pedro da Cunha , de Gibrcllar em 5 dias
,

com jS2 pessoas de guarnição.

Entrou mais a Fragata Hollandeza Diana, Comman-
dante Wandei loef, de cruzar, com j8i pessoas de guar-

nição.

O Commandante da Fragata Pfroro não deo, novida-

de alguma , disse que vinha junto com a Fragata Prin-

cipe D. Pedro , a qual se achava fora da Barra diligen-

ciando entrar neste porto.

O Commandante da Fragata Ho//<7(i</ej,a náodeoisuai-
mente novidade alguma. Uisse

,
que tinha andado cruzan-

do sobre a Costa do Algarve.

Consta-nos que o Governo do Rio de Janeiro, fez

sequestrar todos os lundos e propriedades que alli su

achavão
,

pertencentes á Companhia do Ata Douro. Esta

noticia , com tudo , não se acha ainda confirmada. Po-

rém , o que não pode sofFrer a menor duvida , lie ter

tomado aquelle Governo huma similhante medida a res-

peito dos fundos e propriedades do Contrato do Tabaco
alli existentes , como se vc dos dois documentos seguin-

tes :

Manda o Príncipe Regente pela Secretaria de Estada

dos Negócios da Fazenda
,
que o Correspondente do Con-

trato do Tabaco nesta CíJade , Thomás Pereira de Cas-

tra Vianna , compareça no Thesouro Publico no dia

Sextafeira 6 do corrente pelas 1 i horas da manhã com
todos os Livros da Escrituração do mesmo Contrato. Pa-

lácio do Riu de Janeiro em 5 de Setembro de j 82'2.

( Assignado ) Mariini Francisco Ribeiro de Andrada,

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela

Secretaria d' Estado dos Negócios da Fazenda
,
que os

Correspondentes dos Contratadores do Tabaco nesta Cor-

te enviem quanto antes ao Thesouro Publico todo o
dinheiro que houver pertencente aos mesmos, assim co-

mo huma relação das dividas , e de tabaco existente ,

em cuja veniia prose°uiráõ, assim como do que ora ein

diante recebão
,

remettendo o seu producto ao mencio-

nado Thesouro. Píço âi de Setembro de 1822. í Assig-

nado) Martim Franc*íeo Ribeiro de Andrada.

JiL

Quesitos : Decisão do Conselho dos Juizes de Facto,

e Sentença do Juiz de Direito, sobre a accusação do Pro-

motor Fiscal, contra o Reveiendo/ojf Agostinho de Mn-
cedo ,

por abuso da liberdade da Imprensa em hum § da

Gazeta Universal K.° 6<) , do corrente aano.
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(^iiesitot.

1,'' O Impresso denunciado f. 7 contém o abuso da

Jiber.ljde da Imprensa declarado no artigo 12 nas espécies

).' e 4,' da Lei de i 2 de lulho de i;52i ?

z.° O accusado iie criminoso desse delicto ?

j.° Em <;iie gtao lie criminoso?

'Lisbon 18 de iNovembro de 1822.' O Juiz de Direito

~l.nix, Alaimel de Moura Cobrai.

Decisão do Conselho.

O Concelho dos Juizes de Facto cciTuItindo a con-

vicção intima da sua consciência , declara por un.inimi-

dade de vófns : cjue o impresso denunciado não contém

o ahiiso da liber;1ade de Imprensa, por que foi accusado,

nem õ aufhor do artigo he criminoso. Lisboa j8 de No-
vemliro de 1822. =: José Joaquim de Noronha Feital;

João Loureiro ; Gaspar José Ribeiro ; C hristovão Ave-

iirto Dias; Keiito Maria I.obo Pessanha ; Mattlieus .Valeti-

te do Couto ; i;ernardo de Sousa Barradas ; António Joa-

quim de Lenios Monteiro
; Jo«é Nicola) de l\la>:sucllos

Pinto ; Mattheus José da Costa; JoãoTIionias de Car-

valho ; Joaquirri Alves Maria Sinval.

Sentença 'to Juiz de Direi lo.

En vista da declaração do Conselho dos Juizes de

Facto , absolvo o léo da accusação , e se passe rranria-

rio de levantamento. Lisboa 18 de Novembro de 1822.

sLiii? Manoel de Moura Cabrsl.

Está conforme comos originaes. Lisboa 26 de Ko-
verr.bfo de 1 822. = Anselmo José Ferreira de Passos.

Ç Diana d<i Governo.^

Sr. Redactor da Gaveta Universal

:

' Apenas encaxei no nariz os óculos fixos , como lhe

expu» na minha carta ajitecedente, foi tal a confusão dos

objectos cue promiscuamente se me ttpreseiilarão
,

que

iTial saberei narrar-!hos : todavia promeiti ; ahi vai hum
delles , como' Dens fôr servido. Pense V. m, como eu

não fi;aria , vendo logo imniediatamente diante de mim
liuma lindissioia mulher de elegante figura, mas envol-

vida vrm desprezíveis trages , desgrenhada, e descalça, e

di?en.1i-n-.e sufiocada em pranto :=Ja que de minhas at-

flicçó-s ninguém se dóe, e os médicos se esquivão a da-

rem linitivo ás dores, que me despedação , seja ao me-
nos e<te mortal piedoso o depositário de meus últimos

gemiJos. Eu sou a Agricultura , em outro tempo a cha-

ve principal da tua Pátria, e em todas as Nações o pri-

meiro ann;l d'onde devem prender os mais fuzis da har-

iTionicsa cadeia social; sem mim o Mundo he nada ^ ;'0r-

quc pela determinação do Author da Natureza sou a ro-

cha iiiabalavel , em que para terem perpetuidade se hão
de esirihar as sociedades humanas. Sem mim, mais tar-

de , ou mais cedo se dirá , aqui houve hum Império. —
Não pude conter-me , corto a abracalla

,
quero erguella ,

e não posso com o pezo
;
que deosa , Sr. Redactor,...

tenho visto boas moças, mas como esta, nenhuma. Nao
lhe posso expressar o gráo de ternura, de que me via

agitado; nesta altitude continua ella : r:Seni mim não
pôde existir o commercio ; não ?e exercitão as artes

;

»iáo se adianta a propagação; e a lesislação civil, por

mais que dima«e de bons fundamentos, se torna quimé-
rica , e se reduz a efémeras theorias. O Mundo fysico he
o alicrrce das sociedades politicas , e o Mundo moral os

seus j-rrciosos atavios. Os homens sobrepujariáo as me-
tas dl extravagância, e díi loucura, se collocados em
hum vasto deserto infruclifero , se disvelassem onciosos

unicamente em comporem leis filosóficas , equilihradoras

de Stfus direitos , sem primeiro cuidarem de estabelecer

aquelijs
,

que lhes proporcionassem a extracção dos gé-

neros e.ssencÍ3es para a sua existência fysica.:= A esta

palavra torno a apertalla escandecido. Aqui . . . aqui . . .

lie que eu hia deitando tudo a perder , e digo-lhe : :r

Meu ainor , minha luz, e miniia vida, (palavras que
aprendi de algumas Novellas,) quem são os cruéis, e

destiluidos decoração, que assini tem maltratado a maior
das belleza ? Tu serás por mim sufticientemente prote-

gida. =: Palavras não erfio ditas, a i"utia Jhe dá forças,

quer 3rremes;ar-sé , falta-lhe o equilíbrio, e estende -lé

por terra, soltando quasi moribunda estas ultimas expres-
sões :— Foge daqui, ó bárbaro ; parece que tudo se cons-
pira contra mim...! até este ridículo anão vem insul-

tar a minha desgraça. ... Eu não exijo ttrniiias , recla-

mo deveres ; envia esses sentimentos para as Cidades

,

que adiarás acolhimento no centro do luxo , dos thea-
tros

, e dns desenfreados vicios : minhas acções innocen-
tes são ainda imitantes ás do primeiro cultor ; minhas
intenções sáo puras e bemfazejas ; vai ^ . . vai , não per-
cas tempo a confundir-te entre os monstros cue me de-
vorão

, e c^m regosijo alheio me condemnão á sepultu-
ra!... := A esta ultima palavra perde os sentidos, mal
respira , c emmudeceo. Ora valha o diabo o meu pote

,
e os meus óculos fixos : aqui estou eu leito agonizante ,

e com a defunta em casa!

\'. m. , Sr. Redactor , he intolerável ; não posso-
dizer-lhe cousa alguma, que não tunuiiique ; e ei-lo a
resmungar : r: A matrona teve razão 110 que lhe disse. —
Agora não n:e calo eii : nSo teve ; eu afinei a minha ter-

nura
,
porque ella . apezar do desenfeite , estava papa fi-

na ; he boa moça , e capaz de dar calor a hun:a pedra ;

mesmo V. m. se a visse , lhe havia de empurrar mais fi-

nezas do que eu, não obstante a sua idade madura ; rr-ui-

tos velhos vejo eu por aqui encasquetados com outros
épisoílios sem comparação, que es fazem andar a três

tornos de dia, e de noite.... Apre! Em teimar ninguém
o excede! Sim... sim... uno se suffcque, diga : = Não
lhe fallo nisso ; a matrona tem razão : he possível que
tendo-se Forlugal reunido ha mais de dois annos , e de-
positado o seu poder nas mãos de authoridades por elle

constituídas para reiíiediaiem seu pernicioso nal , e de-
f^cantcs vexcçócs, não fosse a agricultura , este foco bro-

tador da prosperidade de tf da a Nação, o assurripto prí-

niordii) das suas operações , e debates ? He crivei que
os nossos Representantes não vejão a evidencia que Per-
liigal não só ptide extrahir do seu fértil território Os
Cereaes para o seu consumo, n.as até para exportar, e-

que a sua actual situação niiseravel , e progressiva deca-

dência tem sido, e .continuará a ser devida á compra dos
Cereaés estrangeiíos sem equivalência de ccinmutaçóes

,

com ludibrio nosso , e augmento da industria estriuha ?

Não posso capacitar-me que á sciencia e perspicacidade

do nosso C( ngresso fossem desconi.ecidos os princípios,

de que o abatiu.euto da agricultura diminue os rendimen-
tos rio Estado, assim con.o tan.bem não posso descobrir,-

por mais qut forceje, as causas do desleixo de tão gran-

de matéria. Ou fosse porque entre es nossos Represen-
tantes não houvessem destes melenas práticos na cultu-

ra
,

qiie len brassem por meio de acenos, ainda mais do
que por altilncuos e pomposos discursos, os remédios he-
róicos para esta doença crónica, cu fosse porque este as-

sumpto indevidamente se reputasse seciindiario , o que
sei he

,
que a agricultura está nos pafoscismos da morte

,

e que desta proximidade está pendente a dissolução to-

tal dos outros nervos do Estado.— Viva.... viva...,
cuidou V. m. que expendeo bocadinhos de ouro ? Pois
não disse nada : então a reducçáo dos Foraes foi barro?

Foi hum pao por l-.um olho!,., falle , não se embuclie.
r: Ninguém lie diz que toi máo ; mas se por isto quer
deduzir que está beneficiada a agricultura , tem V. m.
muito máo methodo de argumentar ; nunca do particular

se deduz para o geral , mas sim do geral para o particu-

lar ; sentido que eu estudei Gemic/ise. Então porque 2OO
proprietários pacão metade dos foraes, estão quarenta

mil agricultores aliiviadns das enormes vexações que sof-

frião antes de 24 de Agosto de i8iO? E porque rr.eia

dúzia de homens do Algarve derão felicitações às Cortes

pela Lei dos Foraes , e deste beneficio gozarão algumas
terras das Províncias do Norte, ou mais este, ou aquel-

le particular , que tudo isto he zero em relação aos la-

vradores do Reino, he para se dizer em tom enfático,

que a agritultuia está suficientemente beneficiada .' r=

Isso agora
, ireu Empenado , he querer metter os dedos

pelos olhos á gente ; e o que me diz da extincção das

Ca^udelarias ? Dirá que havia menino que campeava mais
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que ElRei em sendo Caudel ; isto não erâ nada ; não Jury por forç.i. r: Entáo , cOmo vji logo ás do cabo , e
era lium formidável tributo, e hum empe-;illio para o se descarta com ameaças desse lote , morra a Matrona
Javrador ? . . . Sr. Redactor, Sr. Redactor, nada de in- sem embargo dos embargos, porque não lie aggravada a

gratidão.... Elie alii me quer engulir de iuima assenta- aggravante , e V. m. vá-se mctter Lavrador, e caze se,

da: =: Quaes Caudelarias , nem meias Caudeiarias ; este que lia de ter muito pão para a família, e poderá ajiiii-

cstabeleci mento não punha obstáculos ; deseiigaile-se que, tar dote para as rilhas , e património para os filhos , co-

sem eile , lia de "a Nação vcr-se obrigada a servir-se dos mo faziTio nossos avocngos =r Graças a Deos , Sr. Rrdac-
seus animaes de dois pcs ; o mal consistia nas pensóss tor

, que já huma vez deixou de teimar. Olhe quanto

que o l.ivrador contribuía ; mas que tem o systema com podem Imns óculos lixos !

as pensões? Homem, abra os olhos, e veja que por ora O m:smo d' outras.

são passados dois annos , e ainda se não vio substitui-

ção nem para melhor , ou peior , do que podemos infe- -i.„ , »j vrrnrr.rr^----

rir
,
que não sendo bastantes as bestas de dois pés , em

pouco tempo a Nação toda andará a pé, ou mandará Corporaçúcs Ríligloias Já nmmricammte rejuíidas no
comprallas em estranja. Ora attenda ; Portugnl tem dif- Dccrctv da R-fórma,

ferentes Províncias, humas «m que o lavrador não he ve-

xado em ter égua, outras em que lhe custa alguma cousa, Dmoininoçúi:! das Conveitios Conventos Frodet

e outras, em que lhe não custa nada , antes bem pelj Kc/ig/úi-j. <jue tinbao eom^ ficáa ij tem.

contrario lhe he preciso ter huma, e duas por causa da '^,.^'~^-y^-^í.^
''

v~~^ \-*-v--^-^ -

—

^
—

'

longitude das Cidades, Villas , e Aldeãs com quein ne- tentos 24 IO 272
CBssariamente se ha de cominunicar ; o ponto que lhe Pregadores ( Dominícos ) . . 11 10 ^52
custava a tragar, era a cluchuéta , e despotismos dosln- Cjmielitas Descalços (fliarjanos) 1 1! jj jUj

tendentes , Superintendentes , Caudeis , Lançarote? , etc. Eremitas Agostinhos Calçadas

ctc. . que lhe causava o transtorno do beijo triguinho, e ( Gracíanos ) 1% 7 2C0
cevadinha

,
que chupaváo os camafeos. Vamos agora a Bernardos 14 8 280

ver o resultado da operação ; as Províncias limítrofes com Eremitas Agostinhos Descalços

Hespanhú tem-lhe vendido as Éguas , de que fazem gran- (Griilos) ij 8 190
de estimação ; e do centro do Reino , vem vindo aqui Carmelitas i'a!çados . . . . \

}

5 12S
para as seges, e para os Peraltas ; chegue a casa dos coii» Paulistas Calçados ii 6 ijj

tractadores
,
que chegarão da feira da Golegã, e verá se Trinos Calçados 10 j y6

Jhe minto ; forte Égua comprou alli o Troca , he coisa Jeroninos 9 J 149
linda ! = Nada lhe parece bem, Sr. Redactor, pois nem Congregados do Oratório . , 8 5 169
mesmo a anniquilação dos Capitães Mores lhe agrada pa- Cónegos do Evangelista (Loyos) 8 4 )6i

ra allivio da Agricultura? Ai que lhe dei na balda!.. = Cónegos Regrantes (Cruzios) . 7 4 169
Quem lhe diz, que me não agrada? O qu^ me não agra- Fiunos 2 i jj
da , he dar V. m. huns çapatos velhos á matrona mori- Corporações que o Governo deve reduzir :

bunda, e dizer-lhe, que lhe deo hum vestido de filó, e Ponjiie tem mais de 24 Frades.

o resto das borondangas componentes para poder entrar Franciscanos (do Algarve) . jj 571
em huma assembléa no grande tom. Que tenho cu lá Franciscanos ( de Portugal } , 29 44;
com os Capitães J\lóres ? Esse fandango he outro ; vá Arrabidos .25 jiX
dormir, z: Agora não salie V". m. bem das suas teimas, Capuchos d.i Conceição . . . 2j 596
Sr. Redactor , e ou se ha de desdizer de tudo , ou vai Capuchos da Soledade ... 23 27a
ao Jury por dizer mal do que está determinado. Oh lá. Capuchos da Piedade ... 20 ijj

já V. m. emmudece ? ! Ponha já para aqui com língua Capuchos de Portug.iI . . .19 l6j

de palmo a sua decisão, =: Eu não desobedeço ás Leis

,

Terceira Ordem da Penitencia

digo o que sinto, nem chamo á rebellião , porque as- (Eorras) iS lâi
sim erão parvos os Lavradores , que viessem agora re- Camillos ....... ó 54
querer que querião pagar os forjes por inteiro , e ter Missionários Franciscanos . . 4 95
Égua obrigada. Para mim tudo he bom , o que está na Missionários de S. Vicente de

Lei
;
porém eu não queria as coisas por miudinhos

,
que- Paulo 4 73

lia as coisas mais peio grosso; eu me explico : nós te- Hospiraieiros de S. João de Dccs
mos na Ordenação cxcellentes Leis agrarias, adaptadas a (Capuchos)

j 90
todas as diversas Províncias : entre tanto que os nossos Paulistas Descalços .... 2 27
Sábios Deputados não se esmerão em compor outras. Corporações que tem nieiios de 24 Frades: E por issj

executem se á risca es existentes ; não haveriao mono- exttnctas ; e seus Frades annexos ái de

polistas
,

que trouxessem vinte Herdades de Cavallaria ; Instituto aiidí.igo.

os C.izaes estarião concertados , e não derrubados , os Suffragados das Almas . . . j aj
Lavradores não viriáo para dentro das Povoações com Trnios Descalços 2 18
medo dos Ladroes que os tem hido roubar e matar em S. Francisco de Paula (Mininios) 1 19
suas próprias moradas ; os operários acommodar-se-hi.".o Dominicos Iriandezcs . . . i 14
a preços combináveis com a prodncção do Paiz ; as crea- Conceição da j

' Oídem (Con-
çóes hirião em muito augmento , bementRodido havia de gregddos d'01íveira) ... 1 II
pagar o gado vaccum , vindo da Hespan/ia hum tanto por Da Pmcuincula l 7
cabeça nas nossas alfandegas

,
que sustentasse o valor do Barbadiídios Italianos . . • l 5

nosso , e liivia o Lavrador não ter a prohihição de ex- Penitencia de Jesus Nazareno . i 4
portar para aquelle Reino os carneiros

, para se livrar Conventos e Hospícios extinctos já no Decreto.
de os veiijer á força ao Troca , ou a outro qualquer, Theatinos (Caetanos) . , , i iS
que figurasse como arrematante de todos os Talhos ; aqui Pegos Verdes 1 4.

tem V. m. este patusco com hum privilegio exclusivo; S. João Ncpomuceno . . . i Leigp =: i

era preciso também que o Lavrador não pagasse huns

tantos réis pelas bestinlias de albarda, e que os partícu- "'NadlíSí^l^&S^^âíS^^^Í^CàíSilrflí^^íSII^IÍ^
Jares se eximissem do tributo maior ou menor segundo

a qualidade das bestiagas que possuem , a fim de que .ANNUNCIO.
houvessem mais compradores, e os Lavradores lucrassem Sahio á luz : Carta ao Senhor Anão dos Assobios

^

na criação destes animalejos, etc. ctc. Sr. Redactor, to- datada do Forno do Tijollo.a 22 de Novembro de !8;2.
da essa mexorofada he filha da má língua ; ha de ir ao Vende-se por 60 réis nas Lojas do costume.

JN A 1 M V ií í: .\ S A N A (J í O i\ AL.
~—

—
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GAZETA UJVirERS^L,
i SEGUNDA FíillIA 2 DE DRZlíMBRO.

LISBOA JO de íiovemhro.

PEÇAS OFFICIAES.

Decretos.

"
JL X avendo as Cortes Geraes, Extraordinárias e Cons-

tituintes da Nação Portuçiieza tomado eni consideração

o Officio do Governo, expedido pela Secretaria de Es-

tado dos Negócios da Guerra em data de cinco do cor-

rente mez , acerca da grat ricação
,

que deve competir

ao Comniandante do Presidio de Kissáo , e a outros de

iguaes pontos na Costa de Africa: Decretão, que para

tadi lium dos referidos Governadores subaitetnos fique

arbitrada li'inia grati;icacáo mensal de cincoenta rnil réis
,

além do soldo que llie coipottir , na forma do que se

acha determinado pelo Artigo doze do Decreto das Cor-

tes de vinte e nove de Setembro de mil oitocentos e

vinte e hum , sobre o vencimento que devem perceber

os Commandântes das Armas nas Províncias do Bnisil.

Por tanto Mando a todas as Authoridades , a quem
o conhecimento, e execução deste Decreto pertencer,

que o cunipráo , e executem como nelle se cnntcm. Pa-

lácio de Queluz em 28 de Outubro de 1S22. Com a

Rubrica de Sua Magestade. i: Sebastião Joié de Carva-
lho.

"

"Havendo as Cortes Geraes , Extraordinárias e Cons-
tituintes da Nação Portugueza attendendo ao que lhe foi

representado pela Junta Provisional de Governo do Grna-
Pará

, acerca rias forças militares da mesma Provincia
,

Decretão, que inteiramente se organize, e mantenha
hum Corpo de Tropa de Linha para guarnição da Provin-

cia do Gnlo-Parâ , segundo o plano datado no Rio de

Janeiro em sete de Outubro de mil oitocentos e vinte
,

e mandado observar por Decreto da mesma data ; deven-
do a Junta do Governo representar cuaesquer duvidas,
que occorráo 113 exetução do referido plano.

Por tanto ftlando a todas as Authoridades, aquém
o conhecimento , e execução deste Decreto pertencer,

que o cumprão , e executem como nelle se contem. Pa-
lácio de Queluz em 2 de Novembro de 1822. — Com a

Rubrica de Sua Magestade, = José da Silva Carvalho.''

Portaria.

"Manda ElP»ei, pela Secretaria de Estado dos Ne-
gócios da Marinha, que o Chefe de Esquadra Major Ge-
neral da Armada , faça prender no seu Quartel , e en-

trar em Conselho de Guerra, ao Chefe de DLvisão Fran-

cisco Maximiliano de Sousa , na forma da Resolução das

Cortes (leraes , e Extraordinárias da Nação Prrtuguezs

de 16 de Outubro próximo passado, que se lhe rerr.ette

por copia ; assim como se lhe retnettem tanibem por co»

pia , os autos do primeiro Conselho de Guerra feito ao

mencionado Chefe de Divisão
,

por se achatem os autos

originaes no Ministério da justiça , e a Portaria expedida

por esta mesma Secretaria de Estado da Marinha , enx

data de jo de Maio do presente arno , ordenando se pro-

cedesse ao referido Conselho de Guerra, Palácio de Que-
luz em 17 de Novembro de 1S22, ::: Ignacio da Cesta

Quintciltt,

A Resoltiçiio das Cortes de ijue acima si traia

he a seguinte.

" Illustrissimo e Fxcellentissimo Senhor: — As Cor-

tes Geraes, e Extraordinárias da Nação Portugueza, to-

mando em consideração os inclusos autos de Conselho

de Guerra transnittidos ás Cortes pela Secretaria de Es-

tado dos Negócios da Marinha, com cfficio de 17 de

Julho do presente anno, em virtude da Ordem de 9 do
mesmo mez, nos quaes foi processado, e julgado o Che-

fe de Divisão Erancisco Maximiliano de Scusa
,

por seit

procedimento ,
comparado com as instrucções que lha

foíão dadas na Expedição de que foi ultimamente encar-

regado a Pirnanibiico j e ao Rio de Janeiro, Resolvem O
seguinte : i-" que se t"aça effcctiva nos termos da Cons-
tituição a responsabilidade dos Juizes Fco , Leite , Tei-
xeira , Ar.iujo , Lemos , e Leite

,
que proferirão a sen-

tença do Supremo Conselho de Justiça do Almirantado :

2." que o Chefe de Divisão Francisco Maximiliano de
Sousa seja processado , e julgado em novo Conselho de
Guerra por todos os factos e ommissões de que não se

tomou conhecimento no primeiro Conselho , e que não
forão previstos, nem providenciados nas instrucções, em
qualquer período que acontecessem desde' a sahida da

Expedição ate ao seu regresso ao porto de lisloa: J."

que se faça verificar a responsabilidade dos Ministros do
Conselho do Almirantado F£o, e Leite, rue assignárão

a Portaria dada em ji de Maio do presente anno, e

constante dos sutos a foi.
j ,

pela qual o irencicnado

Chefe de Divisão foi mandado julgar por seu preceder

na referida ComOiissão , comparado stímente cem as ins-

trucções que lhe forão dadas pelo Governo. O que tudo

V. Excellepcia levará ao conhecimento de Sua Magesta-

de.

"Deos guarde a V. Exc. Paço das Ccrtes em 16 de

Outubro c'e i 822. = João Laptista Felgueiras. = Senhor

Jgiiacio da Costa Q_iiiiitella.
'•
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Sr, Redactor da Gazeta Universal :

Vou valer-me da sua protecção para manifestar ao

publico meus sentimentos sobre a matéria
,

que faz o

objecto desta; pois que sendo verdadeiros, exactos, e

admissíveis (se^jundo o meu entender), com isto pode-

rei fazer grande bem aos mius amados concidadãos , e

collet^as de profissão ;
persuadindo assim a tantas cabeças

desvairadas, ou apaixonadas. Eu sou hum pobre lavraiíbr

da Aldeia, oícupado de profissão na cultura de huns bo-

cados de terra ,
que meus pais comprarão coii o seu bom

dinheiro, e que por sua morte me d--ixirão. Gemo, e

torno a gemer; suo, e torno a suar sobre estes pobres

torrões para ver se delles lucro huma triste fatia de pão

para remediar minha necessidade ; porém debalde ; por-

que sua producçTio , além de mesquinha, he quasi toda

absorvida , não só por despezas ordinárias « necessárias do

fabrico , mis por Dizunos , Primícias , foros de lavrar ott

semear, e por terços, quartos, quintos, sextos, séti-

mos , ou oitavos. Ha muitos tempos eu devera ter des-

amparado huma tão penosa e estéril profissão, e deixan-

do reduzir a niattos este meu pobre e triste património,

visto neníium interesse me produzir ; porém muito pôde

a educação ! ella me tem instigado a continuar : até que

agora pela nossa gloriosa Regeneração, ouvindo fallar em
feformas de Foraes e partilhas , minha alma se alegrou

,

e eu cobrei novo animo para continuar na minha traba-

lhosa profissão, esperando a cada momento ver melhora-

da minha sorte. Eu , e todos meus vismhos , collejas de

profissão , apoiávamos nossa expectação de melhoramen-

tò nesse bencrico Decreto de Retorma de Foraes e p.ir-

tilhas que co.n alvoroço esperávamos; e ouviamoí di-

zer que coiti zeln, e infatigável trabjlho, a beneiicio da

Lavoura Nacional qUasi monbun^a, se discutia em nosso

Soberano Congresso: porém qual não foi minha majoa
,

assim como a de meus vizinhos e coliegas , .10 annarecep

aquelle tão desejado Decreto, (cujas bens-ncas disposições

fazem honra á Nação, e ao Soberano Congre«ío ,. pela

sabedoria com que perten^eo animar e vivificar a Agri-

cultura Nacional já quasi amortecida!) qual iiáo foi mi-

liha magoa, digo eu, ver que o artigo 25 deste Decre-

to deo logo mal entendidamente motivo a Wuma jfnâF-

quia intellectual ,
que por força do destino vrrá final-

rnente a declarar-se talveft contra o mísero lávifadof

!

Sim, qual nSo foi , e he , miniu admiração ver que tin-

tas cabeças de homens de lei, aliás bem littera.íoí, dés-

vairáo sobre a verdadeira intelligencia deste artigo, que-

rendo todavia applicallo para tudo , e entíndello f-"'á

maior parte contra o infeliz lavrador ! He força de destino,

ou antes força de cegueira e afinco ao antigo systc:na ( t •^

que o lavrador era liuni desgraç-do escravo adícript 1 É

gleba de seu senhor!) que sempre todas as Leis .is mais

benéficas e próvidas , maximc para a Lavoura , hão de

roffrer entorpecimentos e desvarios na sua execução!

Rústico e ignorante sou eu ; porem mesmo assim me
parece estar conhecendo clara e evidentemente qual seja

o verdadeiro sentido daquelle artigo.

Sr. Redactor
,

para que melhor me entenda , devo

áeclarar-lhe que eu habito em hum local, de que he Do-

natário o Bispo de C e que possuindo neste mesmo
Destricto alguns de meus bens, possuo outros em Des-

tricto contíguo , de que he Donatário o Mosteiro do?

Frades de C. , . . Tanto hum , como outro Donatário ten-

do no principio de suas doações distribuído franca e li-

vremente estes vastos territórios aos Povos aqui residen-

tes , ou que aqui se fossem estabelecendo, para os rom-

perem , e cultivarem com o ónus de pagarem a elles

Donatários, além de certo foro privativo de lavrar, ou

semear, os terços, quartos, quintos, sextos, sétimos,

OU oitavos, assim como também seus laudemios , lhes

derão assim toda a franquia e liberdade para usarem des-

tes bens como lhes aprouvesse ;
podendo livremente

vendellos, comprallos, trocallos ,
aforallos, doallos, dis-

por delles testamcntariamente j etc, etc. , huma vez que

o seu possuidor satlsfizessis aquelie or.n> imposto. ívlo
tempo a diante, ou mais cedo, ou mais tarde, come-
çarão alguns ambiciosos especuladoies (pela maior partJ

alguns mais apotentadcs) a pedir iquellcs Donatários j;iaii-

des retalhos dos territórios, qUe lhes tinhão suio doadns ;

e com efíeieo os obtiverão delles a titulo de Emprazj-
mentos por hum cualjurr foro muito modto ; ou já por-

que os Donatários forão enganados nestes F,ii)pri7a!iiei.-

tos , OD- porque muito de propósito querião heiíericiar oí

Enfiteutas ; e desta forma os Donat.irios drieg .-ío nos

Enfiteutas
,
pelos Emprazam«;n:os que lhes fizeiáo , tod.->

o direito que tinháo á partilha dos fructos daquellas ter-

ras emprazadas, coiit<n*aíido-se com o ténue foro que o?

Enfiteutas llies ficavão pagando ; maS todavia ficando os

lavradores e agricaltores com a mesma authoriííadle am-
pla , franca, e livre de poderem dispor dos bens que
possuião, como muito bem quizessem, por qualquer con-

trato , doação, ou testamento, huma vez que se fatisfi-

zessem ao E'!ifiteuta (delegado e representante d« Do-
natário) ajueMcs direitos de partilha est^bilecivios : e

esta he a posse em que es:es Povos , lia muito; séculos
,

se achão ; sendo filha ou dOs foraes paiticulares dados pe-

los Enfiteutas aos mesmos Povos , ou do costume justa

e legitimainente introduzido por estes com o consemi-
niento daquelles. Eís-aqui , Sr. Redactor, as circunstan-

cias em que me acho, e todos os meus vismhos; por-

que quasi todos estes territórios citcumvisiiihos tem sido

emprazados peJos Donatários na forma referida , o que

he muito vulgar , e quasi geral por toda a Nação.

Ora agora; que a Lavoura Nacional chegou quasi a

tlar o ultimo suspiro, he huma verdade que não preci<a

demonstração : que ella precisava , como de facto preci-

sa
, de remédios activos e violentos para se vivificar e

convalescer , he outra verdade : que estas forjo as vi'slas

do Soberano Congresso, pondo nisto toda a su^ mais es-

merada atrenção, e mais infatigável tral-.rlho , lie igua-U

mrnte verdade , ccmo muito bem se cf^lhe i;qo só «io

preambulo do mesmo Decreto, e de todo o seu cwWeú-
do , mes da extensa, renhida, e complicada discussío,

que sobre este assunrjito ss ventilou tin Cortes : que o

remédio decretado para, este mal he o dispotro naquelte

grande Decreto, dúvid» nenhuma pódi; , ou deve haver :

em huma palavra
,
que a drsposiçáo deste nicsm-- Dects*

fo deve ser applícivel a tod* a Lavoura NactonaJ , r <,3«

dss bentifieio* que nelle se cmicedem , devem »(fzst to»

dos os lavrsíírtftis
,

que «e achão nas ctrcuitsrantijjí ocima

e>?pOstss , r'y4i elEf í pagutm suas rações e dh^itoí d«

partilha- ao Donatário, qifer ao Enfitcut-a ( dstagad©'

«

fei^estíntante delle) isto no padece, nem pódfc pade-

cer duvi^da alguma : t se «ste meu parecer não he ex»i-

cto, Sr'. Redactor, então frustrado, e bem frustrado

trabalho foi o que sobre similhante matéria teve o nos-

so Soberano íongrtsso ! A que se dirigirão pnjs os seus

tão assígnalados trabalhos sobre este objecto ? Foi tumen-

te para vivificar, e melhorar a vigessima (e talvez nerw

a vigessima ) parte da Lavoura da Nação? Sim, a vigcs-

siiTia parte ; e tanto he, se tantos forem os bens de Do-

natários em todo o território Porluguez ; cujos interessei

Ou partilhas ao presente se achem directamente adminis-

tradas , ou recebidas pelos mesmos Donatários, seus Pro-

curadores, cu Rendeiros; pois todos os mais bens se

achão geralmente emprazados. E poderá alguém de sen-

so, á vista disto, persuadir-se que o nosso Soberan»

Congresso tivesse sórrente intenção de beneficiar e me-

lhorar Inima tão pequena fracção dos lavradores Portu-

guezes , e deixar ficar a maior , e muitas vezas maior

,

parte delles a chorarem , como até aqui , e nas circuns-

tancias de desampararem, e abandonarem suas lavouras,

deixando reduzir a mattos e charnecas suas fazendas ? Oh !

só cabeças apaixonadas , esturradas , ou egoístas tal pode-

rão dizer! Mas de facto ainda as ha desta qualidade, que

assim pensão, enchendo sempre sua boca no sagrado Di-

reito da propriedade ! Onde reside aqui a propriedird- ?

Reside no Donatário
,
que recebeo do Rei ou da Nação

a mercê de usufruir certos direitos, que pcrteoceoiio á.
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PoTóa nii .': Narãn ,
IIie ("ffáo pflr empréstimo doídos

ijrf tempti! , ou Kiú conditioiíe} Resiifí no EnfiteUt» ,
ou

nos seu? siicce^sores iiniversaes ou singulares
,

que não

sendo mais c!ct qire huns merns deles;acÍos do Donatário,

nsnlnin-s oiuro<: direitos rem nestes bens , senão O! que

o Donatíirio !lies trjn?miltio e delegou pelo Emprazamen-

to que lhes fez ? Ou reiiidirá no lavrador, que trahalliou,

arroteou, e reduzia a cultura suas fazendas, ou as coni-

prnu por muita bom dinheiro, pagou sisas destai; com-

pras d Cffrn.i ou á Naçáo ,
pagou laudemios ao Donatá-

rio ou ao Knfiteuta , e tem pago, e continua a pagar á

Nn,:30 Decima'! e todos o% maií tributos ordinários e

exrraordiiur^nc , como proprietário destes bens qUe pos-

sue ? Crti*! que' nin-.niem , izento de p;uvão, deixari de

Convir qi;e a prnpiieriâde le^ide no lavrador : e se neste

nnn lesidv, entío menos reside no Donatário, ou no sçu

Eniiteufa : e diL^mnos em tal caso que a propriedade des-

tes bens, ouc possiiinios ,
reside encrporada nn domínio

plen©, qtn; conserva a Naç'!0 , d'onde nasce aquelie di-

reito que ella ti'iii dé pedir sul sidios aos possuidores dos

fundos de ra-;. de toda a espécie : se bem que pelos visí-

veis effeitos eu çe:r.pre me inclinaiei a que a proprieda-

de na liypothese dlida , residi- no lavrador, como luim

resiTltado do s?u trabalho, das suas fadigas, e do seu

suor, d'onde n.isce a inaior das prosperidades para toda t

Níção.

Dizem aiETuns destes En;ilteutas oue se aos Ijvradc-

res não f.iz conta pagarem como até aqui
,

que deixem

suas fazendas , e que llie as entreguem , que elles es-

tão pmmptiís a acceitalljs : nias a isto respondo tii
,
que

se a elles limiiteiitas não faz conta receberem dos lavra-

dores suas raç<'es e mais direitos com a modificação e

reduc^So na iVirma do Decreto, que entreguem os seus

Praíos aos Donatários , os quaes também estarão promp-

tos a acceitjllos ; e n receber de nós lavradores nossas ra-

ções na forma do mesmo Decreto ; no que tetSo muito

maior interesse , do que recebendo simplesmente dos

Enifiteutas o ténue foro
,
que estes lhe pagão. Ha di; o

lavrador que rL'mpeo suas fazendas, e as reduzio a cultu-

ra, ou as comprou por muito bom dinheiro, entregallas

ao Emfitcuta , senão quizer pagar tudo , como ate aqui

pagava ; e poruue não entrega o Emllteuta ao Donatário

o seu Prazo, visto lhe não fazer conta, nj fnrn)a da

dis;;iosição do Decreto ,
no qual nenhuma despeza tem

feitc , e só tem tirado lucros > Além de que , se fosse

adniissivel , qu.f desgraça náo seria a da Nação, se to-

dos os lavradores fnsseiti entregar suas fazendas , aos Dn-
natariws , ou aos Emfiteutas ? Haviáo elles fabricillas ?

H.1VÍ30 elleS' fartar a Nação com os fructos destas terias ?

Certamente náo. Dizem mais alguns destes EniTiteutas

que os PtaíoS que possuem , Os comprarão , ou seus an-

tepassados
,
por bom dinheiro , e na boa fé de receberem

sempre aquillo mesmo que tinhão principiado a receber :

porém a isto respondo eu, que elles náo comprarão sei ão

aquillo que o\endedor lhes venoso ; e que lhes vendi-o o
vendedor, ou cs^e primeiro e originaiio Emfiteuta ? Ven-
deo-llics aquelles direitos , que o Donatário lhe tinha trans-

mittido : e que direitos transmittio o Donatário a esse

primeiro Emiiteuta ? Aquelles mesmos que tinlia (se taii-

(
to) e não mais

;
porque :: nemo dat iiuo,} non Imbet , «cc

plusíjiiíTin haíict — . E que direitos tinha o Donatário nes-

tes bens- ? tinha simplesmente o direito de usufruir : e
direito de usufruir, n.io perpetuo, mas sim temporário;

foi» simílbantes Doações de bens , então chamados da

Coroa , e agora Nacionacs , etáo sempre feitas pelos nos-
«os Reisr; ijitottd tcmptis — ; isto lie

,
por huma , duas

,

ou ires vidas; ou sem tempo determinado, mas todavia

com a clausula = até Sua Mngestade determinar o contra-

rio
,
quando as circunstancias urgentes Ai Pátria assim o

exijão :: . Demais, mesmo assim feitas estas Doações,
«lias só tinh.ío validade durante a vida do Rei, que as

fazia; dependendo em todo ocaso a continuação da exis-

tericia delias da appmvação, e coníitniaçno dos Reis suc-

cessorcs daquelle
;
porque se- elles as não qucriáo confir-

mar, i'nJl;eJiatííl.Snte Cadncsvâo íqtlellji Dr açC.t'' ; 6
taes bens doades se hi.ío r.o\anerite incorporar dos da

Coroa , donde tinh.no sahido ; e isto crm nuita razão,

porque foi mando tstes bens , então dii Ccroa , e agora

Nacionaes , bima efpecie de Airr; adO , não podiTo nem
devião ser olhados; e quando o seii possuidor e adminis-

trador o quLzesse fazer ,
'6 lhe eia pctrriittido durante

sua vida , e nimca em prejuízo de n:\\$ successores. Co-
nhecidos desta ferina quaes s6o fS direilOs oue es Dona-
tários tem nos bens doados ; e prr consi-queíicia ciiaes

os dos Emfiteutas, ou de stus íuccessries univers.-es oU
cip^i.lsres , f qiie de nenlumia rrantiia podem rn devenl
ser superiores , tieni mais vantajosos do roe Cs dos mes-
mos Dona'arios), poderei eu ígoia petgOnfar :

— com
que condições , cu clatistilas tieiYiniitlio o Donalaiio OS
bens doados no Firfileuta prlo en prarm efto cue delles

lhe fez ? Ctitan^enfe liavia de ser
,
qusi.do menos , com

aqnellss nirsnuis com ene es prrsuja , e lhe foião doa-
dos ; islo lie, com tocos os Sr ;)r(u í: ou rr f (j,;<r<7j — que

futuro , ru as ciicunstaiicias lij^cdTcs da P,ítria podes-

sem produzir.

Ora pois , se os Donataiios , conservando directa-*

mente a administiação das la^õis e mais redditos dos
bens que Uie foião doídos , era e he neste ca;.o rrplica.-

vel a disposição do Dectcto a beneficio da rrciibunda

1 avoura ; porque razão o não ha (V str tsnibem no caso
d'elle os ter dado de Fn.prazan ei.to • Acaso teiá o Em-
fiteuta m.iiotes prerogativas , maioifs > .nntairens , e maio-
res riiíeitos do que o propilo Donati.rio ? Cett?menre
não: porque em tal caso (negado) quem he que lhe os
havia traiismittir ? O Ton^tano ii?.o ; porque — /.•it?ío </<ií

í^uod non hahet
, h.c }'!uii]tííini Iitibet ~ ; I,o20 , queru

havia transmiiiir no F.n.fiiieuia estes direitos (e.^clusivos)

superiores aos dOs pioprios Donaiaiios ? Ninouem ; e poc,

consequência não os tem ; c só sim tem os cue o Do-
natário lhe transnv.ttio : e até pareceria lium absurdo^
que perdendo o rcnataiio a beneficio da Lavoura N'acio-'

nal , o Eniíiíeuta lucrasse ; sim
,
poique continuando este

a receber dos Lavradores o mesmo que até aqui recebia ,
vinha a lucrar ainda de mais a mais ametade do feio ^ua
até agora ])a£ava ao Denatatio ; ficando para o futuro

pa»ando-lhe somente a outra arretade na forma do De-
creto ; o que sem custo entendem facilmente os Emfi-
tcuias ,

prrque lhes convém.

Por finai conclusão, se a disposição do Decreto h«S

applicavel no caso do Donataiio conservar diiectamrnta

a administr.ição das rações , e mais direitos dos bens que
lhes foiáo dosdos , da mesma fóima o deve ser no casa

do Donatário ter dado estes bens de Enipiszamento
,
por—

c;ue esta ciriunstancJa não faz perder jqfelles bens a quo^
tidade de Naconaes ; e- os bens que iio seu principio e
de sua natureza são Nacionaes, continlião sempre a séllo,

em quanto seu domínio pleno não for alheado pela Na-
ção ; cccnserváo sen pre os — ;»r<>r — ou =: fo/iíror ~ coin
que forão doados , e que as urgentes circunstancias d»
Pátria par.i o futuro poderem e>igir.

Poderá alguém agora di;ei-uie , que á vista do que
acabo de expor st- toma supeitluo e inútil o artigo 2j
do Decreto ; isto he

,
que sendo applicavel a disposição

deste Decieto n esmo a respeito dos bens Emprazados
fica o artigo 2 5 sem applicsção alguma ; e por conse-
quência supérfluo , e inútil , e até de certo modo irriso«<

rio. Porém a isto respondo eu, ^ que o art. aj ten*
aquella applicação que os iios*os Legisladores justamen-
te lhe deião ; e vem a ser r: a respeito dos afloramen-

tos particulares, s: Podeiáô ainda perguntar-me : = quaeS
são esses afFcirsmentos particulares ? — Respondo ; são
aquelles que nós Lavradcvres cá iazcnios particulartrente

huns aos outros daquellas fazendas
,
que compramos cotti

o nosso dinheiro ; ficando salvos esses primitivos direi-

tos Dominicaes
,
que se pagavão e pagão aO Donatário j

ou a seu Emfiteuta ; cujos direitos sempre o meu Em-
fiteuta. cominúa a pagar , independentemente daquelles

qus eu crm elle conttstei c ajustei de me pagar pel%
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minha fazendi
,

que lhe dei de aíToramentO'; ou este

Rieu foro consiste em prestação certa e determinada , ou

em huma quota parte de fructos relativa a producção:

sim estes lie que são us aíforamentos particulares , a

que se refere o art. 2j ; e a respeito dos quaes não tem

applicaçio a disposição de todos os mais artigos do mes-

mo Decreto. Eis-aqui, Sr. R.edactor , o meu pensar nes-

ta m.iteria ; e se esta meu parecer
,

posto que de huin

lavrador riisiico da Aldeia , nSo he justo, acertado, e

exacto; antes pelo contrario, se elle lie erróneo (o que

não julgo), então, a Deos Lavoura Portugueza ! e pu-

de quem tiver algum vintém hir comprando cabras e

ovelhas, que não lhes ha de daqui por diante faltar pasto

jiara ellas ; e podemos assim reduzir nos todos á primi-

tiva condição pastoril , bem como os Povos dessa Grã

Tartaria. Entretanto para que este meu voto chegue ao

conhecimento do publico, para que cada hum llie de o

grio de approvação , ou reprovação que qiiizer
,

ou en-

tender ; por isso' lh= rogo, Sr. Redactor , me faça a as-

si^nalada mercs de inserir por inteiro em hum n." da

su°a Gazeta Universal esta minha carta, posto que exten-

sa ;
porque devidida em fragmentos , e espalhados por

differeates Gazetas, vem a perder-se ,
para quem lê,

o nexo da questão ; e quando não possa caber toda em

liuma Gazeta ordinária ,
poderá fazer delia hum Supple-

mento a qualquer n.° , e nisto lhe ficará muito obriga-

do este seu muito attencioso Venerador , e Criado.

O Lavrador Rústico da Aldeia.

Morte de Diderot.

Ahi vai apparecer na sceni , talvez muito a pezar

dos leitores e admiradores da Carta sobre os Cegos , da

Religiosa, dos p.-iísameiítos Jilaso/icos , e principalmente

desse — Código da natureia , onde se lém os versos :

Et des boijaux du dernier prítre

Serroens íe cou du dernier toi . .

.

Ahi vai apparecer o immortal cooperador da Ency-

clopedia, o famoso Diderot Reparem todavia, que

"iiáo he do meu intento levar a minha rude , e mal apa-

rada penna ao sacrílego arrojo de querer denigrir o ho-

mem de lettras! Deixem por minha conta o furioso e

implacável adversário da Fé Catholica
,

pois com esse he

que eu tenho de ajustar contas.... E como tratou elle

de ajustar as de mais perigo e consequência , não para

alguns dias, mezes , ou annos, mas para huma eternida-

de? He o que passamos a ver....

De todos os Ímpios teus rivaes, e teus disciplos

,

lu foste, Diderot, o que mais perto chegaste de huma

verdadeira expiação de tuas blasfémias e da guerra tão

dilatada que tinhas feito a Jesus Chtisto. Hum mancebo,

que se accomodára em sua casa para lhe servir de Biblio-

tecário esta bem longe de lhe seguir as opiniões ; lie po-

rém estimado por Diderot, cuji afFeição soube ganhar,

mormente pelos serviços incessantes que lhe presta em

a sua ultima doença. Cura-lhe de ordinário as feridas das

pernas, e assustado dos symptomas que lhe deviza ,
cor-

re este mancebo a dar parte disto a hum digno Sacerdo-

te. Bem aconselhado por este , vai passar meia hora na

Igreja ,
pedindo com anciã ao Senhor que lhe inspire o

que deve dizer, e o que deve fazer para a salvação de

hum homem, cujos princípios irreligiosos abomina: mas

que elle tem na conta de seu bemfeitor. Acabada a ora-

ção vem curar as feridas ao Doente e lhe diz :
" Mr. Di-

*' derat , achais-me hoje em maior cuidado do que nunca

*'pela vossa sorte; não vos admireis; eu sei quanto vOs

«'devo; aos vossos benefícios he que eu devo a minha

''subsistência, e tendes a bondade de me honrar com

«Miuma confiança tal, como eu de certo não esperava:

''heduro para mim o ser ingrato^ eu me aecusaria de o
*' ser se vos deixasse na ignorância do perigo que o es-
" tado de vossas leridas me annuncião. Tendes que fa-;

" zer as vossas disposições, e principalmente de tomar
" todas as precauções para o outro mundo em que cedo,
" entrareis. Sei muito bem que sou apenas hum mance-
" bo

,
porem estais bem seguro de que a vossa filosofia

' nfiG vos, deixa huma alma para salvar ? Quanto a mim
não tenho nisso a menor duvida ; e me he impossível

'*o pensar na sorte que espera o meu bemfeitor , e não
" o advirlir que evite huma desgraça eterna. Reparai
'nisto. Senhor, pois ainda he tempo. Relevai esta ad-
" vcrtencia que he huma divida exigida pelo meu recn-

'' nhecimcnto e por toda a vossa amizade para com;go.

"

— Diderot ouve estas palavras com ternura, e até deixa

fiahir algumas lagrimas , agradece ao seu Bibliotecário a

franqueza com que o trata e o interesse que toma pela

sua sorte, e promette-lhe que ha de ponderar o que aca-

ba de ouvir, e deliberar sobre o partido que lhe con-
venha seguir em huma situação, que em todo o caso,

lhe parece de importância. O mancebo espera com im-

p.^ciencia, e o primeiro resultado , he conforme aos seus

desejos. Diderot manda vir hum Sacerdote para se pôr

em estado de comparecer diante de Deos, tem muitaj

conferencias com Mr. de Tersac , Pároco da Jgreja de

S. Siil/úcio , e prepara-se para redigir huma publica re-

tractação de seus erros ; porém os adeptos vigião a to-

da a hora seu antigo Corifco. A entrada de hum Sacer-

dote em casa de Wr. Diderot, os assusta, psrsuademse
de que a Seita vai a ficar deslionrada , se Ihcs escapa o

seu chefe , usão de enganos , affianção-lhe que só care-

ce de ares do Campo , a fim de recobrar a saúde ; de-

pois de alguma resistência , o Filosofo cahe no laço , e

arrastrando o em segredo para o Campo , seus abominá-

veis amigos , ahi o guardão no maior aperto, e o desdi-

toso lhe morre nas mãos a 2 de Julho de 17S4. He
daste modo, que a mais infame atrocidade persegue até

ás portas do inferno a sua victima ; e talvez para la em-
purrão Diderot , apezar dor bons desejos que tivera es-

te infeliz , e avigora a iinpiedade daquelies a quem o

exemplo desta conversão poderia reconduzir pata a ver-

dade.

P. S.

Abençoado seja de Deos e dos homens o impávido,

e Calliolico Redactor da Gaveta Universal
,
que para Ihd

inserir Artigos Christãos , não se vé nos apertos do na-

turalista Mr. Cíivier
,
que pedio perdão ao Instituto Na-

cional de França de lhe faílar nas obras Theologicas do

Dr. Priestlej/ '. II Fica mettida na forja das traducções o

artigo— Morte de Mr. D'Alembert ;= e na dos escritos

originaes — o Segredo da abelha descuberto
,

que dará

grandisbimo brado.

O Veterano Defensor de P.

José Agostinho de Macedo.

ANKVNCIOS.

Vende-se huma sege em bom uso com parelha de

egoas com os seus competentes arreios
,

quem a quizer

comprar a pôde ver todos os dias na rua direita de S,

José N. 19.

Ha para vender hum bello prezepio enriquecido de
mais de cem figuras , sendo mais de huma dúzia delias

de palmo, tendo três vistas, quatro palmos ds largo,

dois e meio de fundo , e três e meio de alto , fora 3

cúpula ; tendo huma peça de estimação para quem sabs

apreciar as cousas deste género. Quem o quizer comprar

( e assaz em conta á proporção da obra que tem) falle

com JoeoBíiptista com loja na rua dos Cegos N. 1 j ao

cimo da calçadinha do Minino Deos.

i\ A i M P 11 Ji N S A N A (j 1 O N A L.
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LISBOA 2 í/í Dezembro.

Cortei Ordinárias, — Primeira SessSo. "Dezembro o l".

de 1822.

(Presidência do Sr, Moura.")

A s 1 1 hnras da manhã o Sr. Presidente declarou

aberta a Sessão ; e logo o Sr. Secretario Felgueiras dis-

se, que a Deputaç o encarregada de p.irtecipar a Sua flla-

gestade o dia da abertura das Cortes Ordinárias, sahio

do Paço das Necessidades em o dia 22 de Novembro pe-
jo meio dia , e cliegando ao Palácio da Bemposta i i iio-

ra da tarde , e sendo apresentada a ElRei com a etique-

ta do cosrume , o Sr. Trigosa , a quem a mesma Depu-
tação el-gèra para seu Orador , dirigio a Sua Magestade
o seguinte discurso :

"Senhor: — As Cortes logo desde o momento, em
que forão instalhd^s , coiitormando-se com o artigo 79
da Constituiçio Politica da Monarquia Portugueza

,
passa-

rão a nomear huma Deputação para dar parte a V. Al.

di referida iiistallaçán , e para saber se V. M. ha de as-

sistir d abertura do Congresso Legislativo no l." dia de

Dezembro.
' Fieis observadores da Lei Constitucional ,

que aca-

bavão de jurar no recinto do Santuirio, os Deputados ás

Cnrtes experiment.'.rão sem duvida hum verdadeiro prazer

e;n começarem o cumpiiniento das obrigações ,
que no-

vamente liaviáo contruhido por hum acta tão conforme
aos sentimentos do amor, e respeito a V. M. , de que
elles não podem deixar de estar penetrados como Pírt»-

gneies , e representantes dos Portiigiiezes.
" Esta Deputação interprete fiel de tão nobres sen-

timentos , está ao mesmo tempo convencida de que as

presentes Cortes hão de obter de V. Magestade igual

contemplação e estima á que sempre obtiverão as Cons-
tituintes ; e igualmente conseguirão com grande pra7êr

seu ver cumprida a palavra que V. Majestade já luinia

vez profcrio neste augusto lugar , e que he a pura e sin-

cera expressão de seu bom animo : "Sempre que 3 Cons-
tituição o permitta me será sobre maneira agradável

concorrer ao seio da Representação Nacional."
S. M respondeo nos termos seguintes :

'Fico inteirado, Senhores, de que as Cortes Or-
dinárias se achão in^talladas. Podeis assegurar ás Cor-

tes que o objecto da vossa mensagem me causa tanta

satisfação, quanto hs sincero e consequente o interes-

se que tomo em ver consolidar a obra da Regenera-
ção Politica da Mriiarquia por sabias Leis Regulamen-

^
tares

; e quanto he bem fiindad.) a esperança de que os

trabalhos das Cortes Oídinarias \úo de justíficir o actt-

" to das eleições, e corresponder perfeitamente á confian»

" ça Nacional
"

Inimediatamente a Deputação se retirou com a mes-

ma etiqueta.

Deo conta o mesmo Iliiistre f-ecrctario de hum of-'

ficio que esta manlin tinha rectbido do ft.iiiistro e Secre-

tario d' Estado dos Negocies do Reino, o qual se reduzr

ao seguinte :

" lllustrissimo e Excellei tissirro Serl.or —Tende»

Sua Masc.tade resolvido assiftir l.oje á abertura da pre-

sente Lcgisljitura ,
contando achar-se pda l.uma hora da

tanie m Paço das Coties , e feito expedir a esse fim as

suas Reaes Ordens aos Officiaes Mores da sua Casa , que
havião compor o seu séquito , se llie aggravou conside-

ravelmente o incon mndo , cue ha dias scffre , o que»
impossibilita de ter a satisfação de assistir a tão sugust»

e soiemne Acto , ordenando tue assim se partecipe ao

Congresso Nacional. Rogo por tanto a V. Fxc.^ se di-

gne assim fazello presente no n-.esiíio Congresso. Deos
guarde a V. Exc.^ Palácio do Alfeite em o i." de De-
zembro de 1 822. =: Sr. yprtiJ Baptista íelgueiras. z:Filip',

pe Ferrei a de Arnujo e Castro."

Participou igualmente
,
que tinha recebido da Depu*

tacão Permanente os Diplomas dos í-is. Deputados, que
se apresent.irão ; e oue tendo consultado os Membros
seus Collegas na Conimissão para a legalisaçãe dos Pode-

res , todos convierão que lhes não era já perm.ittido exa-

minar aquelles Diplomas ,
por entenderem ter acabado a

mesma Commissão no dia em que se dissolveo a Junta

Preparatória; em consequência os punha sobre a meza,
e propunha ao Sr. Presidente consultasse a Asserr.bléa,

ou para authorizar a mesma Ccmmissão , ou para se no-

mear outra. O Sr. Presidente assim o fez , e decidio-se

que a mcsma Crmmissão examinasse os referidos Diplo-

mas , sahindo da. sala para esse fim.'

Tendo iultado o Sr. Felgueiras Jeo o parecer, errj

que são approvados e legalisados os Diplomas dos Srs.

Lispo Conde ( K. de Caimira), Deputado por "Lamego i

líispo de Forloligre
,

pela Guarda ; J'"'ge de Avel-

lez Zí/z.iríe
,
por Portalegre ; Ho^juc Ribeiro Abranches ^

por Arganil; Manoel de Serpa Machado
,
por Coimbra J

Manoel de Macedo Pereira Coutir.ho , por Coimbra ; Joiê
Pereira Pinto

,
por Caitctto "Br.uico ; Joaquim Plácido

Gal\ião Palma , por Évora; e Jcão Manoel de Freitas,

pela Madeira. Todos prestarão o juramento co costun,e,

e tomarão assento na Asseniblca.

Meia hora depois do meio dia o Sr. Presidente arnun-

ciou a chegada dos Ministros
,
que na falta d' í iRei

, vi-

nlião cumpiir com o que deteinriina a Constituição: torão
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introduzidos pelos Sr?. Jecretatios Velguches ^ e Treine,

faltando o Ministro da Marinha.

O Ministro dos Negócios do Reino lêo as seguintes

palivras do próprio punho ds Sua Magestade :

"Sendo amanhã o dia da abertura das Cortes, Es-

tando Eu cheio de magoa por me ver privado de não as-

sistir a esta plausivel ac^ão ,
quero que quondo ler o meu

discurso assegure ao Congresso Nacional, o qumto sinto

ver-me impossibilitado de comparecer no seu seio , e

assistir a esta festividade Nacional. =: EIRei \).JoãoVl.
''

Lo^o depois o mesmo Ministro dirigio a Asseinbléa

em nome dFJRei o seguinte discurso :

"Senhores;— A vossa reunião neste Augasto Re-

cinto , em hum dia já cilebre para a liberd.ide , e inde-

pendência da Nação , Me convida a congratular-Me com-

vosco pela confiança com que vos distinguem os vossos

Concidadãos, commettendo á vossa deliberação os assum-

ptos da mais alta gravidade , de que ides occupar-vos.

As Cortes Constituintes tratando as condições do

Pacto Social, fixarão os direitos do Cidadão, e os limi-

tes da Liberde livil. Fazendo a Constituição, que ju-

rámos , desenharão e começarão huma obra magnifica ;

mas o seu desenvolvimento he confiado pela Lei , e pe»

la escolha da Nação aos vossos cuidados. A tarefa de que

estaes incumbidos he por tanto assaz difficil ; porem os

vossos trabalhos hão de responder á confiança dos vos-

sos Constituintes.

Sim, Senlinres , a vossa intelligencia e firmeza tem

de exercitar-se nos importantes detalhes das Leis regula-

rtientares , de cujo acerto depende o triunfo da Consti-

tuição, sobre as pertençóes do egoismo sempre refractá-

rio. Felizmente porém a grande maioria do Povo Portu-

gaez ama a Constituição
,

per que sentia a necessida-

de da reforma. Pacífico, docil, á razão e á Lei , este

Povo Heróico, grangea cada dia nOvos títulos ao lugar

distinçto que lhe compete entre as Nações civilizadas.

A exacta Administração da Justiça sendo o fim mais

sagrado das Leis , e o objecto mais interessante para os

liomens, fixou a attenção, e os cuidados das Cortes Cons-

tituintes. Est* assumpto demanda das vossas sabias deli-

berações o completo da grande obra começada
,

para que

o Governo possa fazer sentir neste ramo os effeitos da

saudável refóroM que os Povos tanto d-^sejão.

A restauração das finanças, e o restabelecimento do

cfédito Publico , reclamão especialmente a vossa sollicitu-

rfe, tetído diminuído a força do rendimento, e crescido

em desproporção a importância das despelas , era sem
duvida a medida mais suave e adequada restabelecer o

«quilibrio reduzindo a despeza por meio de huma severa

economia. Esta reducçáo e a reforma no methodo dú per-

cepção e administração depende das vossas sabias delibe-

rações.

O amor paternal que consagro aos Portugueses fixa

a- minha sollicitude e particular attenção sobre os impor-

tantes objectos da saúde , subsistência , e educação pu-

blica. Se a força numérica dos individues sempre em
rio^orosa proporção com os meios de subsistência e coti-

servaçáo da Saúde Publica, constitue a base do poder,

e grandeza de huma Nação ; a firmeza e estabilidade do

edifício Social depende essencialmente daquella rcióima

de costumes
,
que deriva do religioso respeito á Lei.

A bem dirigida liberdade da imprensa , e as distinc-

çófes que a Conitituição confere i virtude , e ao talen-

to , dilatão sem duvida com os progressos dacivíl;?ação,

a esperança da regeneração assiin moral , como politica

do Povo Porlugiiei. Todavia porém os esforços do Go-
verno para promover asSciencias, as Artes, e os meios

de Instrucçáo seriáo tnefficazes sem o apoio do Poder Le-

gislativo ; apoio, que a vossa illustração , e patriotismo

íle affiançáo ;
que não deixareis jamais de lhe prestar

,

pirsuadidoj de que hum povo só pôde ser verdadeiramen-

te livre, quando he virtuoso, e civilizado.

As Leis regulamentares dos corpos municipaes , «

administrativos, de que depende pela maior parte a exe-

cução da Consti(iiição, e o principio vivificante da Re-

generaç'o sáo ríclam.iòac com vt^enck pela iiecesiidaJe

publica , que sofFre s;nsiveis alternativas pelas diividas
,

que se suscitáo írequentemente
, em quanto se não as-

signa com precisão o exercício correspondeiUs a cada luiui

dos Poderes constituídos. Era na verdode forçoso abalar

ou demolir as veilias instituições, mas o espirito, e a

necessidade dos Povos demandão luinia tão piontpta , co-

mo bem collocada sabstiiuicáo,

A' Sabedoria e desvclios do Corpo Legislativo te-

nho correspondido, e sempre corresponderei coni o mais

eflicaz desvclln, para f.izer realizar todos os melhorairen-

tos accomodados aos diversos ramos da Publica Admíius-
frjç o. Toila a Miníia Cooperação continuara a ser em-
penhada em concorrer para o bem da Nação, porque

aciíando-se identificado em sentimentos, e interesses não
posso imaginar a existência prospera, para Mim, sem
que a abundância ^ a dignidade, a virtude, e a felicida-

de constituão o estado habitual e permanente do Povo
Por<«çr(ri."= EIRei D. Joãa VI.

O Sr. Presidente dirigio aos Ministros o seguinte

discurso :

Senhores :—Os sentimentos paternaes , e generosos,

que S. M.igestade acaba de coifiíiiunicar a este Coiig-rts-

so por vi.i de seus Ministros, não podem sen.^o desen-

volver no coração de nós todos o amor o ir.aií vehenien-

te pela sagrada pessoa de hum tão grande Rei ; sobre

tudo quando se reflecte
,

que estes mesmos sentimentos

são aquelles , a quem se deve a abertura desta Sessão,

época memorável, em que 3 Nação e o Thiono se pres-

tão hum ao outro o mais firme apoio , e em que os di-

reitos da Coroa se firmão , e se coiisolidão pelo interesse,

que por elies toma a Nação inteira.

Senhores , ha hum género de gloria , que não acaba

nunca. As conquistas não valem o que custáo ; Q fciicto

das victorias perde-se ás vezes n'hum instante ; a gran-

deza dos impérios não se combina com a sua duração ;

os tratados podem ser abolidos por tratados .subsequentes ;

mas hum amor , e huma admiração eterna perpeiuão os

exemplos daquelles Reis
,

que accedendo á vontade dos

Povos , confiados ao seu regimen , fundão , ou restabe-

lecem a Sociedade na triple base da Religião , das Leis,

e dos Costumes. A obra destes homens raies se conserva-

por muito tempo
, e o se.i e;pirito governa ainda com

glot;j na mais remota posicridide. t^sta gloria , Senho-

res , ser.i Sempre a do nosso Rei o Sr. D. João VI ; as-

sim no-lo alfianção as suas ac ões, c as suas palavras:

hum anno do seu Reinado abunda mais nestes aconteci-

mentos gloriosos do que séculos de outras Dynastus.

Ha pouco mais de hum anno que S. Magestade

atravessando as ondas do Atlântico appareceo no beiçi

da Monarquia só par» vir ssr a consolação de hum Po-
vo oppíesso , e O apoio de lium Povo

,
que desejava ser

livre.

Ainda ha poucos dias acceitnu , e jurou S. Mages-

tade a Lei Fundamental do Estado, que nos assegura

aquella liberdade , e que nos liberta daquella oppressão ;

e no acto solemnissimo deste Juramento, não só reuni»

S. Magestade todos o» espíritos , ganhando todos os co-

rações , mas de huma só vez lançou as bases eternas do
Throno , e abrio os mais sólidos fundamentos da Liber-

dade publica.

Hoje finalmente que a Constituição ordena esta com-
municação plausível, e solemne entre o Representante
Hereditário, e os Representantes eleitos da Nação Por-

ttigucía , se liuma indisposição de S. Magestade nos pri-

vou de vermos a sua Respeitável Pessoa no meio de

nós , como de outras vezes , não nos privou ao menos
de observar no Discurso, que nos enviou por seus Mi-

nistros , os mais ardentes votos pela prosperidade Nacio-

nal , e os sinceros protestos da cooperação a mais efficaz

para tudo quanto esta Legislatura possa fazer a bem do
Povo, que lhe delegou os seus poderes. Ah! e quetn

por meio de huma cooperação tão franca , e tão sincera

receará pelo futuro quando contemplar o passado ! Veja-

mos , Senhores, passemos abreviadamente em revista, e
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tonrontemo! o que eitá feito com o que triiis imme-

diâtamente nos cumpre fazer.

Senliores , oç Direitos , e os Deverf s do iiomem es-

tão declarados ; a Solierani» da Nsção está reconhecida ;

o seu exercício estn delegado , e por i<;?o mesmo restric-

to ; os abusos euão prevenidos ; a circulação do pensa-

mento he lium dogm,! ; o direito de Petição he liunia

das primeiras Leis dn Estado : temos por consequência

estabelecido todas as bases da ordem piihlica. O que fal-

ta , Senhores, he applicu á Sociedade os movimentos

regulares do justo e doutil; porque o ulil e o justo se-

rá daqui por diante « medida única da estima e da no'»

tiião publica , e esta reprovará sempre todos os actos,

que não tiverem ac]iielle tão solido tundaniento : o que

t.ilta hí conduzir por meio de Leis sabias a náo do Esta-

do, e dar ao Governo a força , e a energia capaz de

conseguir a mais severa execução , e a mais illimitada

obediência ás mesmas Leis. Deste morla as duas primei-

ras Authnridades Publicas, o Poder Legislativo, e o Po-

der Executivo sempre unidas nome^mofim, sempre ani-

madas dos medimos sentimentos , respeitando-se para se

faierem respeitáveis , reconhecendo que são di^tinctas,

mas que não são inimiga<^scrviráõ de mo^lelo as autho-

ridades interiores, e a todos os Cidadãos em geral. Assim

o esperamos todos , e assim lie de esperar ;
porque o

bom succesfO
,
que tem até aqui coroado os trabalhos

das Cortes Constituintes, e os do Governo he hum (e-

lu presagio de que liavemos de obter o mesmo resulta-

àry 3 respeito do que ainda nos resta a lazer. O caminho

lie na verdade longo, e as difficu Idades são ainda muitas;

pr)r;m qual he o obstáculo que pôde acobardar o coração

de hum P0riu^iiL'r.
,
quando o teu objecto he a felicida-

de publica ? Huin grande numero dos Representantes
,

que hoje rodeão o Thn no , forão testemunhas dos tíTei-

tos
,

que esta nova urdem de ccusas tem produzido nas

Províncias , e por isso todos elles poderão suggerir os

meios mais próprios de dar a todo o systema aduMiiistra-

tivo aquella força , aquelU acti\ idade , e aquella vida
,

sem a qual náo pôde haver bom governo.

Primeiramente
,
penetrados todos não da necessidade

de trazer a receita , e a despeza do Thesouro a lumi

perfeito equilíbrio , nos appressaremos a faier reformas

e economias sem ofFender a subsistência das famílias ; a

accellerar luinia justa repartição, e liuma exacta cobrança

das contribuiçf')es publicas , e a estabelecer huma ordem

invariável em todas as partes desta repartição vastíssima

para prepararmos aextíncção da Divida Publica, e o exac-

to , e regular pagamento de todos os Empregados.

Depois disto ; pór as Leis Civis , e Criminaes de ac-

cordo com a Constituição ; simplificar o processo ; fazer

mais promptos os meios de obter justiça ; acabar com a

hydra da chicana forense , e procurar estabelecer com
prudência , e sabedoria a divisão entre o Jiiit de Facto ,

c o /«í5 de Direito he outro importante artigo da nossa

missão.

Animar o Commercio , e a industria
,
que tem tan-

ta influencij na prosperidade Ai Agricultura , e na rique-

za das Nações , e procurar todos os meios de que o mer-
cado de 1'orttignl Hão seja tão somente aberto ás pro-

ducçóes do seu terreno , e da sua industria , mas tam-
bém ás producçnes do terreno , e da industria de todo

o mundo , devera ser hum dos objectos do nosso desve-

lo , e da nossa sollicítude.

Prescrever as formas legaes para tornar efFectiva a

responsabilidade dos Ministros , e de todos os Agenres

inferiores da autb.oridade publica será o complemento
daquelle importante artigo da nossa Constituição, que

fazendo a E'Rei inviolável , e os seus iVlinistros respon-

sáveis , só pôde ter seu devido effeito
,
quando se indi-

car o Juiz , e se Legislarem as formas do processo ria-

quella responsabilidade.

Dar huma base solida ao espirito publico por liuma

'.ducação nacional , e procurar por meio de disposições

sabias não só o snccorro , mas também o tr.-.balho
,

que
deve ser fornecido á indigência , e á mendicidade , hi

matéria qua não pôde deixar de reclamar os cuidados des«

ta Legislatura.

Attender finalmente aos Regulamentos do F^erci-

to , e da Marinha, e prover a subsistência decente -da-

quella porção do Clero, que pelo seu trabalho quotidia-

no , lie a que verdadeiramente fornece o pasto espiri-

tual ; eis hum assumpto
,

que abrangendo huma tão in-

teressante parte de nosos Concidadãos, não pôde deixar

de excitar o mais vivo úiteiesse no coração de seus Re-
presentantes.

Eis-aqui , Senhores , o pairei abreviado das Leis Re-
gulamentares

,
que a Constituição nos aponta para regu-

larmos por clle os trabalhos desta e da futura Sessão. E
com que plausíveis «uspicios vamos , Senliores , eropre-
liender tão util , e tão necessária tarefa! Ah! e quanto
he d'.:^ recordallos aqui mesmo na vossa presença!

Hum Rei a.icioso pelo bem geral , gozando da maior
condinça de todos os seus Súbditos, e não tendo outra
objrfclo em vista senão o de interpor sua Real Autbcri-

dide todas as vezes que o bem publico assim o exige.

A ordem publica estabelecida ; e o socego, e a tran-

qudlkiade «rerjl dando sem o n,eiior desvio estabíiidadtr

a Coiistiruição , effeito aos ttaballios do Go\erno, segu-

rança a rodo o Império , e esperança a todo o género
de prosperidade.

A segurança externa sem receios ; porque as KaçÕes
da Eiii-uptt , cançadas já de discórdias sanjuinoicntas , e:

desenganadas d.is falsas idcas de grandeza, p.":[ece que ex-
petimeritão íiiulmente a necessidade de se unirem , dan-
do hunijs ás outras mãos fralernaes ! . . Ali! E desgraça-

da aq;iella, que fundar sua prosperidade Ha desgraça das

outras !

He pois no meio de t^o singulares vantagens, e
com o prospecto de tão felizes auspícios que nós prin-

cipiamos os trabalhos da nossa primeira Assemblca Le-
gislativa — Deos, que he o principio de todas as cousas,

abençoe tão felizes princípios : e a nós, SenliOres , a to-

dos os Representantes do Povo Portuguez, e a todos es

Portuguezcs em nosso nome, que nos resta afazer? Re-
novarmos os nossos votos , e offerecermos de novo os
nossos extorços para sustentar as nossas liberdades politi-

cas, para defender a Religião, e a Ccnstituiç3o jurada,

e para manter a ElRei o Sr. D. JoSv VI , e sUa illustre

descendência sobre o Throno
,

que a tnesma Constitui-

ção lhe assigura. — Penetrados de taes sentimentos he
de esperar que a Mão, que nos conduz de nirraxíllia err»

maravilha
, nos não abandone ; mas sobre todas as cou'

sas nos ctmsí-rve a preciosa vida de S. IHagestade , cuja

conservação ainda nos será por n uito tenipo necessarij.

Seguir.i'o-sc vivas á Constituição , á Religião , a:

ElRei , e á sua I)ynastia
,
que forão correspondidos pelo

immenso concurso das Gallerias, depois do que se rítird-

ráo os Secretários dEstado com as formalidades do estilo.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a leitura

Ao Relatório da Deputaço Pcrnianente , a iionicação da
Commissão para a escolha dos Membios para cada htima

das respectivas Commissóes ; e havendo tempo examinar

os projectes, que se achão sobre a meza para serem ad-

mittidos á discussão , segundo 3 sua urgência , e levantou

a Seísão ã i hora.

2.' Seii~'0 dti dia 2 de Deíemhro de iSiz.

Aberta a Sessão ás 9 J
horas , leo o Sr. Secretaria

BaiHio Alberto a acta da precedente
,
que foi approva-

da.

O Sr. Secretario Ff/»ufiV/iJ deo conta do expedien-

te em que se cciípreliendía duas contas dos Srs. Depu-
tados pela Piovincia do Ceará , Jai M artiiiiano de AUa'
cnr , e António Joié Morciíi , em que expõem ,

que

não só o estado de sua saiide lhe não petmitlia conti-

nuar a residir em Partugnl ; mas que tendo recebido or-

dem da sua Província para se retirarem em consequência

de ter a mesma Prtvincia siinuido ás Ordens do Princi-
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pe Real , e procedido á nomeação de Deplilados para o

Congresso Brasiliense , estava no caso de se verificar o

parecer da Commissáo Especial ,
concedendo-se-lhe a sua

demissão , e ordenando-ss que se lhe mandem dar os

seus passaportes. O Sr. Castro e Silva disse que trazia

huma indicação sobre o mesmo objecto, a qual lida em
seu competente lugar , foi junta ás cartas para ser tudo

enviado d Commiss lo que se nomear.

Ficarão as Cortes inteiradas de huma participação de

moléstia do Sr. Rodriguci Btistas,

O Sr. Baiilio Alberto fez a chamada , e disse que

dos 112 Srs. Deputados, cujos Diplomas se achão Jega-

lisados , faltáo 20 sem causa , e 1 com causa.

O Sr. Presidente disse que antes de principiar a

Ordem do Dia , havia meia hora para indicações
,

e por

isso convidava o Congresso para esse fim; em consequên-

cia o Sr. Xavier Monteiro fez a seguinte moção :

" A Nação quc abandona ao esquecimento os nn»

nies , e á indigência as Familias dós Cidadãos, que fize-

rão á Causa Publica distinctos e abalizados serviços , me-

rece com razão o ignominioso titulo de ingrata. E para

que a Nação Portugiieza não possa em tempo algum ser

tratada de semilhante defeito, fazendo pouco apreço dos

extraordinários perigos
,
qUe affronlou como Restaurador

das liberdades pátrias , e das interessantes tarefas que de-

sempenhou , como Legislador Constituinte o benemérito

Portuguez Manoel Fernandes Thomás ', proponho que as

Cortes decretem :

" i.° A' custa da Fazenda Publica serão feitas as

despezas necessárias para o funeral do benemérito Cidadão

Manoel FernJides T/iomát , e se erigirá hum monumen-

to sepjicar onde sevejio declarados os principaes feitos

patrióticos de tão egrégio Varão.
" 2.° Sua mulher, e seus filhos receberão do The-

souro Publico Nacional, em quanto viverem, a primei-

ra huma pensão annual de oito centos mil réis , e os

se<'undos huma pensão annual de quatro centos mil réis

cada hum. "
,( He assignada por trinta e seis senhores

Deputados. )
Os Srs, Borges Carneiro, e Pato Monh lerão suc-

cessivamente indicações sobre o mesmo objecto ; e de-

cfdindo-se pelas duas terças partes dos Membros da As-

sembléa que eráo urgentes , fotão lidas segunda vez
, e

por huma votação separada que se nomeasse huma Com-
nn"ssáo , o que o Sr. Presidente logo fez , sendo os Srs.

Sispo Conde, Soares Franco, Pinto de Ma^alhãel , 'Bet-

tencourt , e Pereira do Cifnío.

O Sr. Marciano de Ar,evcdo disse
,
que tendo ouvi-

do ler na precedente Sessão em huma eloquente oração

a' ementa dos trabalhos
,

para cuja conclusão serião ne-

cessários quatro annos consecutivos ; e sendo prescripto

o' termo de ; , ou 4 mezes , he necessário começar pe-

los de maior urgência : que se bem se lembra ha dois

projectos sobre a meza
,
qUe não admittem a menor de-

mora: o i.* he o da Fazenda, pòr que sem huma ad-

iflinistração bem regulada, não a teremos , e sem fazen-

da mal poderemos sustentar as indispensáveis despezas

dp edificio Cjnstitucional : o z." he o projecto da res-

ponsabilidade dos Ministros , e Empregados públicos
,

porque se iinpunemente se poder deixar de guardar a •

Constituição, nunca a teremos, nem teremos Liberdade.

Continuou a discorrer , e depois de ter mostrado o

que a experiência dei; annos de advogado lhe tem mo
trado acerca dos bens e males de que o Poder Judiciário

he capaz , cujas três ultimas épOcas dão huma lição bem

clara, sendo a 1." anterior a 24 d' Agosto ,
a 2." que se

seguio immediatamente aodia 24 , ea j.^ aquella em que

infelizmente nos adiamos ; concluio : = Considero pois de

summa urgência estes 2 projectos , a que não sei daf a

preferencia; digo só que comecemos por lium, não levan-

temos mao da obra , em quanto ambos não estiverem

aeabados.^Ordenou-se que fizesse indicação por escripto.

O Sr. Prior da Messcjuita raqiiereo a observância do
artigo 92 da Constituição , em que se oídena, que nes-
te dia venha o Ministro da Guerra declarar a força ar-

mada
,

que existe na Capital, e doze léguas em torno.— Approvado.

O Sr. Secretario Felgueiras fez o relatório da De-
putaçSo Permanente, em que se referem os negócios que
toráo submsttidos á sua consideração , e a marcha dos
seus trabalhos : enviou-se para liuma Commissáo ad lioc.

O Sr. Presidente di^se que á pnrfa da sala se acha-
va o Ministro da Guerra

,
que vinha satisfazer ao artigo

92 da Constituição ; e logo o Sr. Duarte Machado to-

mou a palavra , « disse que lhe parecia não se devia ad-

mittir hum Ministro que parece não ser legitimo
,

por-

que , segundo a sua Opinião, se oppunha ao artigo 79
da Constituição a sua nomeação. — Foi regeitado como
incompetente ; e logo foi introduzido pelos Srs. Secretá-

rios Basílio Alberto, e Tkomás de A.jiiíiiq; e cumprindo
com o dever imposto, declarou que em Lisboa , e doze
léguas em torno se achavão l5:j88 combatentes, com-
prchendeiido-se os diversos corpos do Exercito, e da se-,

gunda linha. Tendo concluído o seu relatório , retirou-

se com a mesma formalidade.

O Sr. Presidente nomeou os Membro; de que se

deve compor a Commissáo que lia de propor as mais

Commissões , e são: os Sn. Joié Liberato, Pato Moniz
^

Xavier Monteiro , Soares Franco
, e Borges Carneiro.

O Sr. Pato Moniz fez huma indicação em que pro-

punha para Thesoureiro das Cortes o Sr. Deputado Fran-

cisco António de Campos. — Approvada com acciamação.

Julgando-se mais urgente o projecto de Lei sobrs

a responsabilidade dos Ministros d'Estado, e outros Em-
pregados Públicos, que na antecedente Legislatura poz

sobre a meza o Sr. Pinto de MjsraUiiíes . fez o Sr. JSují-

lio Alberto a 1. leitura, e ficou para segunda.

O Sr. Basilio Alberto leo huma carta do Sr. Depu-
tado eleito pela divisão de Lamego o Doutor Francisca

Pinto Brochado de Brito , em que pede
,

pelos motivos '

que expõe, dispensa de comparecer ate o fim de Dezem-
bro. Pasqou á Commissáo respectiva.

O Sr. Presidente disse que a rogos de alguns Srs.

Deputados propunha que a hora das Sessões principiasss

ás 10 horas
; (approvado): e dco para Ordem do Dia —

Leitura de papeis , e projectos da Legislatura passada ,

para se decidir quaes devem ser os seus destinos, c ha-

vendo tempo fazerem-se primeiras leituras. — Levantou
a Sessão á I hora.

ANNUli CIOS.

Sahio d luz: Resposta ás Notas Criticas do Dr. Vi-

cente José Ferreira Cardoso da Costa sobre hum Ofici»

do General Stockler ao Illni. Excm. Sr, Conde das Ar-

cos ,
datado de 2 de Janeiro de 182I , escrita e publi-

cada pelo mesmo General. — Vende-se na Loja de P. c

/. Keij aos Martyres.

N. B. Poucos escritos nos nossos dias se podem
apontar onde reluza huma linguagem tão pura, huma
dialéctica tão exacta, e huma tão decente como enérgi-

ca refutação. He hum combate entre dois Atliletas lit-

terarios ; mas nesta Resposta ao seu antagonista dá o
General Stochler , aos seus compatriotas hum exemplo,
seguido por poucos , do como os verdadeiros sábios cos-

tumão defender-se pela penna.

Sjhio ã luz reimpressa a bem acceita Novella : Or-

lando Amoroso, Historia fabulosa, escripta em Italiano,

pelo famoso Poeta Ludovico Ariosto ; e traduzid.i em
Portuguez: 5 vol. em 8.°, preço 144.O rs. encadernado:

vende-se na Loja de Martin Irmãos , defíontc do clia-

fariz do Loreto n." 6.

.N A i ÍSí r K h :\ á A .N A C i U .\ A L.
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1. /G^ZET^ UJVirERSALé

QUARTA FEÍRA 4 DE DEZEMBRO.

LISBOA j de Detemíro.

CORTES. — j.' SesiSo em 3 ríe Dízemhro de 1S22.

Xiberta a Sess.ír) ás 10 horas, e lida pelo Sr. Secre-
tario Thoniàs de Ai]iiino a acta da precedente

,
que foi

approvada
, deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do ex-

pediente
, em que se compreliendia o seguinte : — Hum

otficio do Governo pela Secretaria d'Estado dos Negócios
da FazPiída em que se incluía outro da Commissáo para
liquidar a Divida Publica com a conta dos titiilos liqui-

dados, que sommão j. 168:968(^9 16 rs (quasi g milhões.)
Outro acompanhando huma conta da Commissáo da<; Pau-
tas sobre os direitos de vidros. Outro acompanhando hu-
ma representação í\í Junta da Administração Geral dos
\inhos do Alta Douro sobre o cumpiimento de vários
objectos da sua reforma. Outro pela Secretaria d' Estado
dos Negócios da M>'inha , incluindo hi.ma carta do Sr.

Deputado Nicoliio Pereira de Caímos Vergueiro , em que
pede o seu passaporte para se retirar.

fiiand^u-se taicr a competente menção das felicita-

ções, que as Cortes dirigem varias Camarás e alguns Par-
ticulares.

A Commissáo das Petições leo dois requerimentos.
José Accnrsio das Neves participa iiue não tendo re-

cebido o Seu Diploma, não pôde satisfazer á ordem que
recebeo : em consequência decidio-se que se officie ao
Governo para mandar que os Presidentes das Camarás
das Cameças das Divisões Eleitoraes remettão com urgên-
cia a todos os Substitutos os seus Diplomas.

A" Cnmmissáo respectiva huma carta em que pede
S sua escuçj o Sr. Deputado Manoel do Nascimenlo Cas-
tro e Silva.

A Commissáo de Legalização dos Poderes apresentou
legalisados os Diplomas dos Srs. José Cmilto Ferreira
Botelho de Sampaio , Deputado por Ville Real : Frmiciseo
Pinto Brochado de Brito, por luiiit-g-í» ; de João Sentar-
do da Rocha Loureiro, pela Guarda; e lilanoel Caetano
Pimenta de Aguiar, pc\a Madeira : e sendo introduzidos
prestarão juramento, e tomarão assenro na Assemblia.

O Sr. Secretario Fe/gíifjraj |eo huma exposição dos
Sts. Deputados Secretários acerca do expediente que se
deve dar aos projectos , indicações , e mais papeis que
ficarão das Cortes Constituintes ; e propõem o seguinte :

1. Çue todos os referidos papeis sejão remettidos
a Commissáo das Coirimis^ões , e que esta os classifique

de maneira que renietta á Secretaria todos aquelies ; i.''

que, nao versando sobre requerimentos de partes, jul-

gar que não n-.ereccin consideração, a fim de que sejão

guardados onde cmpeteni : 2° aquelies que , sendo re-

lativos a requerimentos, deverem ser remettidos^au Go-

verno para que lhe sejão transmittidos pelo expediente,'

ou n.o competirem ás Cortes
,

para que assim se lan-

cem no Livro da Porta , e que reir.etta a cada iiuma das

Commissões , logo que iqueilas estcjáo fcrn.adas , aquel-

ies que tiverem reLição cotr o seu obiccto.

2° Que cada huma das Commissóes tomem erii con-

sideração os papeis di;e assim Ih-í forem remettidos

,

e achandc-cs dignos, os offereç? corro seus , ou taes

quaes ae achão , ou com as aittraçóes e emendas que
julgarem convenientes.

5.° Que as mesmas Comraissões, achando que al-

guns não merecem a sua attenção, os remettão tanbem
á Secretaria para ahi serem guardados huma vez que não
contenlião recuerimeiítos de partes , e achando que de-

vem ser remettidos ao Governo , ou que não corrpelem

ás Cortes sejão remettidos á Ccrrmissão das Petições, para

que conformando-se esta em opinião, sejão os necessários

destinos indicados , e discordando proponhão o caso para

as Cortes resolverem o qU'» for justo'.

4.° Que aquelies projectas , e indicações cujos au-

thores se achão nas Cortes actuaes , lhe sejão restituidos„

para que os o.Tereção de novo se julgarem conveniente.
— Approvadc.

A Comnissão encarregada de apresentar a propostat

para a formacSo das Commissóes permanentes do Con-
gresso , ouvio nniitos dos Senhores Deputados , e offe-

rece a seguinte distribuição, desejando que os Senhores

Deputados
,

que não forão ouvidos , e aquelies que jul-

garem ficar mais bem collocados em outras , o queirão

assim declarar: tanto para estes, como para alguns Se-

nhores ainda não apresentados se deixão alguns lugares

vagos.

Agricultura :
— Os Srs. Cordeiro Bettencourt , Car-

valhosa , Derramado , Girão , Gouvca Buiâo , e Pessa-

nha.

Aries e Manufacturas : — Os Srs. Seixas, Girão,
Manoel Pedro de iVlello , e TliOmás de Aquino.

Commerclo : := Os Sts. Francisco António de Cam-
pos , ftlanano de Azevedo , e Wanoel Gomes Quaresma,

Infracções da CaiisilttiUito : r: Os Srs. Soares Cas-

tello Branco, Borges Carneiro, Mou.ta , Serpa Machado,
Rodrigues Bastos.

Diplomática : = Os Srs. Corrêa da Serra , Xavier

Monteiro, Jos»; Máximo, e Rocha Loureiro.

Eccksiastica do Expediente '. = Os Srs. Pedro Pau-

lo de Almeida Serra
,

Joaquim de Oliveira e Sousa , e

Bispo de Portuleí^re.

EccUsiastica de Reforma : =: Os Srs. João Alanoel

Branco, José de Sá, Manoel José da Rocha Couto, Wa-
noel Dias de Sousa , e Joaquim Anastácio Mendes.

Esiiitistlca : — Os Srs. Freire, Franjini , Margicchi,

Travassos , e Soares Franco.



í 1088
]

Taitnáa '. =; Os Srj. Xavier Monteiro
, José Libe-

rato , Boto Pimentel , Bispo Conde , e Queiroga.

Instrttcção fublica : = Os Srs, Bispo Conde , An-
nes de Carvalho , Trigoso, Soares Franco, * António

Pretextato.

Juitiça Civil: = Os Srs. António IVlarciano , Bran-

dão, Bernardo Teixeira, Novaes, e Brochado de Brito.

Justiça Criminal : — Os Srs. Êelford , Carlos Honó-

rio
, João Pedro Ribeiro, (Queiroga.

Marinha: ~ Os Srs. Franzini , Travassos, Villela,

e Margiochi.

Militar: ~ Os Srs. Bernardo da Silveira , Freire,

Barreto Feio, Jorge de Avellez, JoséWaximo, José Pe-

reira Pinto, e Luiz da Cunha.

Peicariai : e: Os Srs. Rodrigo de Sousa Castello

Branco, Manoel Aleixo Duarte, Pereira Brandão,

Petições : = Os Srs. RebeJIo Leitão , António Vi-
cente, Manoel Aleixo, Pereira do Carmo, e Fernandes

Finhei.-o.

Policia dal Cortes : — Presidente , Secretario mais

votado
, Jorge de Avellez , Luiz da Cunha , e Galvão

Palma.

Redacç''o do Diário: s Pato Moniz, Joaquim Anas-

tácio Mendes Velho ,
Joaquim Plácido Galvão Palma,

Rocha Loureiro, e Boto Pimentel.

Redacção das Leis : = Os Srs. Pato Moniz , Fel-

-gueiras Jiiiiior, e Basiliq Alberto.

Saúde Publica : = Os Srs. Derramado , e Soares

Franco.
Ultramar: E: Os Srs. Bispo do Pari^ Belford , Do-

-mingos da Conceição , Manoel Patricie
, João Manoel

.Branco, Pessanha, e Pimentel de Aguiar.

Rc^ul.imento Interior das CoTies ; — Ot Srs, Pato

Moniz , Campo'; , e Rocha Loureiro.

Foi approvado com o additamento dos Srs. Corrêa

da Serra , e ]osé de Si para Agricultura : o Sr. Camila

'para o Commeruio : o Sr. João Pedro Ribeiro para a£c-
'clesia^tica do ExfwJiente : o Sr. Felgueiras (Sénior^ pt-

ra a Ju"Ciça Civil: os Srs, Martins Basto, e Veiga Ca.'

br-tl para a da Justiça Crimí : os Srs. Luiz Paulino, e

Manoel de Castro para a Militar; os Srs. José Liberato

^

e Pi'ito de Magalhães para a Redacção: o Sr. L^do p4-

ra a de SaiiHe Publica : os Srs. Freire , e Felgueiras pa-

ra O Regimento Interior.

O Sr. Secretario Felgueiras disse que tinha recebi-

do hutti officio do Ministro das Justiças , inchimdn hum
relatório dtvs objectos do seu Ministério , o qual foi lido,

e se mandou imprimir, nomeando-se huma Co;iwiiissão

Especial para o examinar.

O mesmo lllustre Secretario deo conta dos seguin-

t* ofticins do mesmo Ministro das Justiças: i." acom-

panhando j mappas da nora Divisão de Portugal, que

oflferece o Corregedor de Portalegre : 2° representação

do R, Bispo de Lamego sobre a necessidade de se pro-

ver certo beneficio: j.° sobre a reforma da Cathedral

á'Àngra : 4.° informações da Meia da Consciência e

Ordens acerca dos Ordenados do Prior-Mór de Christo :

5.° resposta de alguns Ordinários sobre a reunião de cer-

tas Paroquias.

Antónia Josi Moniz. ofFerece o Original do Elogio

Fúnebre dedicado á morte áe Manoel Fernandes Thomtis
;

( mandon-se que se imprima , e o seu producto reverta

a favor da viuva e filhos): e distribuio-se o balanço do

Cofre da Marinha do mez de Outubro, que envia o Ins-

pector Carlos May.
O Sr. Presidente disse que ficava estabelecido que

nos dias : =r Segundas
,
Quartas , e Sextas de cada sema-

na haveria meia hora no fim das Sessões para ler indi-

cações.

Seguíráo-se varias indicações
,

qUe ficarão para se-

gunda leitura.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia =: leitu-

ra de alguns Projectos , e levantou a Sessão ás 2 horas.

Relatório do Ministro da Gii:rra na pi inteira Smàe
depois da abertura cus Cortes Ordinárias

do anuo do i S22.

lllustres Representantes da Nação :— Em obscrvan-

cia do que se acha determinado no oitign 92 da Consti-
tuição, venho a este AugU':to Recinto dar-vos huma con-
ta exacta das forças que se achâo i disposição do Gover-
no tanto rresta Capital como nos .ncantonamentos das

suas irrmediaçóes até á distancia de dnze léguas.

Segundo os Mappas que me forão remettidos peif)

General Governador das Arnias da dirte e Estremadura,

e Commandante das forcas desta Capital , em data d«

29 do passado, dia depois do qual ncniuim movimento
de tropa? tem havido , os corpos que actualmente exis-

tem nos limites acima designados são os seguintes :

De tropa de linha existem os Regimentos de Ca»

valleria i , 4, e 10; o primeiro em I.isbaa e os outros

dois em Belém. Em Àldèa Gallega e Pegões ha hum pe-

queno destacamento do Regimento 2. Todos estes Cor-

pos dão o total de 91O homens, e de 719 cavallos.

De Artilheria temos o Rirgimento 1, de que a maior

força está nesta Cidade, e o re;ío em vários destaca-

mentos em Belém
, 5. JiiliSo , Cascáes e Ctzimbra. Ha

hum destacamento nesta Cidade do Regimento
j , além

das Brigadas volantes, para cujo serviço existem iS;

bestas muares. O total destes Corpos monta a 619 pr»-

ças.
,

De Caçadores temos os E.-talliúes 4, 5 , e 6, O pri-

meiro em Belém , e Os dois últimos na Cidaáe. O seu

total he de 924 homens.

De Infantetia temos n^ Cid^|^e os Regimentos 4,
16, iS, e 2j ; em Belém os Regimentos i, e 1), e as

Companhias orga.iizadts para a Expedição de Africa \ ern

Peniche ha dois destacamentos d^s Regimentos 1 j, e 10.

Em Setúbal acha-se >> Reginifato 7 que tem destaca-

mentos n.< Trafaria , Torre Velha , PaliiieVa , e Costa

de Setúbal. Ein Cascáei fstá o Regimento 19 com des-

tacamentos m Ericeira , Paço d'Arcos, e bataria do Bjoj

Successo. O total destes oito Regimentos, com as 648
;

praças dj Eiípedição A'AJrica sobe a 4:9 IJ homens.

Além destes Corpos ha a Guarda da Policia com-
posta de 967 liomens de Inf.interia , e de 251 de Caval-

latia com 185 praças montadas, cujo total vem a ser

de i:2iS homens, e de 185 cavallos.

Ha também na Cidade, em Belém, e Peniche o

Batalhão de Artifices Engenheiros, e Companhia do Ar-

senal em que actualmente existem 2CO homens.
Todos estes Corpos de tropa em serviço activo for-

mão hum total de 8:784 homens, 904 cavallos, e 1 !i j

bestas muares.

Nos Mappas que me forão remettidos não vem in-

cluido o Regimento iQ de Infantcria que se «cha em
Santarém , e cuja força he de pouco mais de 600 ho-

mens. Todavia faço deile meru;ão, por que poderia sus-

citar-se alguma duvida a respeito da distancia em que se

acha.

De Corpos de Milicins Nacionaes , na Cidade e vçu
Tprmo temos os seguintes : o Esquadrão dos Voluntários

dn Commercio, dois Batalhões de Artilheiros
, dois di-

tos de Caçadores , o Regimento de Infantcria ón Cojn-

mercio , dois dos V"oluntarios , e os dois Regimentos do
Termo. No districto de Torres Vedras ha hum Regimen-
to , e outro no de Setúbal. A força de todos estes Cor-

pos de Milícias sobe a 5:999 homens.

Além dos mencionados Corpos existem, dentro dos

limites indicados
, 7 Companhias de Veteranos que dão

hum total de 605 praças.

Por tanto o numero de tropas que se aclijo nesfa

Capital e doze léguas en) torno he de I5:j88 homens,
dos quaes 12:3 j6 se acháo em Lisboa e seu Termo 4 a

saber: 7:745 de praças em serviço activo, e 4:591 de

Milicias que podem promptamente reunir-se.

Tendo feito o Relatório destas forças e dos lugares

em que se achão estacionadas , cumpre-me accrescentar
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<pre iUtt «• acháo no melhor estado de diçciplína que

p.rjnitttnro servito diário da Cidade, o estado reduzi-

do cm que se adi o os Corpos de linha , a falta de ho-

ineiis nos Reciaieiuos de Cavallaria em proporção ao

j!'tnieío dos cavallos , e as poucas reuniões que ha no^

Corprfs fie Milícias. Cuinpie-nie igualinente assei;tir3r ao

S. betano Congtes;o que todos estes Corpos, aiisiui como
tf^dos os mjis que formão o brioso Exercito Portiiguez,

Se acl.ãn animados do melhor espirito , e que se fór ne-

ces<;.iiio tomar as armas em dc;fe7a da liberdade e inde-

p.-iiiknci.i iiacroual , mostrarão que ainda são os mcsmoj

que t,iiito se illu^trárão nas Campanhas da Guerra pas»

sjitd. Hjco tfejs i\'.-iíJí/í/<ii/cí 2 lie Dezembro de 1822.—
JilMOil Gônçiilves (U Miriiiíáa, Secretario d' Estado dos

Mr-c;ocios da Gucrrí.

Copi' ''' Rc>itKriiiiento dos Moriidons da Freguesia do

iv-.lvador de Ganfey , Terma i.e Valença do Mrnho , o

iniiil f/ri rfrucHido pito correio n 2 d'Outubro ilc 1822

li S, Mi-^-stade por via do Excíllsntissimo Sr. Sccre-

tvria e !tit íiitro das JuitiÇai.

" Sínhnr : — Os Moradores da Freguezia «ie S. Sal-

vidor de G.tiifei/ , >ia Ordem de S. Vínto , da Comarca
á- Vithitçti na Miiiiio , com toda a submissa», e respei-

to de\iJo 3 Sagrada Pessoa de V. R. H. , e ás sabias

Det,'rn)niaçóes do Soberano Congresso, us.iudo do Direi-

to de Petiçío ,
qif- llies he concedido , exnóem a \'. R.

At. as razões, que lhes assi«tem para pedirem a conser-

vaci" do r-fcrirlo Mosteiro de Ganfei/ , e para que não

seji incluiilo em o numero dos extinctos ,
o que depeii-

tle .ia escolha de V. R. M» contorme o Decreto da Re-

forma dos Regulares ha pouco discutido , e approvado.

Os Moradores recorrentes põem com a devida submissão

jia piesençj de V. R. W. as reflexões íegutntes , confia-

xlos na bem conhecida , e nunca assas louvada Piedade
,

* decidido amor dos Povos, que iilustrão , e intlamnião

'O M.isoanimo Coração de V- R. M.
,

para que, achan-

Tfr>-as dignas de attenção
,

pelo bem do Estado , da Re-
ligião, e dos mesmos recorrentes, mande por seu P>eal

•Dícreto seja conservado o dito ftlosteiro , e seus Pveli-

'gio-os , de quem o Estado, RcligiSo , e Povos hí tantos

seCiilc*, quantos conta de existência, tem tirado, t ti-

i-áo 'iei pTSveitosas , úteis, 1; 1-xím conhecidas \3itt»£criç,

"qàe ríírtgtsem ignora , e de que apenas haveii quem du-

viíV*.

\.° Ninguém pAde duvidar da utilidade, que resul-

ta àofisi.ado da conservação diUes Religiosos c seu Moj-
> iie puhiico a todas as vistas, que n'clle se

as gtand;s personagens
,
que vem a estes sitios

-qucncia em razão da Fronteira , e Praça vizinha
,

1 encontião luim quartel commodo , decente, e pro-

.ioMj.áo á sua alta qualidade ; e alli se aquartelou o

..luiquez de /j Roíiers , e toiio o seu Estado Maior , e

ii.jis proximamente o General Bernardim Frâire ; de que

re5ultou ao Mosteiro nada menos do que ser incendiado

pelo inimigo Franccz. Os Religiosos pagão exacta c pon-

tualmente as suas contribuições a bem do Estado , e se

•prrstão não sõ á hospedagem das Authoridades Civis e

Wiiitares
,

que transitão por estes sitios em serviço do
incsmo Estado, mas também toriiecein de mantimentos

a Tropa mesmo, que por vezes tem gt.arnecido esta

Fronteira; o qua indubitavelmente lie útil ao Estado,

e ainda mais aos Povos , sobre quem recahiria este pe-

rado ónus impossivel de satisfazer. E não resuita de tu-

do isto maior vantagem ao Estado, do que a venda des-

te iMosteiro , ou da sua administração? Vendcllo , Se-
nhor ! a quem ? a não ser por nienos da milessima par-

te do que vale? Pollo em administração! A vizinha Hcj-
paiilio (se he odioso procurar exemplos entre nós) a vi-

zinha Híspn.tha que diga o proveito que tem tirado da

administração dos extinctos Mosteiros! Que diga se não
.^ca tudo na mão dos empregados; se humai ou outia

vez náo he ainda obrigada a repor - lhe , cu indemnisillo

pelas Rendas Nacionaes ! , . . Que melhoies administra*

dores do que 05 Religio-os? E tão solides motivns, ra

zoes tão convincentes dcixaráó de rrereccr a altencão d"
V. R. M. para a conservação deste Aiosttiro, e seus Pa
dres?... Não, Senhor, outra cousa nos íaz crer a pie

dadc , sabedoria, e suor dos Poíos, me tanto carícte-

risâo a V. R. M. paia que deixe iiiJcterida nossa hiiniil-

de , e respeitosa siipplica.

2,° He igualmente clara a i'til:d. de, que resulta á

Religião da cnnser\ ção des'c Mo<^tciiO. Extincto elle

,

Os repiesent, ntes firguezes ce Gonfcij , em numero de

mil e seiscentas atni.is , serão em breve tempo viciimas

das paixões, da dissolução, c- ài desrrd;m, esí;uccidos

necessariarrciíte dos deveres da Religião, e do Christia-

nismo por falta de illesties que os ensinem , e de Pasto-

res que os guiem pelo carrinho da verdade, e da salva-

ção, NSo hav«rá quem celebre o ^'acrosanto Sacrifício,

Não haverá quem semce a Doutrina Evangélica. Não ha-

verá quem administre os Sacrarrentns. Não haverá final-

mente quetn acuda ás norsas necessidades espiritiiaes ;

ao que tudo satislazeni tão louvavelmrntc estes Religio-

sos exemplarmente edificantes, e que se r.os preslão pa-»

ra tudo em quí-lquer tempo , e a qualquer hera que se-

fão prcLisO» , e procurados, txtinctos clles
,
quem cho-

rará mais por nós entre o Vestíbulo e o Altar? Quem
será nosso medianeiro para com Deos ? Hum único Sa-

cerdote Seculir que tem eUa Frcguezia a mais extensa,

« intensa, apezar da sua efficacia , do seu zelo, e de to-

do o seu disvelo, poderá acudir a todas lossas precisões ?

He impossivel. E como , Senhor
,
podemos ser indifFe-

reiítes á privação de tantos bens que clles nos ptopor-

ctonão ? . . .

j.'^ Pela parte que nos toca, nada mais evidente do
que a utilidade da conservação deste Mosteiro. Os Wo-
radores desta Frepuezia , e mesmo das vizinhas feJa maior

parte são pnfres, jornaleiros, offjciaes mecânicos, sol-

dado? , e muito poucos proprietários. Todos por conse-

quência recrirrem ao Mosteiro nas apuradas necessidades

que padecem ; hiins ganhando o seu jornal diário na la-

v(iura
,

pedraria , carpintaria , e mais cccupações mecâni-

cas indispeiHaveis no Mosteiro ; outros servindo os Reli-

giosos nas occupsções precisas no Mosteiro , e serviço

d'eile. Todos finalmente recebem i Port-ria as esmolas,

com que supprem a sustentação de suas mulheres e fi-

lhos
,

para o que não basta o módico jornal ou soldo,

que recebem. Nas suas enfermidades lecortenn ao Mos-
teiro, que não só lhes distiibue o necessário próprio ali-

mento, mas ate lhes manda pa^ar na botica os tenriedios

convenientes, prnpoicniai do-lhes n.uitas vezes os mes-
mos facultativos , c tiioo o mais necessário. Receben»
m.uitas vezes do Mosíeiío vestidos com que não só co-

brem a sua nudez , n as tan rcn se defendem , e pteser-

vão das inclemências do tempo, e do rigor da estação.

Finalmente muitos lhe devem a sciencia de cfficios , e

artes mtcanicas, pois que o J\ir.steiio não só paga a l^ies-

tres que os ensinem , mas ate lhes proporciona instru-

mentos , e meios de subsistência até que aptendão. Ex-
tincto o Mosteiro, quem. Senhor, ha de fazer outro

tanto a benc|-cio nossc/ ? Aonde iienos achar remédio ás

nossas necessidades ? onde não ha Fabricas , ou Estabe-

lecimentos pubiicos , em que os Povos se occupem ; on-

de não ha qualidade alguma de commercio, onde tud»
he pobreza ;

que infeliz a sorte que espera os recorren-

tes ! a necessidade, que de ordinário iie rrãi dos vicios

,

precipitallos-ha ínfallivelmente na desgraça. Demais, Se-

nhor , se os recorrentes pagavão ate agora de bom gra-

do ao Alosteiro , não só es dizimes , mas as pensões , era

por verem que tudo isto teveitia em proveito seu, a

que desta sorte se cumpriáo as ultitpas vontades de seus

passados, que, supposta a existência do Mosteiro, he

que lhe dotarão parte dos seus bens, fazendo hum recí-

proco compromisso, que parece cessar pela extincção do
Mosteiro. E como poderão os recorrentes não s6 ver-se

siigeitos ás violências, e texíçóes d'htttn Rendeiro, m»*
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òue além disto o producto das suas pensões va! coiisu'-

mir-se em outra parte , deixando todos estes Povos vi-

ctimas da miséria, e da fome!... Aii
,
Senlior ! os re-

correntes tem diante dosollios o triste quadro da sor-

te que os espera, nO seu vizinho Mosteiro de S. Finsl

o seu Edilkio lium montão de ruinas ! os seus bens re-

duzidos a matto, e silvas! e finalmente o Povo vizinho,

«'esses poucos liabitantes que Iherestão, apresemáo a

triste imagem da fome , e da miséria I Igual sorte nos

espera, se V. R. M. náo attende nossa supplica. Ulti-

mamente, Senhor, como poderão os Religiosos em ou-

tra parte, que não seja esta, satisfazer as obrigações, a

que se compromettérão com nossos passados, e comnos-

co mesmo?... Acaso poderáó levar comsigo o oníis

,

deixando a condição do compromisso ? Não, Senhor,

aonde quer que a sorte os leva , lá contrahiráó outro ;

porém o nosso fica frustrado. E deixará V- R. A', de at-

tender tão solidas , como convincentes rqzóes ? Por ven-

tura o Soberano Congresso, que tantas provas tem dado

de que nas suas incessantes tarefas só tem em vista o

bem dos Povos, intentaria a desgraça deste Povo, de-

cretando a extincção do Mosteiro de Ganfey ? Certamen-

te náo. A felicidade dos Povos rege as decisões da An-

ousta Assembléa. O bem dos mesmos he o único n)o-

Vel das acções de V. R. M. Pedimos por tanto a V. R.

M. se diíne mandar seja conservado o Mosteiro de G«;i-

fctj , da Ordem de S. Bento, e stus Padres, para bem

.do Estado, da Religião, e dos Po\os, que humildes

implorão , e esperão receber a mercé." (Seguem-se cen-

to e vinte seis assignaturas.) " Reconheço as letras das

assi^naturas e signaes no Requerimento ao fim dvlle

retro, e iiipra serem próprios dos Moradores da Fregue-

zia de Ganfey deste Termo, no Rcqueiiniento , e fim

'd'elle çontheúdas por outros similhantes, de que dou

fé, e vai numerado, e rubiicado por mim. Valença z de

Outubro de 1X22. Lugar do signa] publico. Em teste-

munho de verdade. ^=.Antoni» Victorino Pimenta da Ro-

cha-''

Reqaerinis.ito da Camará ele. sobre o mesmo objecto.

"Senhor:— Os abaixo assignados Officiaes da Ga-

mara da Villa de Valença do Mhilio , indivíduos da Cor-

poração Militar, e Guarnição, e mais Cidadãos da mes-

ma Praça , vão por este modo aos pés de V. Magestade

tender o tributo de suas homenagens , congratidar-se

com V. Magestade pelo faustissimo remate. Juramento

da Constituição da Monarquia ; e ao mesmo passo, usan-

do do direito de Petição, que lhes he concedido, ouzão

fazer a V. Magestade a seguinte exposição, ou suppli-

ca:
" Estando a final decidido pelo Soberano Congresso

Nacional quíl deve ser o numero de Conventos de ca-

da Instituto Regular; e que o da ordem iienedictina

deve ser de dez Conventos , os quaes pertence ao Go-
verno de V. M. destinar : succede que ha no Termo
desta Villa o Mosteiro do Salvador de Ganfey da ordem

Benedictina ; o qual certamente mais que nenhum outro

reclama a sua conservação por suas mui particulares cir-

cunstancias
,
que são em summa as seguintes :

He este Mosteiro, sito hum quarto de légua desta

Villa e n'huma situação admirável , reedificado todo

de novo , e por isso aformoseando grandemente o paiz.

A freguezia , de que o mesmo Mosteiro he Pároco, e

da qual percebe os dízimos, he tão grande , e populosa,

quanto he pobre no geral ; grande parte he composta de

famílias de soldados commumniente as mais necessitadas.

Por isso mesmo he este Mosteiro da mais reconhecida

Utilidade, e beneficio pa.-ticularmente para aquella fre-

guezia pelas esmolas, que diariamente d'alli? recebe,

curativos nas suas moléstias, e outras mais caridades,

que dispensa com a pobreza ; bem assim creados
,

jorna-

' leiros , e mais officiaes braçaes que d'alli tirão a sua su-

bsistencia.

"A Religião, e o Cuito Divino não interessáo tri-

nos na conservação deste Mosteiro, em razão dos Offi-

cios Divinos, praticas, e funcções Religiosas, que allt

se frequentão
;

pelo bom exemplo, doutrina, e regula-

ridade destes R.eligiosos em todo o tempo : o que faz

ser esta huma das freguezias mais pacificas, subordina-

das , e bem morijeradas do Termo, E todas as referidas

vantagens deverão ir em aucniento crescendo o nmiiero
dos Padres , e talvez da sua renda , como he natural por

esta Reforma.
'' Accresce mais que não ha nesta Villa , e Praçí

Convento lilgum , nem outro em todo o Termo, mais

que o de Mosteiro, da ordem de Capuchos, sito em
huma montanha na extremidade; do Termo , em dislanci»

de légua e nicia do dito Mosteiro, e desta Praça.

"Além de que, erm todo este paiz, entre Aí i/j/io e
Lima não ha senão dois outros Mosteiros da iresnia or-

dem , os mais insig-nificantes , e mais mal situados que
certamente ella tem ; quaes são o de Miranda no Ter-
mo dos Arcos ; e o de Cabanas no Termo de Vianna^
e suppriniidos estes, como será regular, he de justiç.i

,

ou de razão que fique ode Ganfey, único em todo o di-

to paiz , e para Commodidade mesmo dos Padres do di-

to districto. Sendo depois o primeiro Mosteiro da dita

ordem
,

que se offerece , o de Kendufe , na distancia

d'aqui nove léguas.

Accresce finalmente que, sendo como he o dito Mos-
teiro assim fundado na vizinhança desta Praça , e sobre

a via publica, e militar desta beira-^Aí/n/iO , he , e tem
sido , e pode vir a ser muito interessante ao Estado , e

mesmo a povoação da dita Villa , e Tenro , servindo

a cada passo de alojamento de tropas , de Generaes , e

mais Officiaes assim Militares, como Civis, que , ou
transirão , ou vem em diligencia a esta Praça , onde a

povoação, por ser muito reduzida, e acanhada, não of-

ferece taes coinmodidades. O que particularmente acon-

tecco nas épocas passadas, ou Campanhas deilíOi, j2oS,

e 1S09; até que neste anno foi incendiado pelos Fraii-

cezes inteiramente ; hoje porém achando-se reparado a

todo o custo , e sendo susceptível de maior augmento :

pelo que seria tanto mais sensível vê-lo agora abandona-

do , e extincto.
'' Eis ahi porque os recorrentes convencidos da im-

portância da conservação deste JV.osteiro ; animados das

. Pias , e Paternaes Intenções de V. Magestade ; com tu-

do na duvida , ou receio de que este Mosteiro venha a

ser hum dos supprimidos
,

julgão de justiça , e razão fa-

zer a V. Magestade esta sincera, e resumida Exposição.

A' vista de que , = Pedem a V. Magestade se Digne

propiciamente tomalla em sua Real Consideração ; para

resolver conforme a ella, em tanto beneficio publico, e

particular = E. R. M."
(Foi assignads pela Camará , Officiaes do Regimen-

to n.° 21 , Ecciesiasticos , e Povo , e remettido ao Go-
erno pela mesma Camará no mez d'Outubro de 1S22.)

ANi>ivN ao.

Sahio á luz: Resposta ás Notas Criticas do Dr. Vi-

cente José Ferrara Cardoso da Costa sobre hum Ojjício

do General Stockler ao Illm. Excm. Sr. Conde dos Ar-

cos, datado de 2 de Janeiro de 182I , escrita e publi-

cada pdo mesmo General. — Vende-se na Loja de P. e

J, B.eij aos M:irtyres.

N. L'. Poucos escritos nos nossos dias se podem
apontar onde reluza huma linguagem tão pura, huma
dialéctica tão exacta, e huma tão decente como enérgi-

ca refutação. He hum combate entre dois Athletas lit-

terarios ; mas nesta Resposta ao seu antagonista dá o

General Stock/er , aos seus compatriotas hum exemplo,

seguido por poucos , do como os verdadeiros sábios cos-

tumão defender-se pela penna.

A jx i ni r li i- -N b a íN a C 1 o i\ A L.
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t«S, ou pouco mettiõf. Importa pois ler ante os olhos

este principio
;

porque o povo não se embaraça com o

Autlior da Lei , mas com a tondade da Lei ; e já que

felizmente ao CongresãO Portiiguez compete o legislar
,

convém que elle mostre tal prudência
,

que suas leis

não possão ser justamente impugnadas. Ella quer ver em
seus lllustres Representantes outros tantos Ateopagitas

,

resolvendo com profunda madureza sobre os relevantes

negócios da Rel:gi':o , e do Estado , sem estrépito ,

sem clamores , sem espirito de partido , e de contradic-

çáo e sem discursos enramallietados , e de mero appa-

lato , mas sólidos e concludentes Com que horror não

ouvio a Nação os alaridos e vozerias , algumas vezes

ameaçadoras , do povo das varandas, que interrompi.lo o

Íi6 das deliberações , e convertiáo o santuário de T/ie-

mis em lugar profano, sem que a justiça vingasse a so-

lemnes insultos e assoadas feitas á magestade do Congres-

so Soberano , e da heróica Nação nelle representada ?

Como podem expressar com franqueza suas opiniões os

lllustres Opinantes , atacados das pateadas e dos ruidosos

apupos da gentalha mal cr cada ? Que tem ella com as

CoTtes ?

Descendo a miudezas , muito haveria que dizer. Os
direitos banáes se acli.ío extinctos : as rações e certos

foros reduzidos a metade. Resta porém estabelecer a igual-

dade
,
que he attributo do systemá Representativo. Com

aquella reducçáo alguns povos ficarão como deviáo ; ou-

tros ficarão melhor do que devião ficar ; e outros nío

chegarão a ficar como era justo que ficsssem
;
pòr quan-

to a sorte de todos não era igual. A igualdade d'é me-

didas em todo o Reino ainda se não pbz em execução.

Réstáo muitas obras publicas para se construirenri ou fé-

pârarerr) , co:iio pontes , estradas , etc. Resta executar as

traçadas divisões do território do Reino em districtos ci-

vis e «eclesiásticos , e acudir com os ord^^nados a tempo

ãòs Empregados públicos. Resta, resta, resta niatar es-

sa bicha feroí da Divida Publica
,

que escapou á passada

e prolongada Legislatura , e talvez escape á presente e ás

futurai: e não só escapou, mas triunfou. Embora pois

dJ^áo quatro estouv'ados tiiilo vni bem ; os entendidos di-

f.lo : nada \'aibem ím quanto se não matar a Divida Pu-

6rica : nada vai bem em quanto se continuar a verter

gíatuitarhehté o sangue POrtuguez m America: em quart-

fó se esgotar o dinheiro publico com expedições mariti-

inas par^ obter (fnas de debalde) por força o que se

deve liltimar por prudência : em quanto se não fiz.er

gLÍèrra acerta casta de gente, cujo axioma he— tudo pa-

ra liai , e riada para -jós ; gente que não obstante isso
,

^rifá, qíie he constitucional, é muiio addida aosystema;

gente que corromp;o as eleições, é abusou da simplici-

dade dos povos ; cabeças aéreas, declamadores, fallado-

res ineptos , cuja politica se reduz ao que já fica dito —
tudo para nós. Ah .' sim ; estes são os mais encarniçades

iíiimigos de qualquer bom systema de Governo.

Nestas circunstancias criticas findou a primeira , e

còrrieça a segunda Legislatura. Este segundo Congresso

fern como ã barba outro Congresso no Brasil ; e a Na-

ção está para ver qual delles brilha mais pelo acerto ds

suas decisões. Que dirá o Mundo se o Congresso do

"Brasil atirar melhor ao fito ? O vulgo decidc-se muito

em seus juizos pelos efiteitos, e quando os não vc, pou-

co stí embaraça com as boas iiitenções. He pois nestas

circunstaiiciâs que devemos rogar a Deos , donde vem
todo o bem , se digne illustrar os Procuradores da Na-

ção
,
para que por seu conselho , e resoluções nos tirem

dó naufrágio que nos ameaça.

Sr, Kedactor da Gazeta Universal.

Vi a sua Gazeta N.° 252, c li a carta do R. /. A.

deM. Eu não sou chorão, e vi por vezes diante de mim
(it barbatanas das camisolas brancas, e nem por isso se me
lierriçárão os cabellos ; ( he verdade que não cortei a ca-

"beça a nenhum boneco , e procederá dahi a minha fraque-

za) : mas á vista das exclamaçõíí t!o luííccr Genio ex-
traordinário que actualmente posíiie a Nação PortU"ue-
za , não pude conter as lagrimas! Fui procmar hum Ami-
go, para desabafar com elle , c pedir-lhe que coinii-o to-
masse parte nas afílicçóes daquelie Virtuoso Varão r=

porque os males allivia , ternos males companhia, r: En-
tão aquelle sujeito, mais prudíute , e mais instruído no
grande livro do Mundo do que cu, (livro por onde eu
desejo que leiâo todos os nossos Governantes) depois d*
ler a carta a sangue friu, me respondeo : =0 Padre e^-
tá apaixonado, e desta vez saliio fora do seu setio. r:

Parece que queiia que se fizesse Ijuma excepção da re-

gra a seu reipeito. lie não quer ter inimigos
, não seja

sábio, não seja virtuoso, não seja o maior Talento Por-
tuguez do seu tempo. Pois que? Queria defender a Re-
ligião Christã no século 19, e não queria inimigos? Que-
ria ser o melhor Orador da sua idade , o Bussuet c o
Maiíilloii do seu tempo, e não queria adversários ? Que-
ria em fim diz^r a verdade nua' e crua ; atacar os vitio'!

oiidé quer que os encontra, ; finalmente morrer na FJ
do Carvoeiro (isto he, Carvoeiro d'outro tempo) s,:m ter

sido Irmão dã Cámaridoli , e líão queria ser perseguido ?

Ora aqui nie lembra o caso do Bispo, quando o Sobri-

nho lhe rcferio as qualidades que queria encontrar nx
Noiva (que fjria se fosse hoje!): toma lá u Mitra, dil

cá hum disso ! — G Padre quando se propoz a ser sábio,

jrí devia prever, que só a posteridade lhe havia de faief

a devida justiça; porque ck rio nosso Par1ag.1l nSo sct

quer atac.ir a modéstia de ninguém , e por isso em quan-
to vivos não são irjuito eloniados os nossos Heroes , e
quasi Sempre tem que soffrer seus contratÇíitpos, Hnit*

morrem irtiitando o Santo Jub na pobrezi i oaittos tód*
a vida são victimas da inveja ,• e da intriga ; cst*" ni&rrt»

no hos|''ítai , aquelle í6 lhe ftzem justiça os E'9tri»ní;cii

ros , ctt?. etcj Ora, Sr. Padre, tenha paciência
^ & repa*'

re qiié os seus mesmos inimigos õ estão fazendo g>ândc'.'

Marche intrépido pOr meio (itiles. D'aq'ji llic sabe huifíf

góio ; bordoada : d'alli galreja hunia arrã ; bordoada : d'ij-i'

cola grasna hum Pato, togo: d'alM pia humpiíHò; iuiii"

bâ ; em fim não os deixe parar em ramo vdrde ! conti-'

nue segundo os :eus Filantrópicos princípios, « dtbítí gri''

tar a canalha. A parte sã da Nação reconhece o seU me-
recimento , a opinião publica he a seu favor. Não ouvs
ahobeda desde o mais sumptuoso Templo até á mais pe-

quena Ermida
,
que n'âo repetisse o seu nome no dia das

Eleições. Então que mais queria ? He verdade que f<»i

riscado em muitas partes ; o que se segue d'ahi '! Qui
erão tolos tantos que o votarão, e que só tinlião juiidi

tão poucos que o riscarão ? Ora essa não come ninguCtr. «

Não eitaváo de Semana os impartiaes , d'outra vez o es- Jj
tarão. E cuida que só O Padre foi riscado ? Pois engíma-

se ; foi muita gente boa , e pelas mesmas culpas. Advo-
gado vi eo riscar

,
por não ter meios de honesta subsis-

tência , e ao rnesmo tempo houve periodiquêiro ( e até

algum entaiacrado, e sem essa tínxada ) a quem sô julg;^-

râo meios de honesta subsistência ! O que se colhe d'aqui 4

Que escr'.'ver a favor da vida , honra , e fazenda do Cida-

dão , não dá nnein? de honesta subsistência ; e que escre-

ver ralhando, intrigando, mentindo, e descompondo,

dá meios de honesta subsistência ! I ! — Ah! Sr. Reda-
ctor, se a V. m. fepetisse o iTiJi» que a este respeito mei

disse o meu aniigo ! Saberia cousas galantissimas ! Mas;

pedio-me sígredo. Se elle me der licença, eu lhas direi

d'outra vez, e lhe descióverei a figura que nesta terra fi-

zerão algumas das taes Juntas riscadbras
,
que, se não sè

lhe acaba a authoridáde tão depressa , aconteCia^lhes 6
mesmO que acontcceo á arrã quando qutz ser igiial ao

boi. — A conversa do meu amigo veio interrompet-me
,

e impedir-me por hum pouco dizer-lhe o motivo pOr que

vou ainda hUma vez á èua respeitável presença : he par.-t

pedir-lhe hum favor. Sei qui V. m, he amigo dô Padre ,

e elle talvez se não possa esquivar a servillo , se V. rti.

se quizer interessar , achando justa a minha pertenção

,

que vem á ser : Não dedicar o seu Poema aos Inglezes ^

isso lie augmentar ttiiiito o seu ntíuial orgulho ! N3a
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Sr. , isso (iè veígonliâ eterna para a sempre briosi Nação

Pornigueza. He verdjile que dedica!!o assim se.n mais,

nem mais aos Porttigiiezes em geral , lie lazer obséquios

a quem llins não mcrsce ; maS podia dedicalia áqiielles ,

que rião sárt partes coniponeiiies da tal sucia , e que fa-

ttni'o justiça aí) P^dr- , sÍo, e mostfão que sãn bons

eiir stáos, bons Cidoiláns, e níiuma palavra Portugutzít

,ta tt,i:peftt ítiítign. Si n , Sr. Redactor, peço-llic que se-

ja 3 dedicatória^: Jf s Poitii:;ueies à\ tempera antiga. =
Isto tiáo S9 pôde enteiifler djs iiiconstitucioiíaes ,

porque

os Portiigiiezej de algum dia eráo Con^ntUvionaes ; ó lá

<e erão ! V. m. bem o Sabe. iMas o Padre hc teimoso,

lie csfaz de faltar, e lá vai a dedicatória paca os Ingl--

íTS ! Mal haja quem iie a causa de sunilliaiite petda
,
mjl

haja quem insulta a Virtude, e bem haja V. m. que lie

Redactor de hum Periódico digno de todo o apreço, e

3 que recorrem os lion.ens de bem, e entre estes o seu

— Ci/itstante Leitor. = Ejort 1% de .Novembro.

CORTES. — 4." SíSiãíT do dia 4 ilt Oczfmbra de 1%Z7.

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão ás iO h.
,

6 lida pelo Sr. Secretario Busilio a acta da precedente
,

que toi approvada , deo coma o Sr. Secretario fcl^ticimi

do expesiiente , em q'ie se compreliendia o seguinte :
—

Hum ottício do Governo pela Secretaria d'Estado dos Ne-

gócios do Reino, enviindo iium olricio da Junta Provi-

sional do Governo do P/iní
,

que líie tinhi sido trans-

mittido pela Depxitacáo Permanente. Outro pela Secre-

taria d' Estado dos Negócios da Fazenda, cm quft expõe

que não estando determinado por Lsj as gratilicações
,

que devão dar-se aos Secretários dos Governo» do Ultra-

mar , assim o communica ao Soberano Congresso pjra

resclver sobre este cbjecto , accrescentaiido que he ur-

gente para se poderem despachar os requeriaientos d' a-

tjuelles que estão próximos a partir pata os Governos da

AJrica. Estes ofticios passarão as respectivas Commissóes.

Foráo ouvidas com agrado as felicitações, que p^lo

juramento da Constituiçio dirigem António Cornelio Co-

laço , Cônsul Geral de 2'fj'ijer , e Jorge José Colaço.

Ficarão inteirados das partes de doente
,
que envia-

rão os Senhores hor^ei de Bjrros ^ Manuel Tjejefin» das

Santos, e Trigosa : e da participação do Sr. Deputado
Substituto, chamado pela Divisão de Trancoso , Antónia

J:ilio de Frias Pimi.itel , em íiue accusa a recepção da

ordem que o cbama , e tjue se ficava dispondo para par-

tir immediatamente.
O Sr. Júaijuini Plácido Galvão Palma enviou para a

me?a numero de exemplares de duas Memorias, que to-

ráo distribuídos, as quaes se intitiilão : i.^ Resposta que
Joaquim Plácido Galvão Pahr.a , Prior da Matriz da Villa

de MonÇarás, deo a hum amigo ( ali.is acreditado pel.i

sua lilteratura) de consciência timorata, que o con<.jl-

fou sobre a reforma projectada para os Regulares; e par-

ticularmente se devia aproveitar-se da Graça
,
que o Con-

gresso Augusto impetrou da Sc Apostólica para a secula-

risação d'elles : -'— 2." Quaes os inimigos da nossa Rege-
neração? O que he pruciso evitar para que cila prospe-
re í ^— Forão recebidas ccin agrado.

Passou á Commissão das Petições huma representa-

rão da Camará de Ponta Del-^ada ^ e hum requerimento
dos Credores da Divida Publica , e outros.

Ouvio-se com agrado a l^licitaçáo do Cidaílão Joa-

quim Francisco da Fonseca
, do Para , em que envia liu-

)na Memoria intitulada: —Despotismo dcimasearodo.
O Sr. Girão mandou para a meza luima fclicicação

da Camará Constitucional do Teimo e Villa de Banjtici-

ros \ fez-se menção honrosa.

O Sr. Derroiiuido entregou a felicitação do Tenen-
te Coronel Gjmmandante do Regimento de Milícias de
Evoro

, João Boto Cavalleiro.

O 5f. José de ò'á igualmente apresentou huma fe-

Iii:itação (lo JuÍ2 de Fera de Mourão^ Alipio Antero d.»

Silveiíâj incluindo tntdlerti fcni rfcuet"hieisto rn- t;ué

expõe a impossibilidade tíe pcder iulsistir cem o cideiia^

do que actualmente tem.

O koticario António Fsiistino de Ancrace rffeiece

3 terça psrte dos n.edícatrientos
,

que se gastarem nos

Hospitâcs M-litaies.

O Sr. Secretario 'Bniilio Jlícrto fez 3 chamada, e
disse se achavão presentes ic6 Sis Leputados, e que
faltavão 20, dcs cuats ; tem licença motivada, e ij

sem ell.i.

Ordem do Di/i.

O Sr. Puto J\lonii tnmcu a palavra , * disse t]UO

antes de se entrar na Ordem do Dia, tinha a di?er, que
teiido-sfe determinado na SessiO antecedente cue ella fe»*

se a leitura dfc algunS projectos ; e lei do çntio iresnio

ouvido, que havia hum prpjetto dé Fazenda da maior im-
portância

,
propunha que se prir cipias^e por este, por

isso que nós devemos ter em a n aior considEtaçúo taei

objectas.

O Sr. Freire disse que elie tinha letnbrado éslé

mesno projecto
,
que era sobre o regirrento dos Conta*

deres, porcm ene este pioiecto rio pCcda ser lido, «enl

ser adojtado pela Corrinissáo de Faztnda , ou por álfinttí

Sr. Dfput3<o , e qtje scrdo èllé tão cotnplkado
,
que

coir.prehendé 3CÕ e tatitos artigos, e enSerra dtucriní,

que ha de ditijir a sdrhiin'str<ição dfc Fszenda ^ derde aí
Camarás «é ao Thesouto , nato he pOssiVei que isto s^
faça , sem ser ex.iiiiitiádo , C que cada hum que o ado-
ptar se aol.e em estado d; O sustentar,

O Sr. P„to Aíonlz disíé qite elle tomava comei

síu : em toíisequencia o Sr. Pttstdente disse que ein seu

Ccripetentc lugar lhe daria a [iiljvra.

O Sr. liviges Curneiía leo, e fnardoti para a rretáy

pata seguir a n..ucha ordinária , O projecto de Decreto
para abolição da Meza do Desetr,bargo do Paço, e o des<

tino, que devem ter 03 negocies, de que alli se conhc-
cião. :

O Sr. Lopes da Cunha fe? Inima indicação *^tti que
propunlia se excitasse a atteiiçao do Governo para «
prompta execução da Lei de 29 de Seterribio de 1761^

sobre encargos de Missas. O Sr. Presidente disse çiie re-

duzisse a sua moção a hum projecto paia se toiriar eftt

consideraçcn.

O St. Girão t relator da Cominitsão de Agricultura

-

leo o projecto sobre as provas de vinhos na clemaiciçáo

da Companhia das Vinhas do Alto Douro; foi posto sor
bre 3 mezai

O Sr. José de Sá totrou a palíAtâj e disse cuo
tendo-se picposio como urgente os deis projectos di
reiponsabilidjdc de Ministros, e Eniptegados , e de Fa-
zenda, elle o rrconiiecia ; prrcm que a par destes húvit
outro, que elle suppunha de tanta importância, que se
devia unir aquelles, e era rrlnstrucçáo Publica. =r A im-
portância deste objecto lie tal ,

que s« pôde dizer com
Oradores ni.ns abalísados da Assen bica Constituinte de
França

, que sem instrticçáo não ha liberdade : e certa-
mente o estudo he o alimento da táíào : por tanto re-
duzindo as suas idcaS á Universidade, a qtie elle tem á
honra de pertencer

^
pfopunha hum projecto de Decreto

para a Sua tcicrma, o qual foi lido , e mandado para a
mêza. r

O Si*. 'Bernardo da Silveira propo2 que o projecte»

de Decreto sobre as provas de sinhos que se acabava de
ler, fosse julgíido urgente. Hònvc algums discussão; e
julgando-se sufl^cientenicnre discutido foi juTsado utgen»
te por 66 v-otos contra 51 ; isto he

, pOr mais das duas
terças partes dos Deputados existentes", comO determina
a Constituição.

O Sr. 7V.<Hiiíj de Atjtiino leo O projecto de Decreto
da ext incção do Tribunal do Coi selhò da Iwenda.

O Sr. Bnsilla Alberto leo os piojeítos de Cecfefó
sobre Hypotheias, è extincçãô da Wéza da Cohsciei^ci» «
Ordens.

O St, Setretario Ftiguciros loirando a palavra dis-

se , <itte Kcabtva de receber hum ofíicio do Governo pe^
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h Secretaria d'Estado dos Negócios do Reinei, que pe-

ta sua importância pedia licença para ler , e sendo-ihe

concedida, assim o fez , e reduz-se ao seguinte :

^t Diz t) Ministro que constando a Sua Magestade

que a Rainha tiiilia recusado prestar o juramento á Cons

tituição tiniia ordenado, ouvido o Conscllio de Estado

quc os Miriistros observassem o que a mesma Constitui

ção prescreve: em consequência procedeo-se á projnptifi

Oação de tudo que fosse necessário para a saliida da Rai

Ilha. Foi pois intimada i Rainha Fidelisima a Soberana

Resolução em observância da Lei, a qual Sua ÍViagestade

lespondeo confirmando a sua recusa, não por algiima

prevenção nem por ignorar a Lei , mas sustentar a sua

palavra que como pessoa de Bem e Rainha jamais des-

diz ;
que porém no rigor da estação perigava a sua exis-

tência , tentando alguma viagem , ou jornarda , e reque-

ria passar como particular para a Quinta do Ramaílulo
,

para em occasião própria seguir o seu destino, que de-

svia ser Cadiz. Que EiRei tendo em vista a obscrvapcia

da Lei e' os deveres para com sua Augusta Esposa ti-

nha ordenado que buma Junta de dez ftledicos proprie-

itrios e Honorários da Real Gamara verificassem o expos-

tjo
;

que tendo-se no dia ;o do passado procedido á re-

ferida Junta , unanimemente declararão que corria peri-

go a vida da Rainha em tal estação; que por tanto fi-

eira suspensa nesta parte a execução da Lei , e que Ei-

Rei por hum Decreto da data de hoje ordenara a sus-

pensão á Rainha de todos os seus direitos , e que pas-

sasse para a Quinta do Kamalluto ,
acompanhada das pes-

soas unicamente iiidispensavcis ao seu decoro, até que

a estação perpiittisse o cumprimento da Lei, o que tu-

do fazia presente ás Cortes, enviando hum relaçorio exa-

cto , e documejilos sobre este objecto, que forão lidos.

Dicidio-se que se imprimão, e que huma Commis-

sáo Especial do o seu parecer sobre este objecto.

Lêráo-se diversas indicações, entre as quaes se dis-

tinfue huma do Sr. Segurado , em que propunha huma

segurança, ou hypotheca para a divida anterior a 24 de

Agosto de 1820.

( O Sr., Presidente deo para Ordem do Dia —a con-

tinuação de leituras de projectos , e levantou a Sessão

ás 2 horas. _j aiuil «

A-
c

30 OTJ^

'Resumo do itfppa geral demonstrativa dos trabalhos dos

sentenciados militares existentes nos Presidies

«up at».-h 3 rf9,imex. de Setembro de 1S22.

-.sl 3' v t .'^iPxtsiilo de P^rto Franco.

,'. Entrarão de novo 9 : regressarão aos respectivos

corpos j: rporreo 1 : ficáo existindo ijj: dos quaes,

118 são empregados como serventes, nos trabalhos da

Pedreira, e Fabrica da Cal, Arvores da Junqueira, Hor-

tí, e Quartéis de Belcm : 2 em juizes , j em ranchei-

los,;! na escripturaçáo, e 10 na policia, tudo do pre-

sidio: 6 no escallar, 6 doentes no hospital, 5 conva-

lescentes , e 2 incapazes de trabalhar.

C)í:j. .! Presidio da Galé.

, . -.Regtessáráojacis lespectivos corpos ia : ficáo exis-

tindo'85 : dos quaes , 2 são empregados em carpintei-

ros, e 68 em serventes, na construcção de utensílios,

conducção de entulho e aréa na praça do commercio , e

de ao^UH para o hospital regimental de S, Francisco da

Cidade
, 4 trabalhando na Torre de S. Julião da Barra

,

onde Sê achão destacados: 2 em juizes, 2 em ranchci-

los, I na escripturaçáo, e 4 na policia, tudo do pre-

sidio : 2 doentes no hospital.

^- , Presidio de Peniche.

Eutrou de novo i : existem 2j : dos quaes , l lie

pccupado em pedreiro , c 8 em serventes, na obra do

Baluarte de S. Vicente, 2 em juizes, 1 em rancheiro
,

1 na escripturaçáo, 5 na conducção de agua, e 2 na po-

iN A 1 M V li t: N S) A íN .\ <J 1 g .N A-.L.

Jicia , tccío do preskJio : .2 no serviço do hospital , e.4.

incapaz de trabalhar. ','.
,

,.,•

PresldloiJe Elvas. uni :os
-

Entrarão de novo 2: regrcssiiráo -aos -respectivos

corpos 5 ; existem 56: dos quaes são occupados , 2 em
ferreiros

, 1 em carpinteiro , 1 em pintor , e 45 em
serventes , no Trem ,; e Jardim da Praça , Obras de For-
tificação, e Inspecção dos Qu:irteis : 1 em juiz, 2 ern

rancheiros ^:e 2 na policia, tu io do presidio: 1 doeut*
no hospital, e i prezo em reciuíão,

Piesidio de- Cuniiio Maior.

Entrarão de novo 2: regíes'i3ião aos respsctivos cor-

pos 4: existem 70 : dos quaes são occupados, 50 em
serventes, nas obras do Forte de S. João Baptista, e
Inspecção dos Quartéis 1 2 em juizes, 1 em rancheito,

4 na conducção de agua, e 2 na policia tudo do pre-

sidio: j doentes no hospital, 5 convalescentes^ 2 inca-

pazes de trabalhar, e i em novo Conselho. í.

Presidio de Valença.

Entrarão de novo 9 : regressarão ao<!_re«pe€tivos cot'

pos 4: existem 91 : dos quaes são occupados 5 em car-

pinteiros, e 70 em serventes, nas Obras de- Fortiíicaqáo,

e Inspecção dos Quartéis , Trem
, e Armazéns da Pra-

ça : 2 em juizes, 2 em rancheiros , l na escripturaçáo,

2 na conducção de agua, e 2 na hrirta, tudo do presidio :

4 doentes no hospital, e 5 incapazes de trabalhar.

Total Gera!.

Entrarão 25 : regressarão 26: morreò i : existem

478: dos quaes são, J69 empregados nos trabalhos acima

mencionados : 4 destacados na Torre de S. Julião : i í

em juizes , I I Pm rancheiros, 4 na escripturaçáo, il

na conducção de agua, 2O na policia, c 2 na horta,

tudo dos presídios: 6 no escaller do Porto Franco, z
no serviço» dos hospitaes , 16 doentes nos mesuios , 10
convaslescentes , 10 incapazes de trabalhar,' t prezo en»

reclusão, e 1 em novo Conselho. 'j s-.d '. 1

Despega no rancho dos mesmos sentenciatlor.tm'tadai ot

Presídios , e applícação das sobras provenientes

do Pret ijue vencerão,

Somma a importância do ranclio na quantia de

548(jf)óoo réis
,

provenientes de 47 { arráteis e meio de

carne de vaca, 476 arráteis de toucinho, 74 arráteis de
unto, 1 :4i 4 arráteis de bacalhao, 2O2 arráteis de macar-

rão, j :6 5 S arráteis de atroz,". iSo canadas de azeite, 6S

canadas de vinagre, 114 alqueires e huma quarta de
grãos, 154 alqueires e meio de feijão, 29 alqueires e
três oitavas de xixaros , 8 alqueires e meio de batatas ,

e jS alqueires de sal, tudo no custo de 5» 5:} 5 5 téis ;

peixe por 1:775 réis , adubos e temperos por 1 1: j 10 rs.
,

e hortaliça por 20: 18© téií.

Somma o curativo dos sentenceados doentes nos

hospitaes regimentaes na quantia de jçrjoorcis; e^o
Pret

,
que se temetteo aos 4 destacados na Torre de S.

Julião da Barra , na quantia de 7:200 réis.

O Pret que vencerão os mesmos sentenceados , im-

porta na quantia de 871:200 réis, e as sobras provenien-

tes do mesmo Pret importarão em 276:160 réis, que ti-

verão a seguinte applicação ; para camizas' 44:580 réis;

jalecos , calças, e concertos j6:46o réis; çapatos novos,

e conceitos 71:510 reis; lavagem, e concerto de rou-

pa 29:665 réis; tab:;co , sabão , e linhas
5 5:8 JO réis

,

tigelas para receberem o rancho 190; porte de cartas

j90 réis ; sotras que se entregarão aos que forão despe-

didos 6:9^5 riis ; descontos que se fizerão aos devedores

á Fazenda Nacional 2y:5j5 réis ; sobras que- ficáo existin-

do 21:255 réis.

N. B. As quantias 548:600 réis custo áo rancho,

39:500 réis. curativo dos doentes, 7:200 réis dos desta-

cados, e 276:160 reis, ^s sobras sán a importância to-

tal de 871:260 réis, Pret que vencerão em todo.o ,mez

de Sete mbro. '
- •''-' ' •<

O sentenceido que falleceo , he Fernan3o'Luiz Fer-

reira, do Batalhão de Caçadores N'.° 8. ' • •;'
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Noticiai lltterarias f scientificaJà

Condecorações d'Eicittj>tiirii em Parií.

1 v ritre os adornos projectados para aformosear Paris
lij hum assaz cleí:;ante

,
que já principiou a executar se

;

foi I raçado no tempo do Governo Imperial, mas alte-

tou-se a^^ora essencialmente. Depois das primeiras cam-
panhas de Alemiiiiha determinou Buonaporte erigir doze
cu dcze':eis escatuas na Ponte de LuÍt, XVI (então de-

hominada a Ponte da (, oncordia) em hor.ra dos Generaes

q le tinh.^-O niorrido naquellas campanhas. Designiráo-se

05 seus nomes , e escolhérão-se os Escuiptores. Porém
liouve successivamente outras campanhas, e foião mortos
outros muitos Generaes , de modo oue não bastariáo to-

das as poites de Paris para dar suflkiente eSpaçO para

Sc erigirem estatuas a todos elles ; em consequtiicla do
C|Ue Se n o deo pressa aos Escuiptores para acabarem

as obras que tinhão começado ; e alem rlisso oJ nomes
dos doze até dezoito, que tinhão primeiro sido mortos,
principiai ão já a Cihir em esquecimento. Só estavão

o nipletas nove estatuas quando Euonaparte cahio do
throno. O Governo Real , em lugar de as pòr na Pon-
te

,
guardou as em hum armazém , com a tenção de as

enviar aos Uepaitjmentos onde tinhão nascido os «rigi-

naes. Ainda porém s« conservão as figuras no armazém
,

e derão-se ordens ha pouco para executar doze estatuas

novas de homens que antes da Revolução se tinliJO dis«

tinguido no Exercito , na Marinha, e nos Negócios civis:

tacs como Bnj/anl , Siilli/ ^ Cardeal Ric/ie/ieii , Almiran-
te Diiijtiesiie , etc. Estas doze estatuas devem ter em
intervallns quatro grandes troféos. Fizeráo-.<ç Contractos

com os Escuiptores, e cada estatua custará i9(^ francos
,

e 50^ cada trofco. Parece que tudo se ajustou por mais

alto preço do que com o Governo precedente , o qtial
,

apezar de se prezar de generoso com Os artistas só dava

29(è f. por «da trofco, e 20^ por cada estatua. He de

esperar que os planes do Governo K«al tenhão mais lellz

resultado ene os do Império; e que Biii/ttnl , Riclielicu
,

e DiK/tieiiie nio serão enviados ao armazém para se jun-

tarem com Valitubcrt Lasulle , e outros esteios do Tbro»
no Imperial.

Ojiiiii, 'o do celcírc Físico Hipt sobre a causa doi

2\rrcmOtos,

Mr. Bi»/ , em hum escrito sobre os Teircmotos, que

publicou h.T poucos m::7es , conclue com a seguinte pas-

sagem :
—"Na infância da Quimica c Fijosolia Natural

,

imsgiiiouse que os Terremotos podião ser facilmente ex-

plicados : á proporção que estas sciencias tefii vindo á.

ser mais exactas e mais profundas , tem diminuído esta

confiança. Mas por huma propensão que o caracter dO
espirito humano sufhcientemente explica , todos os no-
vos agentes fysicos que se tem successivamente descober-

to , taes como a electricidade , o magnetismo , a inflairi-

mação dos gazes, a decomposição e recomposição da agua.

se tem sustentado em thcorias como causas dos grandes

fenómenos da natureza. Ora , todas estas conjecturas pa-

rece serem insufficientes para explicar convulsões tão ex-

tensas, produzidas ao mesmo tempo sobre táo vastas por-

ções da terra, como as que ha durante os Terremoto*.—
A opinião mais provável , a única que nos parece conci-

liar , em certo gráo , e energia, a extensão destes fenó-

menos , e muitas vezes a sua terrível corr espondencia

nos mais distantes paizes do Globo, seria suppor , con»

forme outras muitas indicações fysicas
,

que a superfície

solida em que nós vivemos he de mui ténue grossura

íomparada com o semi-diametro do Globo terrestre ; hc-

em certo modo unicamente huma concha ou casca recen-

te
,
que cobre hum núcleo liquido, talvez ainda em es-

tado de ignição, no qual grandes fenómenos químicos

ou fysicos, operando por intervalios, causão aquellas agi-

tações que nos são transmittidas. Os paizes onde a cas-

ca ou crosta he menos grossa cu menos forte, ou mais
recente, ou mais imperteitamente consolidada, serião

nesta hypothesc os mais sujeitos a serem abalados e fen-

didos pela violência destas txplosões internas. Ora, se

nós comparamos todas as experiências sobre a longitudts

do pêndulo, que se tem feito ha annos a esta paite cnnt

grande exactidão, desde o Norte da Ejcocia ate o Sul da
Hespaiiha

,
promptamente percebemos que a intensidade

da gravitação diminue neste espaço, á proporção que va-

mos do polo para o Equador , mais rapidamente do qu&
devia acoptecer em huma ellipsoide , cujos estratos , oit

c^im.idas , concêntricos e similhantcs, tivessem iguaes

densidades e igiiaes profundidades ; e o desvio he espe-

cialmente sensiicl pelo meio da França^ onde também
se tem observado huma pasmos.i irregularidade no com-
primento dos gráos da Terra. Esta local diminuição de
gravidade nestes paizes pareceria indicar , com alguma
probabilidade, que os estratos próximos á superfície de-
vem de ser n.enos densos alli que em outra qualquer

parte, e que talvez tem immensas cavidades no seu inte-

rior. Isto daria a razão da existência dos numerosos Vul-

cões de que estes estratos mostrão os vestígios , e expli-

paria porque rr'Otivo elles são ainda ao presente
,

pòr

intervalios , o foco de convulsões subterrâneas,"
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Jn-uCníao de hum tnslrumento para quehrar a pedra

na bexiga.

Este instrumento inventou-se em Parti ha pòucoj

mezes , e considera-se como hum dos mais úteis desco-

brimentos que ha muito se tem leito, especialmente

quando se accrescenta que todas as experiências que com
elle se tem feito tem sido bem succedidas. As substan-

cias até agora empregadas em dissolver a pedra ou erâo

mui fracas, ou se se fazião mui fortes estragavão a mes-
ma bexiga. Tem-se usado das pincêtas para extraliir 3 pe-

dra , mas sem bom successo
,

pelo seu tamanho em ge-

ral. Reflectindo Mr. Amttiat que as pessoas atacadas des-

te mal lanção muitas vezes pedrinhas, ou antes areia,

entrou a meditar na invenção de hum instrumento para

quebrar a pedra em bocadinhos na bexiga , e obter assim

a sua expulsão pelo meio natural. Nesta conformidade

fez e aperfeiçoou hum instrumento, que consiste em liu-

mas pincêtas que se conservão em hum canudinho, cu-

ja grandeza não excede a de huma sonda. A pedra apn-

nha-se facilmente , e movendo de certo modo os braços

da sonda ou tenta se reduz a pó. Em poucos segundos

se quebra com facilidade huma pedra do tamanho de hu-

ma noz, e este resultado se obteve facilmente em hum
corpo morto ; mas ainda se não tem experimentado em
Iium vivo

,
posto que pouco perigo pôde haver na expe-

riência. Parece que com hum instrumento similhantc a

iste he que o General Martin, que morreo em hucktroa

em i8oa, cónseguio quebrar em bocados huma pedra

que o atormentava : o que , sendo certo , mostra que a

prioridade da invenção do instrumento , ainda que me-
hOs aperfeiçoado, não pertence a Mr. Amuiat , mas sim

o seu aperfeiçoamento.

Noticia de celebre Ãstrenomo Hertchell.

'O celebre Cavalheiro Guilherme Herschel!
,
que (tU

leceo no rtiez de Setembro deste anno em Shu^h , al-

deia a poucas léguas de Londres, em idade de 87 annos,

«ra Alemdo por nascimento, e filho de hum Musico, em
'cuja profissão foi educado , e se avantajou em tocar vá-

rios instrumentos. Era o Mestre da Musica de hum Re-
gimento, que estava aquartelado em Alifnx em 1770;
alli lhe propozerão alguns habitantes o erigir hum órgão

na Igreja , e para isto se fizerSo subscripções. Foi o mes-

mo Herscltell noriíeado organista
,

principalmente a re»

commendaçóes Òsjoah Bates, Escudeiro, cuja intelli-

gencia em matéria de Musica provava o acerto da esco-

lha. Continuou alli Guilherme huns poucos de annos
;

mas desgostoso da monotonia de huma Villa de pouca

convivência
,

passou com hum seu irmão á Cidade de

Sath , onde ambos se ajustarão na banda de Musica de

Fiimproom com Mr. Linley , director nesse tempo dos

principaes divertimentos existentes naqueila Cidade. Hers-

cltell, e hum Seu sobrinho chamado Grieibach , era esti-

mado por hum eminente tocador de oboé ; e seu irmão

era excellente no violoncello , ou rabecão peqUeno. O
ultimo conservou-se em B<iíA , até poucos annos ha que

Se retirou para Hanover a viver com outro irmão mais

novo, Musico de S. M. naquelle Reino.

—

Herschell con-

tinuou por alguns annos a sua profissão em Bath , sum-
mamente estimado por huma numerosa roda de amigos

seus, crescendo em fama , e fortuna; e se não fora hum
desses accidentes que inesperadamente determinão a ve-

reda que o homem tem de seguir , perderia a Sciencia

Astronómica as vantaj;ens de seus brilhantes descobrimen-

tos. Empregava elle a! suas horas vagas em observações

e experiências astronómicas , até que tendo algumas del-

ias felizmente conciliado a Regia attenção , resolveo Ge-

argeíll, grande patrono das artes, que "Herschell não

sacrificaria mais o seu tempo precioso a colcheias e semi-

cochcas." Com este alto patrocínio , largou a sua profis-

são e deo-se todo á Astronomia , e á factura de teles-

cópios. Passou de Bath para Sltiigh , onde fabricou hum

de estupenda grandeza no seu jardim, pelo qual desco*

brio o distante Planeta , a que deo o nome de Georgiuiti

Sidiis , ou Estrella He Gorge , em honra do seu Augus-

to Patrono, e que causou admiração a maravilha,' nãr»

só aos astrónomos dlngUterm , iius de todos os outioj

paizes. Os Astrónomos do Continente tem preferido djf

áquelle planeta o nome Henchcll , do seu descubndor.

•— Este illustre sábio eia do caracter mais dócil e beni-

gno» explicava-se com a maior singeleza, agazalhava os

que o hiáo visitar com o mais meigo acolhimento, e ur-

banidade.

CORTES. — {."' Stssái) do dia 5 de Dezembro de jiiu
Aberta a Sessão a's horas do costume , e lida pel»

Sr. Secretario Thoinás de Aquino a acta da precedente,

que foi appiovada , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras

do expediente , em que se conipreliendia a seguinte cnr-

reSrpondencia : — Hum officio do Governo pela Secretaria

d'E4tado dos Negócios do Reino ,
incluindo liunia Con-

sulta da Junta da Administração Geral das Vimias do
A/to Douro de 9 de Novembro acerca da execução do
Decreto de 11 de Maio passado. Outro com huma Con-

sulta da mesma Junta da Administração das Vinhas áo

Alto Douro scbre a necessidade de hum regulamento pa-

ra as provas de que depende em parte a execução da Lei

da reforma da Companhia. Outro pela Secretaria d'Esti-

do dos Negócios da Marinha , incluindo o requerimeirtn

do Tenente General Joaquim José da Silva, regressado

do Rio lie Janeiro, aonde era Commandante da brigada

da Marinha, em que pede ser enpregado 110 serviço, e

receber os seus soldos: accrescenta o Ministro que nes-

te caso se achão outTOS Officiae^, e precisa-se resolução.

Visto que a sua admissão se oppúe á resolução das Cor-

tes Geraes e Constituintes de 21 de Outubro do aiino

corrente.

Ouvírão'Se com agrado as felicitações de vários Ci-

dadãos dos Pinhaes de Leirin,

A'Coinmissão de Agricultura se enviou huma repre-

sentação do SuperinterMiente da Agricultura Alberto Car- M
los de Menezes, em que pede alguns auxílios para est« »

importante ramo da riqueza nacional : á das Artes huini

Memoria do Cidadão João .«intonio Paes do Amaral sobre „

a reforma da Fabrica das Sedas. M
O Sr. Domingos da CoitceiçUo mindou para a mezi

hum requerimento de 125 moradores da Villa de Auge'
ja e suas dependetKJas , em que expõem os males que ^
lhe tem feito sofFrer o Juiz de Fora com vistorias e ou~ l
tros encargos

,
para realisar a reducçTio dos Foraes , en»

conformidade do Decreto de j de Junho próximo passa-

do ; de maneira que dizem
,

que antes querem ser pri-

vados do beneficio daqutlla reducçáo , do que para o
Tealisar , continuarem a soffrer os males e prejuízos que
tem sofírido até aqui : (passou á Commissão de Agricul-

tura).

O Sr. Pato Moniz leo a indicação que indicara na
precedente Sessão

, que se reduz ao seguiríte : r: " Teiv-
j

do-se retardado a execução da Lei a respeito da Rainha
por voto de dez facultativos

,
que disserao perigar a sim

vida pela intempérie da atmosfera : propunha que se in-

dicasse ao Governo o determinar que os mesmos dez fa-

cultativos , a fim de preservarem a vida e saude da en-

ferma , lhe fução circulo durante a sua estada na quinta

do Riunalhão
,

para onde foi removida , e que a acom-
panhem na sua Immediata sahida para fora de todos os

domínios Portuguezes."— Ficou para segunda leitura es-

ta notável indicação.

O Sr. Silvn Peixoto fez huma indicação em que
profiunha : que visto terem-se instdllado as presentes Cor-

tes Ordinárias ; por tão plauíivel motivo, a exemplo do
que praticarão as Cortes Constituintes , se de huma am-
nistia geral a todos os que estiverem culpados em cri-

mes , OH erros .políticos ; ficou para segunda leitura.
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OSr.Pr.iiitUii requsreo que aComnihsáo de Fazen-

da desse o stíu p.Tiecw;r teUtiso a liuiiia indicaçTio, que

na precedente Lcj^islatura offerecéra para se co()Gluir o

qii?r'o qu.iue) aOs EmpreCTai^os , o qual toi incompeteii»

tcmep.te suspeiulido. O Sr, Tíorgei CiiriiCtra apoiou.

O Sr. Secretario Bmi/io Alhcrto fei a cliamada , e

fii'!Se se achavão presentes 1O5 Srs. Deputados, e que

fâltav.11) 21 , d<iç qipacs I4 não tinlião licença motivada.

(3 Sr. PresiJfnte nomeou pa^a a Corijniissão encar-

re^adi de examinar o reijtorío relativo á Rainlu os Srs.

João Peili-f P(4ti>o, Ii'r^es Carneiro, Corifo dii Serra,

Girjo, e Fíl^ucirtis Sénior,

Ordem do Di»?.

O Sr. Soarei Franco , relator da Commissio encar-

regada de ex.iTiin:- os projectos, que se devem ndmiltir

á dtscus';5o, iiuo> iu para a nie/a dji« : o 1.° da Com-
missão de Saúde 'ubjica sobr.- mendigos : e 2.° do Sr.

Arcebispo ria B.:h ,1 sobre a foruia^ái de Cemitérios fura

da Cidade.

O Sr. Srinn Alhuijuerque nfterecco luinia indi.nçâo ,

em que <-\piinlia que sendo naii-pliior le^ra decconoaiia

politica , rnsis interessante parn qualquer Xação o Co;n-

niercio intetiio, di^ que o cxt-rno, e sendo esta a cau-

sa da dec.idencia em que nos achamos, pela iinposiibili-

dade de o verilicu pela falta de meios : propualia se or-

denasse ao Governo pozesse as estradas , tios
, ç canaes

em estado de ptompto transito, applicando para isso os

feudos que estão destinados para estas, e outras cbras

publicas , devendo estas susp<indrt-se , menos as netes-..

sarias para bospitaes, e esiabeleijinienios ^^^.bs.nsnefltçia ;

íjcou paia SBouiida leitura.
I 1 , ,,,1;.. , j

O St. Manoel Pedro de Mello requereO' que sç Âje-ij

rificasse o otíereciíiieato que elle tinha teiro em i_$2) de

aoo^ooo rs. p.ira as des^ezas publi.» ; o qual tendo sido

recebido c;>in agrado, ainda se n.io rdalisou ; remettido

ao Governo para o fazer verificar.

O Sr. Serpa Pi.ito disse que sendo o costume cm
todo* os Governos Coiistitucionaes comirunicaiem-se no

principio de cada Legislatura pela repartição competente

o evtado da: relações Politicas com as Nações Estr.m-

geiras
,

para servir de regra aos trabalhos da Assenibica
,

aliíuns dos quaes llie tocão , se admira que estando em
5.' Sessão ainda não tinlia comparecido o Ministro 3 sa-

tisfazer a hum dever tão essencial.

O Sr. !'iiita de Magalhães disse que esta obriga-

ção julgaia essencial a trrdo o Ministério
,

porque só

assim he que as Cortes podiao ser informadas das pre-

cisões de medidas Legislativas, que podessem ser neces-

sárias em cada hum dos ramos da Administração publica'i

que por este motivo hontem apresentara lium projecto

para por Lei ie determinar esta obrigação no principio

de cada Legislatura; obrigação, de que não deve pres-

cindir nunca o Corpo Legislativo ; porque seria privar-se

da mais essencial das suas regalias ., e pór novamente o

Governo no mysterinso segredo, de que se msntudia o

antigo desDotismo : que por tanto se o honrado lilcmbro

não quctia ampliar a sua indicação, elle o faria para

exigir, que na actual Legislatura todos os Ministros ve-

nbão apresentar o relatório do estado de cada liuma das

repartições da sua dependência.

O Sr. Presidente pedio por escrito esta moção ; e

sei^do dada , depois d« breves reflexões , foi approvada.

O St. Secretario Felí^íieinis , Júnior, leo buma in-

dicação, em que propunha que para melhor expediente

dos Negócios , cada Commissão nomeasse hum Secreta-

rio , qne recebesse os papeis, e que no lim de cada Ses-

são estivesse por algum tempo na casa respectiva para

os re.eber. ~ Approvado
,
por Sír óo regulamento.

O mesmo Jllusire Secretario disse que na Secreta-

ria estavão as representações dos Srs. Deputados do Cat-

rá , e do Sr. Vergueiro, que pedem as suas escusas i

jpor stipporem dissulentes as suas Províncias , aos quaes

$e davia dar algum destino, visto não b.aver CoiTimissão

ptojMÍa , o que propunha ao Soberano Congresso para re-

solver , como julgasse: depois de algumas rtílixTes de-

cidio-se que passassem áCrmmitsão de inlraccãf de CtifiS-

tituiçio, addicionando-se-lhe durante o actiial in pednneil-

to dos Sfs. Presidente , e 'Rodrigues Bmíos , os SfS.

Freire , é Rocha Loureiro.

O Sr. GlrUo mandou para a rreza bum projecto
,

redigido pela anterior Commissão das Artes
, para a ré-

forriia do Alvaiá
,

que concede privilégios aos novos in-

ventos.

O Sr. Secretario flicniÓ! de A.juino leo o projec-

to sobre os Wenoigos.

O Sr. Presidente disse que visto terer» as Commis-
íóes de trabalhar a lim de aprcniptar alguns pareceres

para amanhã, visto que não bavia Ordétn do Dia, pro-

punha levantar a Sessão , a fim de poderem as nieMnaS

Comniissôcs melhor trabalhar , para o que consultava i

vontade da Assembléa. Sendo approv.da , deo psra Or-
dem do Dia, leitora de Pri'jectos e Pareceres, e levan-

tou a Sessão depois do meio dia.

Em Stiiiio de j de I>t-7..-;iíí;o o Sr. Serpa Wjíhado tia

o seguinte :

Projecto ,-'e Decreto de recoir.pt nsas aos Feneineti-

tos da ílegeLicração Politica ca Nação Porfugueja.

Na ie-isão de bontem se lerão tns indicações, ten-

dente» a Decretar-se huma pensSo viialícia paga peld

TbesoiK.o Pi:biico em favor da viuva e fii'hos do L'i-;ã~

do; iV.aiioel Fernandes '1 hcniás , bem nverecida recompen-

sa- dos ser\ iços daqgalle Cidadão ,
corro burii dos

f
rinci-

paes autborcs da Reyriíeração Politic» da Ncção l'crlu-

gucía. O louvável zelo dos raitliCtes destas indicações sé

firmou piincipainente nos di.tan;es dajusliça, que in pe-

riosamenfe icquer, que os serxiços iniprrlantes feitos

30 Estado stjão terruneradcs na pessoa de quem os pra-

ticou ,, nu na de suas tomilias , nas quaes parece ír-se

prolongando a existência dos 1 enemeritos.

E(! hoje penetrado dctes ireíiTios prircipios de jus-

trça pertendo dat a estas indicações irais alguma exten-

são, e preparar o Congresso para que no se veja obri-

gado a fazer tantas e tão quotidianas leis
, ciiínios fo-

rem os Beneméritos Regeneradores, que juntamente de-

vem ser recoii pensados , e pata que não aconteça
,
que

huma lei que pôde abranger truitcs CaScs idênticos, cit

similbarites crtrprchenda bum só, e singular, ate porque
em tal sitcaçao he mais difficil legislar bem. He por es-

tes motivos que me animo a ofFerecer este projecto de
Decreto , a I m de que passando i Con missão Especial

esta tome a sua doutrina em consideração
,

juntamente
com as três referidas indicações, com as quaes ttm af-

finidade.

Projecto,

As Cortes Ordinárias da Nação Fortugueja , reco-

nhecendo a importância dos serviços feitos na Regene-
ração Politica da mesma Nação , e o direito que tem
os seus authores a serem recompensados pelo bem com-

que dirigirão o leme do Goveino
,
por entre os perigosí

de hum poder absoluto , e os abismos da anarquia , De-
ctctão o seguinte :

1." Todos aquelles que mostrarem ter sido os prin-

cipaes ôutborts da Regeneração Politica da Nação Por-

tugucza , concebendo , executando , e desenvolvendo •
systema delia, leceberáó do Thesouro Publico huma pen-

são vitalícia de bum conto e seiscentos rriil réis , ame-
tade da qual passará á sua viuva , e a outra metade a

seus filhos
,
pelos quaes será rateada , e por falecimento

de huma, e cutios reverterá ao Thesouro Publico.

2.° Hstas pensões cessaráõ em parte , ou em tod»

nas concorrentes quantias dos ordenados , ou de quaesquer

rendimentos públicos, que perceber qualquer dos agracia-

dos, seus filhos , e viuvas.

j.° O Governo conferirá a estes Eenerreritos ;

declarados taeS , empjipieiro giáo aquellas condecorações.
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íonras., e distincções ptoçorcionadís aos seus distihctos

nierecimentos , e acconimodallas aoe<tado civil, militar,

ou ecclcsiastico
,
propiias de cada hum delles.

4.° Aquelles que mostrarem ter sido authores ain-J

da que subalternos daquella Regeneração , e coopcradorer

importantes delia obteráó ametade da pensão pecuniária,

concedida aos primeiros, e pela mesma maneira, e coiti'

as mesmas condições postas nos artigos antecedentes, e

bem assim o Governo lhe conferirá algumas condecora-'

^óes, honras, e distincções
,

que deveráó ser inferiores

ás .que se concederão aos primeiros.
'

'

j.° Todos os mais que houverem feito seri^iços

importantes na Regeneração Politica, e não inereccrem

ser qualificados como os antecedentes
,

poderio ser re-

compensidoí pelo Governo com qiiaesqiier condecora-

ções, lionras, e distincções qUe cortespondão ao seu me-

recimento.
6.° O Governo nomeará huma Commissao de ho-

mens probos, intelligentes , e desinteressados, a qual á

vista dos documentos que chamaráó a si da Secretaria

das Cortes, e dos mais que puder obter sobre este as-

sumpto cotti as provas, e informações competentes, clas-

sificará todos os Bene nefitos em trcs classes ; a fim da

que os de cada huma destas classes possão obter os pré-

mios acima Decretados.

7." Do Juízo da Commissão não haverá' Outro re-

curso senão para o supremo Tribunal de Justiça, quan-

do se achar installado, o qual conhecerá definitivamen-

te da qualificação, e classificações dos serviços feitos pe-

ja Commissão, e só os assim habilitados na forma deste

artioo e do antecedente he que poderão requerer, a Tes-

pectiva remuneração pecuniária ou honorifica.

8.° A viuva e filhos do fallecido Regenerador Ma-

noel Fernandes Thomás
,
poderão gozar desde já da re-

compensa ,. que lhe concede o artigo 1.°, 2.'*, e 5.°

deste Decreto, independente de qualquer classificação

dos serviços de seu marido e pai
,

por serem assaz no-

tórios estes serviços, e pela estreiteza das circunstancias,

em que aquelles se achão.

o." O Governo mandará fazer a este e aos mais

Regeneradores, quando fallecerem , aquellas honras fu-

neraes
,
que julgar a propósito.

Depois de algumas observações , se resolveo ,
que

ficasse este projecto para 2.^ leitura.

Sr. Redactor.

Lembro-me de ter lido em o Astro N. 194 hum
procedimento que houve com o .Medico dos Hospitaes

Militares, Francisco de Assis ds Castr» e Mendonça, O,

qual he o Author da Facécia Liberal , de que foi accu-

sado o N." 5.", e depois absolvido; mas pouco tardou

que este Medico não fosse deitado fora do emprego de

l\ledico dos Hospitaes Militares, por intrigas, segundo

dizia o artigo do Astro , o que a ser verdade achei jus-

to que se publicasse hum tal procedimento ; e como ago-

ra se acaba de praticar comigo hum caso muito siinilhan-

te , rogo a V. m. o obsequio de o transcrever na sua

Insigne Gazeta Vãiversal para que possa chegar ao co-

nhecimento do publico.

No dia j de Mato do corrente anno tiverão 3 ha-

billidade os meus inimigos (os quaes eu não c«nheço

)

de fazer com que , sem se me declarar culpa , estando

eu ouvmdo Missa recebesse crdeiii do General Sepúlveda

para que marchasse immediatamente para Monjorte de

Rio Livre, 74 léguas de minha casa, sendo a jornada fei-

ta á minha custa
,

pois nem cavalgaduras me quizeráo

abonar. Tiverão-me alli degradado quatro mezes , e no

hm delles fui conduzido entre huma Escolta de Cavalla-

ria prezo e incommunicavel para o Limoeiro em Lisboa,

'« mettido eru hum segredo; ao cabo de oito dias de se-

gredo , 3tfpois de ter satisfeito is perguntas e acariaçóes

que se Ine fizerão obtive do ir.eu Juiz a sentença seguin-

te : rr " Reparo o Aggravo inrerposlo, visto que a prova

qUe da Devassa resulta se achar d = struida pelas respostas

e acariações de Réo com as Testemunhas da culpa, e por-

tanto hei o Aggiavante por despiominciado , dando-se bai-

xa na culpa cappéllo. Lisboa 27 de Setembro de 1822 —
José António de Novaes da Cosia e Sá. = E não obs-
tante esta sentença ainda me conservarão no Limoeiro

ate ao dii 1 j de Outubro em que fui posto em liber-

dade efn íonseqoencia do Accordão seguinte : = '' Accor-,

dão cm Relação etc. Bem julgado loi pelo Corregedor

do Rocio ; coofirmão sua sentença
,

pelos seus funda-

rnentos , è mandão tjue seja solto o réo, e se dé baixa

na culpa, e pague as custas ex-cauia. Lisboa 12 de Ou-
tubro de 1B22. — Fonseca, Carvalho , Xavier da Sil-

va, "

Ora parece. Senhor Redactor, que depois de justi-

ficado innocente tão legalmente não teria mais ineom-
modos a recear; porem n5o succedeo assim

,
porque logo

nos primeiros dias depois de esrar em liberdade recebi

duas cartas anonymas em differeutes dias com a.oicaças
,

e huma dizendo-mc que me preparasse para ter a mesma
tiiorte que teve o Major «lo Re;;niicnto N. iS ; mas co-

mo os seus autores vissem qje não pegarão as Bixas

,

pois eu em vez de ir procurar algum TabelliãO para fazer

Testamento, e o ex-Paulista psr.i me ouvir de confissão,

tratei de me preparai de huma boa chibata capaz de re-

pelllr qualquer insulto que espatifes me quizcsscm fazer,

e continuando a apparecer todos os dias nos sitios que-

costumava frequentar, vindo á noite para minha casa n»
Rua de S. Francisco de Borja pelo bello sitio do Cami-
nho Novo a S. Bento, desengarjãrão-se que Papões só-

mettem medo a crianças , e não a velhos. Agora porém
qye eu já julgava ter resistido a todos os incommodos

,

agora he que o pobre Caheiro apanhou huma cacheirada

niestra , e vem a ser : DevenJo eu talvez ao serviço

Nacional e Real o achar-me sem outro meio de subsis-

tência e a minha família , senão o medíocre soldo de
a8(^ rs. que S. Magestade me tinha mandado continuar

por mez , eis senão quando rebenta a ordem do Dia da
Sr. General Sepúlveda de 1 9 de Novembro pretérito cm
que me declara reformado coni as milhas honras e privilé-

gios por Decreto de S. Magestade de 9 do dito mez; e is-

to sem que eu o requeresse nem saiba o crime que coin-

metti para se me tirar o meu soldo, único meio de minlia

Subsistência. Olhe, Sr. Redactor, isto de certo não o man-
da a Constituição , nem a justiça ; mas não falta quem
diga que a principal causa de meus trabalhos foi o eu
não querer dar três moedas e meia em metal para o jan-

tar que os Officiaes Superiores offcrecéião áquelle Gene-
ral , e ter respondido que não tinha génio para adula^ões^

do que eu me não pcsso capacitar, apezar de ter lido io-

dos t>s Números do Hercules, da Facécia, e no Astro o
tal artigo a respeito do Medico Assis ; mas a ser assiin

(o que eu não acredito) mais me devia eu lisongear de nãa

ter concorrido para adular indivíduos de tacs sentimen-

tos. Em fim, Sr. Redactor, sejão quaes forem os mei»s

inimigos , assim como ha muitos patifes , também ha ho-

mens honrados , e mal de nós se o numero destes não
fosse inaior, e n'elle eu tenho alguns amigos-; se os pri-

meiros escrevem cartas anonymas com ameaças, que não
são capazes de executar , os segundos logo que se divul-

gou terem-me tirado o soldo, puzerão em execução os

seU! sentimentos
,

pois já recebi duas cartas sem saber

quem sejão seus authores com huns bilhetes de Papel-

n^.oeda , e aproveito esta occasião para fazer publica a sua

generosidade , e mostrar-me agradecido aos seus benefí-

cios, e protestar-lhes que será mais fácil acabar a existên-

cia do que deixar de respeitrir os homens honrados , c

desprezar os patifes — o Ex-Tenente Coronel Commart-
dante do Batalhão de Caçadores Nacionaes de Vnt/o*

Oriental =: António Josi da Costa , vulgo o Calieiro.

^ A 1 í^l P li li -N S A .N A C 1 o N A L.



Numero 273.

[ 1099 ]

Anno de 1822.
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SABBADO 7 DE DEZKMBR.O.

A r I SO.
A assignatura da Gazeta Universal para o anno

seguiiilg lie de 2^^880 em melai por triniesíre , e

5/5f0 em melai pur semestre, ott 3^1^20, e 6^000
rth , entrando 1-200 em, papel nos 3 mexes , e 2100_
nos 6 ineze.i. Faz-se em ca,<ia do Redaclor , Ruu da

Prata ^X." 1 13 , terceiro andar J e nas lojas de ( ae-

tano Maclifído Franco, na mesma Rua jY." 83 y de

João Henriques , R. ^w^Ksla N.° 1 ^ de Francisco

José de C aroallio , ao Pote das Almas j de Francisco

Xavier de Carvalho ao Chiada j de António Pedro

Lopes na R. do Ouro ao pé da do Diário do Go-
verno j e na de Caetano António de Lemos , na

mesma Rua jV." 112. As pessoas dás Provindas se

poderão dirigir ao Redactor , Joaquim José Fedro

Lopes, ou, aos Livreiros mencionados, pelo Correio

Se^ii7-o.

O
F R A N q A.

Paris i4 de Novembro.

Monitor dí hoje copia do Jornal doi Debates de

hontem o seguinte artigo , o que lhe dá certo caracter

de producçáo Ministerial :

" Paris 12 de Novembro. — A grande questão da

guerra à'Hespanha ainda está por decidir, e o deverá es-

tar por algum tempo, considerada a natureza deste ne-

gocio , c cutras circunstancias que tem chegado a nossa

noticia. — As nossas cartas de Verona são de 5 de No-
vembio , e ninguém as tem recebido mais recentes, nel-

las se nos assegura que até aquelle dia nada havia deci-

dido o Congresso relativamente á Hespaulia ; nenhuma
declaração se tinha resolvido fazer, nem se tinha envia-

do ultlmatum algum a Madrid. Também não havia ap-

parencia que o Congresso tratasse de se dissolver.

"As noticias de ftladrid de 6 de Novembro, que
hoje recebemos , são menos assustadoras relativamente á

sorte dos Príncipes d'Hespanha. O Tribunal Supremo
,

encarregado de examinar a insttucção , ou feito , relati-

va aos movimentos de 7 de Julho, declarou que o Fis-

cal
,

pedindo fossem julgados pelo Tribunal Militar os

antigos Ministros, e outras pessoas de distinccáo, se dei-

xou levar de hum zelo e.xcessivo, e que só devem ser

julgados por aq^elic Tribunal 1 1 Officiaes de Guardas
,

que forão prezos com as armas na mão. As mesínas car-

tas anniMiciáo que se trabalhava com bom êxito em con-
ciliar os três partidos em que se achão divididas as Cor-

tes» a saber, o do Ministério actual ou O dos exaltados

de 7 de Jiiliio, o de Arguelles e Outros membros dat

Cortes de Cadiz , e o de outros que crcm , como Mori-
Iho , e Marliiits de la Rosa

,
que serião possíveis algu-

mas modificações na Constituição , em outro momento
em que não tivessem a apparencia de serem provocadas

por ameaças estrangeiras. Em geral havia simptomas de
que se adoptaria hum partido, não de completa mode-
ração , mas de exageração mais moderada.

''Já temos dito que só as extravagâncias do parti-

do dominante nas Cortes poderião forçar a França a qus'
declarasse a guerra á Hespanha, Hum Ministério realista,

não calcularia nem o interesse nem mesmo o perigo se
visse que o cutello revolucionário ameaçava a cabeça de
hum Bourbon. A honra, este árbitro sUpremo exigiria

então da nossa paite hum esforço para mostrarmos ao
menos os nossos desejos de nos cppormos ao crirrie ain-

da quando o não conseguissimos evitar. Quem ha qus
ao ver seu irmão rodeado de assassinos, e exposto a ser

victima dos seus punhaes , não voe em seu soccorro

sem se deter a calcular se este passo poderá acceleiar

o golpe fatal ? — Porém salva esta extremidade , a qual
hoje parece ir-se afastando, quem poderá duvidar que x
França deve fazer quanto poder pata evitar, e para im-
pedir huma guerra contra Hespanha ^ Não repetiremos

os argumentos irrefragraveis com que já temos demons-
trado que entre duas Nações independentes, o direito d«
intervenção armada não pôde jamais fundar-se em que
huma delias haja adoptado huma Constituição má ^ huma
vez que não intente subjugar a eila os outros povos. Ac-
crescentaremos sim, que o perigo que resulta para a Fran-
ça da existência da detestável Constituição das Cortes,
he nenlvum em comparação do que resultaria se se ad»
mittisse c tecsnhecesse legal e diplomaticamente eni qual-

quer Congresso hum direito supremo de revisão das Cons-
tituições existentes. Para combater os princípios perni-

ciosos do Constituição Híspanhola bastáo-nos o nossa
amor aos nossos Reis legítimos, o nosso apego á Carta,.

e a tranquillidade com que gozamos de todas as nossas
liberdades debaixo da protecção de hum Governo sábio,,

e debaixo das garantias da Representação nacional , e da
liberdade da Imprensa. Com estes elementos de ordem,
de paz , e de estabilidade , nada tem que temer a Fran-
ça do exemplo de huira Constituição, que atí agora ne-

nhum fructo tem [.-reduzido capaz de seduzir nem mes-
mo as cabeças m.ais exaltadas. Pelo contrario , ninguém
poderia assegurar ã tranquillidade da França, e de toda

a Eiirtpa occldental , se as Potencias da Europa orien'

tal, tão differentes de nós em leis, em costumes, e
em instiiuiçces, pcs',uis;6m hi;m direito recorhecido jJa*
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ra intervir em nosio regimen conítltucional interior. Si-

milliante confusío dos direitos de Soberania seria lium

manancial inexhaurivel de inmiietaçóes , de agitacjões , e

até de guerras. Assim pois , julgamos que a Fruuça
,

tanto por seu interesse como por sua honra, deve repel-

Jir com todas as suas forças hum systenia de interven-

ção que se fundasse em huma base tão falsa.

—

AFra/i-

fa temalím disso outro interesse especial neste negocio
,

e lie que se conserve o sceptro da Hespunlia entre as

mãos de huma Dynastia do sangue de nossos Reis , e

disposta naturalmente a cultivar enía Heipanhees e Fran-

ceies as relações de amizade que sua situação reciproca

requer.
" Ora bem > julgamos que os homens estadistas nps

rqpipreheaderáó quando dijemos que a intervenção arma-

da das Potencias do Norte e do centro da Europa nos

negócios da Península Hespanhola
,
poderia acarretar con-

seouencias que fossem menos favoráveis que o estado jct-;ial

de cousas
,
para manter noThcono os Bourboas. Seria de

temer que os acontecimentos se combinassem de tal mo-

do
,
que hum partido Hespanhol chamasse a Madrití hu-

ma Dynastia estrangeira , c se perdesse o eqyilibiio do

melodia da Europa em detrimento da Fraitça, Poderíamos

dar maior força a esta observação se quuessemos fazer

ostentação de quanto sabemos sobre o passado ; mas de-

sejamos evita: tudo o qu« possa ofFemier Governos res-

peitáveis. Ha todavia outro perigo mui fatal, e que po-

demos indicar sem dissimulação , e seria o ver-se forçada

a Hcspanha a lançar-se nos braços das novas Republicas

Hespano Americanas , o que daria origem a huma fedc-

Taçiío immensa , a hum novo Mundo politico , e a trans-

tornos de interesses e de relaç6es , cuja extensão não

he a prudení;ia humana capaz de calcular.

" Taes sio as razões que temos para desejar que

irao rçbente esta. guerra incalculável. Mas de <jue ser-

vem razões ? O que só podemos prometter aos nossos

leitores he que sem dilação lhe daremos noticia de to-

dos os acontecimentos que forem occoríendo.''

Tolosa 20 de Novembro,
i\. o T'ap<:nsei qpe tanta bulha fez em Heipanha nos

iiltimos acontecimentos , chegou hontem pela mankã a

esta Cidade : logo que se apeou da diligencia , ou carro

da posta , fez que o dirigissem ao Couvento da sua Or-

ttem , e á antiga casa da Inquisição,

Dois Commandantes d" Esquadrão, Ajudantes do Mi-

nistre da Guerra, deveráó residir nesta Cidade até nova

ordem. '

As cartas particulares da Itália guardão o mais pro-

fundo silencio ácercá dos assumptos do Congresso de Vi-

rDnti -, a 5 deste mez sahio o Rei de Prusiia para Romn,

e a 4 sahíráo para Floreuça o Grá-Duque e a Gtá-Du-

queza de Toscaii,i. O Rei de Nápoles está indisposto.

' O Jornal de Li/dn
,

que copia sempre seus artigos

dos-5)erio(dlíOS mais immuados de Paris , (^mandalloi-ha

iitícar ás cloacas ? ) conta mui frescamente que o Mare-

chal Mocdoiiald ,
que segundo suas intenções he o que

ha' de tomar a Hcsponha por assalto debaixo da direcção

dt> Duque de An^oiilime , ao passar revista a três Bata-

lhões qUe lhe agradarão por suas manobras, disse: Na
verdade que não sei qual desíei Uiitalliées levarei comig»

a- Hespanha, como se fosse sufíiciente hum Katalháo pa-

rcdilzir a Hespanha ao estado de abatimento em que se

acha a França, (JEstc artigo he extrohide do Espectador

d( fttadrid ; e bem se conhece pelas exfressoes, que o flo-

reado delle he Hespanhol.')

LISBOA 6 di Detembro.

Sr, Redactor da G-aieta Uiiiver sal

—•"'Neste momento são tantos os objectos, e tantissi-

nias as tramóias ,
que os maldito» óculos fixos me intro-

duzem de encontrão pelas retinas dos olhos, que fico as-

saralliopado ! Tomara eu véllo a V. m, nestes assadoi;

iembrão-me Imns verses, que eti jií \\ ^ a'llls4^-os ás gra-

vanadas de Marte : r: Soitão-se as minas do Ve,-uvio ar-

dente =: n^p sabe a Parca aonde \i primeirc. r: Nada ác

entrosgas ; eu atiro com os ociílos p.ifj a cnchurrada dj

rua de S. Bento
,

porque nós , mais dia menos dia , te
mos toqUf geral de Electricidade Carvjllial , vistas as

circunstancias do choco , cm que rsta cegonha se aciu

sem .querer deixar os ovas, por mais que a espaventem
do niaho, e igualmente áttendendo aqu-.lla canonisada

indicação para a tal rcsponsibiIii'ai'f , e cue morreo á

nascensa sem dizer nem truz , nem buz I ! ! Cov.! effetío

semprii ha gente bem ingrata I I ! Nem ao menos lhe h-
7eiáo hum enterro dç chibança ! Dcos lhe tenha perdoa-

do.... filo., eilo íhi comigo a sarrazinar. —E de quo
Jivra o haver, ou 1130, respon';ai>i lidada da parte do Mi'

nistro
,

quando houver suspensío do IlaLeas Corpus ? z:^

Sr. p^edactor, V. m. he o génio mais contumaz , e reni-

tente
,

que eu trnho visto; jj não sei que caso V. m.
pede na Sociedade politica Poruigiie7j ; quererá por ven-
tura ser o accusitivo da oiação, loujo já foi o Padre par
seus escritos \ Ah bom Coionel Cliefe I só lu me has de-

despicar dos Corcundas I ! I Eu conhecc-o ha hum par da

annos , e senipre lhe digo que he capazoiío , e inteiro;

e mesnjp apezar de 5er facecio nas suas verduras , c can-

tar modinhas ao som da lyra , nem aos ratos perdoava

hum golpe de espada, se lhe roessem os bigodes na ca-

sa da Guarda ! ! ! He verdade que alli andou descaliijo

líum tempo com a apparição das respeitáveis cás
,

po-
rém , meti amigo

,
para tudo ha remédio , excepto para 3

morte; agora estamos em épocas regeneradoras, e pelo
que tenho presenciado, elie também regenerou Os cabei-

los, ou fo-,se com pós de çapatos , ou tom o que diaba

fosse, o que sei he que parece huma tlor de vnite e doit-

annos, e n.io deixará de tazer das suas, poique he iirtei-

ro, não ha de deixar de conservar tezáo, nem a boa mo-
ral, e a «pada de diversos gumes.... Ahi está V. m.
a totcer-se. . . . Nada, nada de concomitancias ; se tem
que dizer do homem, diga

,
que esioii prompto para d«-

fendello. —O Coronel Chele pottou-sc ás mil maravi-

lhas, disse o que sentia, ou aquillo que lhe disserão,

e fez a sua obrigação. ~ Está bom , cá^pite , com que
denunciar, e atirar com País de famílias honrados, e ex-

celieivtes Cidadãos para casa de BeUebut, porque assim o È
sentia, e assim liio disserto, he cumprir as obrigações '

de- Chefe da Policia? A^ora he que ca entro no ponto,

e penetro o lundum Agora he que cu percebo que
Coronel Chefe he o mesnu) que mãos de encambar en-

guias Falle, falle,, que eu.rt Q quero atalhar a sua

palavra honrada; então o que hia a dizer? ~0 inesmty

que lhe digo agora; dei>.e andar quem anda , e deixe rir

quem ri ; algum dia virá que ria quem chora , segundo

os provérbios : " não ha bem que sem.prc dure , nem .ha.'

mal que na» se acabe," e logo a par deste outro :" queiu. '

o alheio veste , na praça o despe ;" trate dos seus ocut»

los, e não lhe importe as Authoridades conitiiuidas. =:

Ah, Sr. Redactor, eu não fugi do assumpto; o Co'o-

nel Cliefe também usa de osulos, que era o nosso ca-

so em questão. E vai com a sua por diante I n: Os oou-

los desse Senhor são da differentes gráos , e V. m.
prometteo fallar dos seus, e ríâo dos delle. = Agora- M
apanhou-me; pois mey amigo eu bem queria, ladeai*

.

me por causa do futuro Hnbeas Corpus; V. m. paso

.

ma ? Não duvide do que lhe digo ; este sugeito he mui»
to cortezão, e sabe civilidade ás direitas ; nós estamos- em
vesporas de N.ital , e elle não ha de querer ser onaijsoi

epi arrumar nos as boas festas,, . E sempre teimandoil

= Qual Habeiis Corpus I V. ra. está sonh.indo ; que niOf .

tivos tem para aguardar por essa civilidade ? — Ora ess»,'

não he sua ; não se expevite
, que quero convencellíi,-

Muito bem sabe, que aobrigaç.io do adjectivo he sempre

concordar com o substantivo ; faz huma habilidade .o sun

bstaiUivo, eis ahi logo pelotica no adjectivo; caranco-

nha no primeiro, careta logo no segundo ; cabe por ter-

ra o substantivo, trambalhão immediatamente no adjec-

tivo. Creio que me percebe.; Utipoaha acaba: ds> ísioi"
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por ás CoTtí<^ a suípen;So djs fotmaliJales; que ha de

«gora fazer o adjicnvo ? A Deos meu amnr , que vou
para Abrantes fallar i tia. Nem estas ponderosas ra2ões

o convencem ? . , . Ca ihr-liie cem os ocuUs ! Tanto
eu, conio V. m. somos homens de bem, e bem ba-^ta

o que basta, porém como lhe sou obrisjado, ahi v.ii.

Valhão-me os RodrisOs, os Caldas, oS Britos , e toda

a reverendíssima enfiada de Excellencias ,
Senliotias , e

Mercês da horrorosa Conspiração ; alii vai só para nós.

Já lhe disse no principio
,
que a promiscuidade dos ob-

jettos me punin assarapantado ; não cuide que o illudo;

poroiie os malditos óculos, de mais a mais ms figurão

tu-Ho as avessas do qn; he , e do que costumava ser.

Vou [lasse.Tr ao Rocio, vejo o Rocio de pernas para o

ar; encontro huin Kispn , hum General, hur:i Frade,

Irum Lavrador, hum Medico, hum Sábio j hum Fabri-

Cíinte , até f..é5rno hum amigo do anuo de 1819, etc.

etc ; tudo se m^ Teprésenta de pernas para o ar : lanço

a vista pelos Edifícios, v. gr. os Conventos, Tesouro
Nacional

, Atveual da Iflariníia , Salas das Secretarias de

Estado
, etc. ele. ; e tudo de pernas para o ar ! Volto

Òi ofhos para os latlos
,

passa hum Duque , hum Marquez
,

hum CommendadoT
, hum Tidalgo da antiga tarifa (não

fallo da moderna) tudo de pernas para o at* ! Abaixo a

cibe^a, e oNío por cima dos óculos ; nada de novidade ;

todos v3o com Os pi.s pelo chão ; torno a investir com
os óculos ; tudo outra vez de pernas para o ar ! ! ! Pata

encurtar razões os encfiabrados óculos %ò me transmitem

em verídica coosist.-ncia , o Tribunal da Inconfidência
,

a Magistratura , o Commrssatiado , e o volumoso efícha-

rtie da espionagem I ! I Ora V. m- he ca dos meus , e

bem conhece
, que se eu 'for a enbrenhar-nie por todo*

estes eniijnia.-, dos meus óculos
, vtrei a estar mui pro-

Jtimo da pro!>abilidade de que alguém me deite o ecu-

lo , e pespegue comigo etn vasa barris , mestiio sem me
gei ardareni , OU rodrigarem, Náo se ídniire ,

porque eu

llão sou meiKis
,

que Virs^ilio , e Plonto. Gosto de V.
O), porque entende as cousas á legoa ; ainda nés have-

tnos de ser taqiii^rafos , ou telégrafos, e explic»rmo-nos

por acenos .-i semilhança d-- certos patuscos.—Caso graii-

de , Sr. Redactor Espere... tenha mão Es-

cute .... V. m. não ouve ?! ru . . . . u . . . u . . .

ti tru ... u . . . . tru ... u . . . u . . . terru .... truz

truz truz ? ! ! Irra ! Que por hum nada , iiáv) vai tudo de

pernas para o ar em hum momento com o tal fandango

terrestre! "Oh minha adorada Constituição, de que es-

capámos! Com a bufhaça cahiráo-me os óculos. Pois nâd
entrão cá mais ; passarei para a luneta. A Deos , Sr.

Redactor , e assente
,

que nada ha menos a favor da

Constituição, do que s5o as taes suspensões do Habens
Corpus, e os tremores desterra ; em quanto á primeira

parte
,

por que he maiis huma ceifadellj nns Constitu»

cionaes em favor dos impostores da liberdade , e pelo

que respeita á segunda he enjolidella geral de qualquer

Composição, por melhores, que sejão os irrgredieiítes
,

per omitia iJicula s^cutoruni»

O mesmo d'outros.

CORTES. — Síj, ao do Jlo 6 de Dezembro.— 6.'

Aberta a Sessão ás horas do costume
, e lida pelo

Senhor Secretario Baiilio Alberto a acta da precedente,

que foi approvada , deo coma o Sr. Secretario Féls^uelros

Ao expediente , em que se comprehendia a seguinte cor-

respondência : — Hum olficio do Governo pela Secretaria

'd*Esiado dos Negócios da Marinha , em que íe inclue hti-

ma parte do Registo do Capitão do Potto , tomado ás

5 horas da tafde rio dia 5 do corrente ao Bergantim Por-

tuguez Cenernl D. António , Capitão o I." Tenente João
António Ccieliio , do Maronhíio em 35 dias, 4 passagei-

ros, e 2 malias ; e a Galera Ermelinda , Capitão Antó-
nio José de Sousa Júnior , do Mnmnhiío em 4S diis

,

4 passageiros, e huma nialla. Os Capitães destas emUit-

eaçóes còncordao ambos em que a Provii;cia do Xora-
nhão está no maior socego , e os seus habitantes muitçt

affectos ao Systenia Constitucional. — Outio otfii.io pelj

mesitia Secretaria expondo que tendo cessado as funções

do Conselho do Alniirantado, aonde se iegista\ão as Pa-

tentífs dos Ofliciaes , entra na duvida se este registo de-

ve reverter ao Conçcllin de Guerra , Cváe antes dr crea-

ção do Almiranl.ido se fazia.— Outro pela Secret.,iia de
Estado dos Negócios da Fnzenda , incluindo inforrr.açóeS

do Governadrr da Relação e Casa do Porto , em data

de 28 de Outubro relativo a» offerecimento do seu or-

denado, que fez o Desembargador Manoel António \t\-
lez Cildeiia Cj^tello iranco. Estes cfiicjos passarão ás

respectis-as Cfimniissões.

Passou á Commissão competente huma representação»

do Sr. Deputado Fedro Rodrigues Boadeira , em que pOF
caiis] de suas moléstias pede a sua demissão, ou licen-

ça indefinida.

Os Sts. Segurada , e Couvêa Durdo enviarão para

a rreza a1"j;umas felicitações, a que se deo u considera-

ção do costume.

O Sr. Secretario Baiilio Alberto fez a chattiada , e
disse se achaváo presentes 1O4 Srs. Beputadcs, e que
faltaváo 22 , dos quacS 5 tinhão liiiiião licenç} n-Cliva--

da , c sem ella 17.

Ordem do Dia :

tiíirura de Projectos , e Pareceres </e Commissícs.
O Sr. Bettencourt !eo o stguinte parecer :

" A Cnirmissão Especial eticarregsda de exanHÍfiaí

as Indicações aptcsent.adas ao Soberano t cngr«ísi) pcloS

seus illustres J\lenibtos os Seiíliores Xavier J^lenttiro,

Êorges Carneiro ,
Fato Monix , scbie aS exéquias à(t

illustre Deputado ora falecido Ttíanoet F. T. , e sot^-p

a subsistência da fua deplor.da Fan.iija ; considerou cciji

a dcvidi attençío as drjetsas ptopostaí iennbradas rus

me<mas Indicações, e dictadas pelo nobre e unaninae

pensamento de dar huni testcn unbo authentico da gra-

tidão , e tvConheciniento Nacicnal ás virtudes cívicas,

qlle adornarão aquelle benemérito PoittJguez , hum dos
principaes , c mais activos Restauradores, e zelosos Pa-
fensores d(;s Direitos e Liberdades Pátrias,

"a ConimissSo se gJoría de que es seps partícula^

res sentiir.eiitcs coincidão perfeitamente com os dos il-

íustres Autbores d'aC|Oellas Indicações, com os do Augus-
to Congresso Nacional , e coro os da Nação int<ita , e pa»
•a com gosto o justo e devido tributo de sua admiração ,
« lotivor ás «minenles qualidades, que o ilUistte Cida-
dão , cuja pirda laniertaíncrs, dcsenvolveo prircipaltnen-

te nos ultimes dois annos da sua existência , affrontaodo

•com sublime aiidacia os mais irrniinentes riscos pela Re^
^eiwraçSo da Pátria , e supportaiido com superior cocs-
tancia os asviduos , e penrsos trabalhos de huma Legis-
latura tão extensa na sua duraçío, cotrio importaptc uos
seus resukados.

"A ConimissSo por tanto desejaria dar toda a lati-

tude possível á rr,arvifestaç.ío dos sentimentos Nacionais ,
e igualar os testemunhos da Gratidão Publica 8CS dis-

tinctos iiterecirr,entos rio illustre Cidadão, e á iljimita<i«

extensão da Genetosidade Pottugueza : mas devendo pp
mesmo tempo icspeitar os Jíiriites que ln;periosamente

lhe prescreve a estreiteza das circunstancias pubiJCíS í
tem a hcM>ra de propor á approvação do Soberano Cou"
gresso o se!;uitite projecto de Decreto:

" As Cortes Ordinárias consíderandp que Jie huin
dever Nacional honrar a memcria , e premiar os serviços

dos Vafõ«s jllusttes, que em beneficio da Pátria desen-
volverão eminentes qualidades , e emprehendêráo árduos

e perigosos trabalhos: Decretão o seguinte:
" 1." lncun,be-se ao Governo mandar fazer á custa

do Thesouro Publico Nacional as exéquias funeraes do
illustte Cidadão Manoel Fernandes Thomás, evitando to=

da a vã ostentação de huma pompa inútil , e conforman-

do-sc com a ntbre siinplicídade , t^ue he própria deste
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acto relioioso, e análoga íos habituíes sentimentos da

ttioderação
,
que professou em toda a sua vida o mesmo

benemérito Cidadão.
" 2." Incumbe-se outrosim ao Governo mandar eri-

gir em sua memoria lium monumento sepulcral simples

e modesto, sobre o qual se leia gravada esta inscripçáo :

=: A Manoel Fernandes ThoniAs = Ai Cortes Ordinárias

de 1822.
" 5.° Do Thesouro Publico National se dará an»

nuaimente á Viuva em quanto viver, lium conto de réis

a titulo de alimentos ; e a cada hum de seus dois filhos

quinlientos mil níis para alimento, e educação.

"4." As Cortes recommendão a proteçro do Go\'rr-

no esta infeliz Família, e em especial o cuidado de di-

rigir a educação dos órfãos , de maneira que sejáo hum
dia fieis imitadores das virtudes de seu Pai, e dignos

herdeiros da sua gloria. Paço das Cortes 5 de Dezembro

de 1S22. — O Bispo Conde Reformador Reitor, João

de Sousa Pinto de Magalliães , Francisco Soares Franco
,

Bento Pereira do Carmo , Francisco de Lemos Betten-

court." — Ficou para segunda leitura.

O Sr. Francisca António de Campos apresentou hum

projecto de Decreto em seis artigos, em que propõe hum

Prcramma para excitar o patriotismo das sábios para of-

ferecerem hum Código de Legislação de Comniercio
, O

qual deverá ser apresentado ás Coites no i. de Dezem-

bro <le 18*4, e depois de recolhidos se nomeará huma

Comtnissão /óra das Cortes de 4 Negociantes matricula-

dos e de três Advogados , escolhidos huns e outros pe-

los Negociantes desta praça, para sobre elles dar o seu

parecer, — Ficou para segunda leitura.

O Sr. Seri)a Machado pedio ,
e obteve licença para

ler hum parecer da Commissâo Especial para examinar o

Relatório da Deputação Permanente, respeito 3 repre-

sentação dos Membros da nova Camará , o qual se redu-

zia : i.° a excitar a attençáo do Governo para fazer ob-

servar o artigo ; j da Lei de 20 de Junho, o que já de-

via ter feito : 2° que entende que o Decreto de 26 de

Outubro tem huma fiel execução, em quanto ordena que

os Procuradores dos Misteres se conservem e subsistão

conn aquellas attribuições que não repugnão á Constitui-

ção ; d'onde se segue que os Procuradores dos Misteres

não podem continuar a ter voto deliberativo na Cama-

rá, da qual não são Membros; podem porem assistir a

ella para o fim de requererem , ou serem ouvidos na-

quelles objectos em que fôr necessária a informação, ou

interessarem aos Grémios dos Ofíicios.

O Sr. Campos disse que convinha com o parecer da

Commissâo em que os Vereadores deveriáo ter tomado

posse; porém que não pôde convir em quanto à conti-

nuação dos Misteres ; que he huma espécie de Aristocra-

cia (os Misteres são Officiaes mecânicos) ; que se estes

Procuradores não tem voto , e só requerem , o podem

fazer de fora pelo direito de petição, que pertence a to-

dos os Cidadãos , e nesse caso competeria a todos os

Procuradores tomarem assento na mesma Camará.

O Sr. Borges Carneiro fallou no mesmo sentido;

porém disse que não deveria demorar-se a posse da no-

•va Gamara , como devia ter feito , apezar do patriotismo

dos seus Membros , e que a respeito dos Misteres se fa-

ria nova Lei.

O Sr. Seixas disse que a nova Camará ebrou cons-

titucionalmente em não tomar posse admittindo os Mis-

teres , a que a mesma Constituição se oppõe. Os Srs.

Pato Moniz, José Liberato , e Girão o apoiarão accres-

centando, que parece não dever entrar em questão que

os Misteres nao devem continuar, pois que a regulação

daSjCamaras he nova, e inteiramente popular.

O Sr. Freire disse que a este respeito havia hum
requerimento dos novos Camaristas

,
que talvez elucide

a matéria. Que o Decreto de 26 de Outubro diz
,
que

continuem a ser admittidos os Misteres para tetem exer-

cício naquillo cm que se não oppõe á Constituição : que
os Misteres dirão que o seu voto não se oppõe á Cons-
tituição, porque querem entrar; e os novos Camaristas

dirão o contrario; logo deve haver hum terceiro que de-

cida esta questão : por tanto proponho a leitura do re-

querimento.

O Sr. Pina e Mello dissç que attendendo á natu-

reza dos Misteres, não sabe como seja compatível com
a Constituição a sua admissão na nova Camará.

Fizeião-se outras reflexões, e o Sr. Presidente para

evitar a complicação da questão propoz a 1.' parte do
parecer da Commissâo

,
que se reduz a que " a nova

Camará deve immediatamente tomar posse, cumprindo o
artigo jj da Lei da formação das Camarás," Foi appro»

vado.

Entrou em questão a segunda parte do parecer r: in-

terpretação da Lei de 26 de Outubro
,

que os Mistere»

só podem ser admittidos nos casos em que se não oppo-

nhão á Constituição ; ::: depois de breves reflexões deci-

dio-se que não ha lugar a votar, por ser bem clara a

Lei,

Os seguintes Senhores Deputados lerão as seguin-

tes indicações : 1." do Sr. Brandão sobre o modo ;Je se

preencher a representação Nacional pelas divisões, que es-

tão faltas : 2,' do Sr. Pessanha requerendo a formação

de culpa a Ger-uasio Pires Ferreira : 5,' do Sr. Serpa

Machado sobre a inteiiigencia da Lei de 1 1 de Maio
acerca do direito sobre as Cavalgaduras: 4.' do Sr. Gou-

vea Durão sobre a divisão decerto terreno entre as Vil-

las de Aroche e Moura : 5.' do Sr. Corrêa de Lacerda

sobre a necessidade de completar o Exercito : 6.^ do Sr.

Serpa Pinto sobre organisação de Milícias : 7." do Sr.

Pessanha propondo o premio ao General Madeira pelo

seu patriótico comportamento na Bahia : 8.^ da Commis-
sâo de Constituição propondo o ordenado dos Membros da

Regência àoBrasil: 9."" do Sr, Ribeiro Tavares sobre o
resultado de huma Commissâo

,
que examinou a cultura

do Alímlejo,

A Commissâo dos Poderes leo hum parecer em que

se approváo e legalisão os Diplomas dos Srs. Deputados

pela divisão de Guimarães , Manoel Balthazar Mendes
Leite , e Francisco Xavier Leite Lobo. ^ Approvado.

A mesma Commissâo julga admissível a escusa que

pede o Deputado eleito pela divisão de Barceltos o De-
sembargador do Paço António Gomes Ribeiro

,
pelos

motivos que allega. Depois de algumas reflexões contra

este parecer ficou adiado.

O Sr, Presidente deo para ordem do Dia a conti-

nuação de Pareceres e Projectos , e levantou a Sessão

ás 2 horas.

ANNUN CIO.

Faz-se leilSo da Mobília de huma casa em B. Ai^res

na rua de S. Francisco de Paula n.° 35 — Terçafeira lO

do corrente ás 10 horas da manhã.

NA IMPRENSA NACIONAL,
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RMtidrlií 28 (/í Novembro.
ecsheniís "periódicos de Marlrid até 2t ... A? rio-

tlcij'! quc contém acerca do assumpto principal
,

que lie

a rcínliição do Congresso de Verona sobfe a iiitervejiçáo

armada, estso ainda cobertas de mil sombras, ainda que
todas se inclinão, apoiadas em muitas razcjes a que de
nenhum modo se alterará a paz da Eíiropn. O Constitu-
cloiiúl de 20 em artigo áe Pnrís , depois: de hoanifestar

a sua admiraçno sobre a tendência á íjuerra
,

que sohpa-
damente manifestão o Monitor (este de;«iis do dia 16
do corrente), e os. outros periódicos Ministeriaes , exce-
pto hum (o Diária dos Dt-A/iíej), observa que este se

tem calado depois de ter fallado o Monitor. — Admira-
se de- que a França amontoe forças e petrechos milita-

res nas fronteiras à'Hesp'Jnha , e diz que este procedi-

n;erto está em manifesta contradicqáo com os ruiivres

paciticos que \o^zo. — No dia )8 correo voz em P.íiií

de que iiutn grande Banqueiro tinha recebido de Verona
hum correio com noticias mui favoráveis á conservação
da paz

, o que tinha causado subida nos fundos ; mas que
estas noticias se tinhão desmentido, vogando 3 de que
to a Inglaterra era a que se oppunlía á guerra. — Com
data de 20 insere o mesmo periódico huma carta de Ve-
rona de 8 do corrente

,
que dá por fidedigna , na qual

se manifesta que se tinháo recebido em Verona respos-
tas do Gabinete Hespanhol sobre as reclamações fetas
pelo Congresso sobre a segurança da Família Real. Es-
tas respostas assegura a carta serem cheias de verdade e

de decoro, e que quando se trata nellas do ponto da
modificação de alguns artigos da Constituição , se deixa
ver toda a nobreza e magestade que convém á Nação
Hespanliola.

O Chefe Interino do 6,° Diçtricto Militar (Àrngâo')
expcdio huma ordem publicada em Saruç;o€a a 20 do cor-

rente
, em 6 artigos, na qual, avista do estado em que

5e ach.áo asVrovincias comptehendidas no mesmo 6." Dis-

tncto Militar , íica este declarado em estado de guerra
^

e por tanto será occupado militarmente por hum Fxer-
cito de operações, de que o Rei nomeou General cm
Chefe a D. Manoel Vetasco. ,rr \.,i-

LISBOA S de Dezembro.

Sobre o liberdade dú: Imprensa ameaçada de golpe.

Cerre de plsno que o Ministro das Justiças em seti

relatório ás Cortes pedira estas tre.s b<igatenol para bem
desempenhar o seu cargo, 1.* certa suspensão da justa

liberdade que a" Constituição assegura aos Cidadãos ;
2.'

restricçáo na liberdade da Imprensa que a mesma Cons-

tituição estabelece ; e j.' huma dose pecuniária para pa-

gar a espiões, etc.— Não vimos este relatório por exten-

so, nem niesnio em lum bom lesumo, e^por tanto lon-

ge de considerarnios como these os boatos que a respeí"

to delle cortem j só os consideramos liypotheticanente
^

e. quando sejão verdadeiros, o Augusto Con<;resso da Na-
ção tem por primeiro dever, que esta lhe in;pcz, o con»

servar intacta a Constituição , e não o principiar logo a

permittir intracções e conceder suspensões dos niais es-

sentiaes artigos delia , e que são ss suas bases. Não dei-

xa de haver com tudo algum receio de que ao menos 9,

liberdade da Imprensa , de que os ftlinisttos não tem re-

cebido grandes favores , se haja de coarctar a favor del-

les , e do partido inimigo dos homens de bem ; porque
o amor próprio , e a an bicão levão de rojo á pratica do
despoti.mo e da arbitrariedade os que empunhão a vara

do poder executivo abaixo do Chefe do Estado , ainda

mesmo os mais prezados de espirito recto e amante ds
Lei antes ce entrarem nos ele\fdos cargos do Governo,
Sobre este segundo prnto, c\\ hypothese' da liberdade da
Imprensa, he que vamos traçar ali,uir.as linhas, tendo
em vista d? mui perto successos e escritos de outro pair

onde houve ha poucos annos as Piesmas tentativas da
parte de hum Winisterio que queria servir-se do mesnio
recurso para niarcbor a fins contrários á Constituição, ve-

dando aquelle poderoso vehicuío da opinião publica.

Se he certo pois que o Ministro das Justiças requer

se coarcte a liberdade da Imprensa, com que fundamen-
tos poderá solidamente pedir esta infracção ou alteração

do art. 7 da Constituição ? Se alguém o offende em par-

ticular, se alguém offende todo oMiristetio, se alguém
ataca a Constiluição , as Tortes , o Rei, etc. etc. não
está estabelecido o Jury, e 2 Lei cue o rege? Não ha
Governo Constitucional sem Lberdade d' Imprensa ; e
quem a proturar destruir quer derrubar a Constituição»

He mui simples o conhecimento dos abuses commettidos
neste ponto : quem atac.ir c combater os princípios es"

tabelecidos na Constituição , e nas Leis Civis e Eccle-

siasticas que regem l\o paiz , de hum inodo que provo-

que o povo a descbedecer-lhes em gerai ou em particu»

lar; e quem calumniar com falsidade esta ou aquella pes-

soa , abusa da- liber*laíle.da Inipiensa. A Lui Divina que
por felicidade" sejuimos , he o mais fixo Norte para o
cnnliecimento destes abuses. Pedro calumnia António :

he culpado no sétimo e no oitavo Mandaniento do De-
cálogo ; no sétimo, pcrcue Pedro rouba a António a sus

boa reputação ;' e no oitavo, porque lhe levanta liuni

falso tesceií.unho. As Leis himianas derivão-se das divi<

nas ; em todos rs paizes ha leis contra os calumniadores

e contra os l,i('rCes, e que são graduadas as penas segun*
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do a «raviáâde dos deíictos. O que ataca e insulta as

Autlioridades ou o Governo pscca contra o quarto Man-

.amento
,

que manda obedecer as Autlioridades debaixo

do titulo de honrar o Vai e a Mái. Deste preceito divi-

no se deiivío as Leis positivas que obrigáo os Cidadãos

a esta justa obediência, sem a qual não pôde existir tran-

quilla a Sociedade. Insultar poii as Autlioridades lie ccn-

iravir a huma e outra I.ei , Divina e humana. E assim

em todos os casos acharemos sempre preceitos impostot

ao homem pelo Author da Natureza, e explanados em
Leis positivas para o mais fácil Governo da Republica,

em que se possa descubrir com muita facilidade , se o

homem infrinsio os seus deveres para com Deos
,

para

com o Governo
,
para com o seu próximo , ou para com

1 Igreja nos escritos que publica.

Ora debaixo destes princípios , bem fáceis de com-

prehender
,
póle a liberdade da Imprensa existir em to-

do o paÍ7 , onde não houver hum Governo qUe aberre-

ça a verd.ide , e cujos Ministros só queiráo Ser lizonjea-

dos, e que je approvem suas acções em toda a extensão.

Frederico II de Prússia era hum Rei absoluto; mas co-

mo queria saber a verdade , deixou existir livres de cen-

sura prévia os escritos , e mui ampla , a liberdade licita

de imprimir. Se havia hum escritor malévolo ou injuria-

ílor , que sahia a publico com ataques calumniosos , as

leis que punião os outros crimes de ipual natureza , não

commettidos pel? Imprensa, mas por palavras, cu ac-

ções, se estendiáo aos do préio : e havia outra arma tan-

to ou mais poderosa
,
que era a penna , não de escrito-

res assalariados ,
mas de verdadeiros sábios , que coni

3eus escritos esma javão os zangãos da litteratura que ap-

parecião em campo com suas inepcias. Se isto aconte-

cia em huma Monarquia absoluta
,

que juizo haverá tão

fraco que se persuada que em huma Monarquia Constitu-

cional se deva coarctar á vontade do Ministério huma das

primeiras , ou antes a mais solida columna do Systema

Representativo? Quem tal pretendesse pór em pratica

dava huma s;randissima prova de querer converter em ab-

soluto o Governo Constitucional.

Que teme o Ministro das Justiças, qUe temem os

outros Ministros, da liberdade da Imprensa? As calum-

jiias, e as injurias? Facão a sua obrigação, e vão cha-

mando ao )uiy os calumniadores, Julgão que lhes não

está bem chamallos ao Jury ? Desprezem-nos , e provem

fcom os factos de huma boa gerência dos negócios
,

que

esses foticularios nada dizem que seja verdade. Se nada

ri'isto lhes convém , então de certo são indignos dos lu-

rares que occupão , e só querem achar hum meio d*

obrar livremente contra as leis, sem que as publicas ac-

cusações os possão denunciar ú Nação, a cuja Soberania

são responsáveis por suas prevaricações. Nós temos visto

querer o Censor sustentar o Ministro das Justiças em
«uas medidas contra a celebre conspiração , e seguir o

Viiario iguaes pizadas ; temos visto pugnarem os outros

periódicos mais ou menos fortemente contra esta massa-

da ou embrulhada : e que se tem tirado daqui ? O te-

rem-se conhecido muitos factos , muitas verdade: , tanto

de huma como de outra parte
,

que vão elucidando a

questão. Demos que o Ministério tinha conseguido antes

ou no principio delia abafar a liberdade da Imprensa

,

ler-se-liia acaso conhecido a prohiílade avessa de alguns

ííujeitos , o infame comportamento de outros, todos tal-

vez antes disso por verdadeiros constiíucionaes
,

quando

não eráo mais que lobns entre ovelhas , falsos delatores
,

« abjectos servis e parasito» da mtza dos santos do dia ?

Biitnitparte era hum tyraniio , e por )S«o comprimia

a liberdade da Imprensa. Em França, todas as vezes

que a Imprensa foi verdadeiramente livre , e não livre

só para este ou aquelle partido, sempre sobresahirão os

iions principlfK sobre as idéas anárquicas, ímpias, e an-

ticonsticucionaes ; e todas as vezes que se quiz renovar

n revolução foi preciso sempre supprimir a liberdade da

Imprensa. MnlUt du Pau
,
que tão denodadamente com-

batera pelos sãos princípios em 1789, 1790, e 1791,

lutando com forte braço contra huma Nação posta era

delírio pelos anarquistas, sssf.slr.ti es re-iolucinnorins

;

mas estes por fim, senhores do c^mpo todo, recorrérãn

a huma medida tjini Hbtrul ,
que fez c^lar a oppnsição ;

estabelecerão por Let repressiva <íi Imprensa a prcscrip-

ção , e por censor o carrasco. Alallct Hii Pim vio-se

obrigado a fugir, e Durozo'/ pa^ou com sua cabeça .1

onzadia de publicar duras verdades em seus ercritos. Veio

então o tempo do terror , e passado este , forão de no-

vo apparecendo ercritores de espirito illustrado e recto ;

o povo Francez
, já mais sereno , mais capaz de ouvir

as vozes da ra7ão , e de se recordar do Governo Monár-

quico
,

que por tantos séculos ilUi^trãra aquelle Paiz , e

que o seu ultimo Rei queria levar i perfeição conaitu-

cíonal , entrou a ter saudades do seu bom Governo : is-

to assustou o Directório; eis sobrevem o preparado 18

Fructidor, em que se estabeleceo o Consulado ; e são

em massa degradados os escritores que mostravão ter

idtas monárquicas para as quaes propendia a maior par-

te da nação. Em sinnina quando se quer transtornar O

despotismo ministerial pnr meio da Imprensa ,
paten-

tear a falta de execução das Leis, a má escolha de em-
pregados , e o patronato conferido a pessoas indignas ,

logo os Ministérios querem ver se as Legislaturas lht.í

valem coarctando a libetdade da Imprensa ; isto só tem
hoje excepção na Inglaterra , paiz da liberdade bem re-

grada.

Quando os Ministros de hum Governo Cnnstitucio^

nal temem a liberdade da Impreasa , dere a Nação te-

mer muito que o Governo esteia depositado em tar?

mãos ; he signa] que taes Miiiislr.iS se tem collocado eiTl

má situação , e que pretendem abafar a opinião publica

que lhes he contraria. Já não lhes he mui favorável 9

ver cliamarem a seu lado escritores destinados a comba-

ter por elles muito de propósito : os Ministros que cum-
prem exactamente os seus deverei podem contar de cer-

to com a opinião publica, fazendo constante profissão de

zelo e de imparcialidade. E de mais
,
porque a liberdade

da Imprensa fai doer o cabcllo a este ou aquelle ftíinis-

tro, será justo que este direito inalienável da Nação
considerada como Soberana , e ligado ao direito de pnv
prieddde

. pois nenhuma he mais nossa que o pensamen-

to, que se manifesta pela falia e pela imprensa, seti

justo que este direito seja cerceado pela mesma Njç3<»
,

representada no Congresso dos Seus Deputados , ló p^or

meto beneficio de alguns liomens
,

que delle liãn de ti-

rar recurso para vexar grande numero de indivíduos da
mesma Nação ? Pedio por ventura o grande Ministro In-

glez GaU/ieniie Piti algum Bill ao Parlamento par» coar-

ctar 3 liberdade da Imprensa, porque o Morning Cliro-

nlcle e OutrOs periódicos o cobriáo de injurias tão falsas

como atrozes ? A liberdade da Imprcnaa está asseguraria

aos Portiigiicíes na Constituição, a qual foi promulgada

e jurada depois de jurada a Constituição , de que he

base essencial a liberdade á& Imprensa , designada no ar-

tigo 7.°, e não se podetido a mesma Constituição alte-

rar em nada dentro de 4 annns , com que fundamento

poderia conceder-se ao Ministro das Justiças, ou ao Mi-

nistério em geral, similhante modificação naquelle arti-

go, e alteração na Lei que o Congresso Nacional aindi

ha pouco mais de lium anno decretfxi depois de tão cir-

cunspecta discussão? Seria cousa inaudita, e que impri-

miria hum ferrete eterno em nossos Legisladores , e o;

faria objecto de zomJjaria em todos os paizes cnnstitucio-

naes , e não constitucionaes, o annuirem a huma niedid»

que por si mesma estava mostrando 1 incapacidade dos

Ministros que a pedissem , pois tem as Leis para bem
regerem os povos em todos os casos , ainda os mais dif-

ficeis. E mesmo ainda que tal erro se commettesse , bas-

taria que hum periodista , ou qualquer outro escritor re-

cusasse cumprir o ik>vo decreto, não querendo míter

na boca essa mordaça , e publicasse hum enérgico dis-

curso em que brilhasse a razão, para produzir huma vio-

lenta explosão na opinião publicra, neíta invencível triun-

fadora dos déspotas
,

que mais tarde ou mais cedo os

derruba na Europa civilizada. Os que suppóem se pode-
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*ia Impunemente suspender em pr.rte a Cotrítitiiiíçéo
,

©rcc-ndo cstí ou aí|iielle ortigo, ou a? suas palavras, pa-

a tirar dlí50 meios tie arburariedjdc , conhecem mui

pouco as circuiistancijs ecn que Se acliáo a Nação , e os

tempos em que existimos. Toda a Nsçãn está scieiite

He que pôde receber bens muito grandes da pratica da

Constituição ; mas também opnmameiíte sabe que ba

luim occulto partido
,

pequeno em comparação do todo

nacional , mas stimuiamente poderoso
,
que qiier a Cons-

tituição só para si , isio jie
,

que os F.irpregos sejao

só par] os do tal partido, que se dn o nome de Cons-

titucional pnr excellencii , talve? jiorque em seus clahs

se triitava muito de constitujçõ-s antes de a Nação ter

a que ho^e a rer;e. Este pdttido nietco a cabeça dr den-

tro com 3 nova ordem de cousa»;, e não quer perder va-

sa. Se a Lei lie , ou deve ser igual para todos ( art. 9);
elle quer isto em rheoria , inas na prjtica não llie agia-

tia , e quer que a Lei seja .igual nos prenios , p.ira os

yeus ; nos castigos, para os outros. Se todo oPoitw^uci.

díve ser justo (art. 19); Os do pirtido só julgáo justos

lí virtuosos os seus aliiliados , só elles pstáo no caso de

s* aprOveÚateK: <lo artigo 12 , que assegura a todos os

^Pnrtiigaezcs o podw.r.enii ser '' admittutos aos cargos públi-

cos, sem oiilrB diiíiliíçêjt i/»c iino seja o dos sctii talen-

tos e das saas vt-itut/in. " Talentos e virtudes parece

nã'.") os ba senão nos do tal partido , nns bem chegadinhos

jo Ministro tal e lai ; no.s que entrão na loge tal e tal \

iKis que tem feito tal ou l.il maroteira por ordem par-

ncular, ou por drvoção sua a favor do fovo Orientiil.

Tudo isto sabe a Njçío
,

porque o e«iá observando hl

muito , e lho estão manifestando a cada passo tantos es-

critores que ainda n.>o tem sido contrariados com pio-

vaS em rpuitos dos factos que tem anminciado.

E como olharia a Nação para medidas que a iriao

sujeitar á férrea vara de hum Ministro que renovasse as

funestas scenas em que gémeo 3 França no tempo do

despatismo revolucionário ? Ha pouco vimos ainda os tris-

tes effeitos ria precipitada resolução tomada em 29 de

Abril, e que já acima disse.mos
,

pela vo7 publica, ser

de novo requerida pelo Ministro das Justiças : não falta

quem diga ser isto forjado no G. O. i\l. Portugue? , e

insinuado por occulto caiul se fizesse ao Congresso esta

petição pífra ir mais em ordem o caso fatal da Rainha
,

em que o Ministério ffstá envolvido ; e que esse abomi-

nax^el partido que quer suspensão de Habeas corpus^ re-

pressão da JiTiprensa , dinheiro para a vil canalha poder

ganhar ávida no inlame misíer líii espionagem, he quem
maneja otcultamente , até com ameaças ao Ministro , o
compromisso em que este passo o metteria , se elle con-

seguisse esses execrandos meios de agrilhoar a liberdade

da Nação. A esta persuasão de alguns timoratos parece

dar vigor a teimosa insistência do filinistro das Justiças;

depois de ver rejeitada na ultima I^egislatura a sua pre-

tensão segunda de continuar-sc-lhe o poder arbitrário con-

cedido em 29 de Abril pOr espaço de hum mez , como
vio que a Indicação do illustre Deputado Peixoto , não

teve eiTeito , e como confia em muitos dos seus amigos

que estão na nova Legislatura , lie possível se abalanças-

se a requerer esta sua favorita medida , mais correcta e

accrescentada com as addiçóes de liberdade d Imprensa
reprimida , e augmento da canalha espionai. Se assim he,

o Ministro não he capaz da desempenhar aquelle alto Em-
prego senão em Governos Despóticos ; será capaz de ser

hum Grã-Vizir em Constantinopla ; mas não he capaz de
Ser hum Ministro d'Estado constitucional em Lisboa. Lon-

jc de nós o feio metbodo de injuriar as Authoridadej
;

íigáo outros embora esse detestável systema : poriím cot

mo ao escritor publico incumbe punir pelos foros da Na-

ção , serii mostrar huma cobardia indigna de hum espi-

rito recto- e imparcial , não dizer á face da Nação a ver-

dade , não patentear aos nenos instruídos as sinuosas ve-

redas por cue se piucura arrancar á Nacáo, com a liber-

dade que a Constituição acaba de asse^urar-lhe , o meio
imico de acudir á innocencia concukâo? peb prepotên-

cia Ministerial, a liberdade t'a Ttr.prens.i ; e i^ett n o.ío

patenteada a urdidura que Sc diz airrada
, n cJi.i i pone-

rá6 todos apreciar, e exaltar a saltdoiia e iiiteireía ci tn

que o nosso Augusto Congresso, ccn posto de taílcs ho-

mens conspícuos, de tfo picfundos sábios, e de tão cor-

di-aes amadores e rrantenedoies da possa Conslitução,

de hnni golpe hão de coitar a hydra do Desprtisno,
que enroscada no.s srtisiras n:;nisletiaes preterda linçar

cadeijs ao pensamuito, e 'talvez ccndiizir a irasirorras e

a desteiros nova<s Victina&, que hajãp attiabido o cdio

des«es inventores e itqueicntcs de ta;;s n edidcs. Ccm-
piiijiida a liberdade da )n7pien<a, cuen advo»:. tia a in-

violabilidade f^o Rei
,
quem rrcl.iniíiia ccrtia, a ,-rbitra-

liedade dos Mil. litros , qtitm (.usaiij con.latir 'Pd CíiçóeS

t;io indign.is i'.. M,g.st;ii'e ('a Nação cetro a clie fcz ha

poucos dias a respeito ria Bainha o Sr. J atu I*, {/niz , ex-

autorandc-a em sua Jirgusgem lem nada ler srfie isso

decretailo o Oiigtvsso ? Dirão talvez que testa a di cus-

são li\re áo mcsijo Ceroresso? Mas acaso a Naçáf, que
he essencialmente a Scberana , ha de esiar peida para tal-

lar , e escrever, e só os seus Prccuriídoies
,
que delia le-

c.íbi:rão seus poderes , he que hão prder fallar em pu-
blico .' E iiiio tem a Nação jus a ajuriallos em suas Ldi-
juas e em s;ias discussões por Oieio da Imprensa? fhí
rirtísgraçada Nação seiã aquella cm que pierirmire hi;in

despotismo Ministeiial , cu o dtspotisnip de l.im pitido
dominante! Mil \12es he prtfeiivel a esse despotisrr.o o
dtt hum só hnmem ,

pois este Le n ais tacil de rrover-se
ás lagtiui^s da afrt!c<;ãQ, do que n.uitcs qi e díc s- n ão^

para serem cruéis oppiessCres dos Seus ccncid,-d'r,s por
huifi systema estudado e todo futdado no seu interesse

particular.

Finaluiente , já no (riiuipio dtsre discurso dissemos
que falíamos neste objecto hj pr liicticrrrf nte , e estairos

pcisuaiiidoí que as sozts qi;c ccirttn ião sfo e>.actas,

rnss se aproximão alguma ccusa ao rue o Winislto da»

J^ustiças requereo em teu lelatciio. Pessias que jjulgairqs

mais bem informadas nrs issegurão que elle sim (ontíiii

huma pretençãc relativaroeite » cchibir trais a liberda-

fie da Imprensa, o que já não he pouco desap piovaveí ,
e faz o principal cbjecto do pre;ente discurso ; n as que
110 que toca á Jibeidade individual não he exacta a voz

popular , e no que trca á espionsgem , isso pccede de
hum novo projecto de Policia qie elle fffeiece tom o
seu relatório, projecto que de certo não podia t ir de
peor origem cwi: daquclle rresmo Ministro que o havia

de pôr em pratica, e attendido que a Ccnítituição nã»
concede ao Rei, e niiito n.tncs acs Minisiios a iri-

ciativa das leis. A triidança de Magistrrdcs a aitiliio do
mesmo Ministro que elle requer, c ciitias circunstanciai

mais assaz pstenteião quaes .'áo os seus desejos, e o al-

vo a que atira; mss d»-\en os ter toda a cciifarça em
que suas tiiira.s não pndeiãõ escapar á peispic.Tcia dos nos-

sos Legisladores, os quaes saberão manter illeso o Pacttj

Social da Nação.

CORTES. — Sesiáo do dia 7 de Dezeihlrc.— 7.'

Aberta a Sessão ás horas do costume , e lida pelo

Senhor Secretario 'iViomáí de jlí/nino a acta da precedente ,

que foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras

rio expediente , em que se comprei. endia a seguinte cor-

respondeivcia :— Hum offico do Governo pçla Secretaria

ri'Estado dos Negócios das Justiças, incluindo o extracto

de hum officio do Erigadeiro José Maria de IV^cura , En-
carregado ('o Governo das Atrras da Província do Pnrâ

sobre a necessidade da creação de novos lugares de Le-

tras. Outio em que se rtrr.elte eni virtude da Crdem
de 21 de Outubro o plano feito por Jfão Ern ingos

Komtempo para o Serrinaiio Patriarcal de Musica. Cu-
tio pela decretaria dEstado dos Negócios da Kaiirha,

em qiis; refere, que crdeoardo o Decreto de ji de Qu-
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lubro, que es muitas visitas què tem os Navios , fiquem

'reduzidas a liuma , entra o Ministro ~lia <iuvk)a ,"qual de-

ve subsiçtir , o que" submettc á considêia^áo do Sobera-

'no Congresso. Outro em que o mesmo Ministro parte-'

"cipa, que querendo tèr a honra de apresentar pessoai-

'inente o Relatório do estado da Marinha Nacional, pede

'ás Cortes llie indiquem o diâ,^ e~liora, eín que o pos-

*sa fazer. Respondeo-ise 'q'6e p'ódfa''^'ir^m 'qualquer dia

"da próxima semana,' ' '
.

í ,

i

Outro officio pela Secretaria d'Esí3dí> dos 'Nes;ocics

da Guerra, éiiviarido os mappas dos difFerentes corpos

do Exerciro em o i° de Novembro. Ontro incluindo

vários officios do Brigadeiro Governador das Armas da

Província do Pará sobre o estado da mesm.a Província,

e providejicias de que necessita. Ontro em tfue expõe a

pouca actividade das Gamaras a respeito do recruta mento,

as reducções do Exerciro , e a necessidade de novos des-

tacamentos para o Ultramar, o que tudo submette á

sabia consideração do Soberano Congresso. Outro cm-

que remette o requerimento de Franchco Ignacio Pes-

soa de Mello, Tenente Coronel de Cavallarja addido íO

"Exercito do Brasil. Outro em que expõem os inconve-

nientes de se pagar aos operários do Arsenal do Exerci-

, to na forma dá Lei o seu jornal. Outro em que se en-

via liunia segunda via do officio do Governador das Ar-

mas da Provinda do Ceará.

Mandou-se fazer menção honrosa das felicitações

,

que áí Cortes enviáo pela sua installação^s Camarás Cok-

Vitucnnaes das Cidadcsda Guarda e L:irla ; e das Vil-

las dò Outeiro^ Lagoa, Doiras, e C„rí,>xo,

Ouvirão se com agrado a superintendente do Taba-

co da Província do Alimtcj-> ,
Serafim de Oliveira Car-,

V3oso., è do" Juiz de^ Fora de S. Lourenço de Bairro
, e

"Substituto de Lanisgo. ' '

'^. O Deputado Substituto pela Divizáo àeCítslcVo Bmn-

'co José Bento Pereira , accusa a recepção da ordem que

ochami, e que se appressava a marchar para o seu des-

tino.
'

. ,

;s-.n ,;:m i..

A Commissáo do Terreiro Publicd enviif o balanço

da existenela dos géneros cereaes, que existem naquel-

U administração em o ultimo de Novembro
,

por onde

consta estar previniJa a mantensa de pão nesta Capi-

tal até mejdo do mez de Março ,
entrando alguns géne-

ros comprados , eji pagos, que não tem chegado por

causa dos caminhos , e de se acharem agora occupados

QS gados na lavoura. ..

Os Srs. Dciniiiigús da Conceição ,
Seixas , Pato Mo-

'nix., e Manoel Aleixo enviarão para a meza algumas me-

jnorias^é .requerimentos,' a que se deo o competente des-

t\no. .....'''

Q.Sr. '.'Secretario Baiilio Alberto fez a chamada , e

tiisse sé
' achavão presentes io6 Srs. Deputados ,

e que

^altavão 20, dos quaes 15 tinhão licença motivada.

O Sr. Presidente disse que á porta se achavão os

Srs. Deputados pela Divisão de Guimarães ,
Manoel Bal-

thasar Mendes Leite , e Francisco Xavier Leite Lobo
,

cujas Diplimjs se achavão legalizados, e por -isso se de-

vião admittir a prestar o juramento ; em consequência

for3o adTnittidos , e prestando juramento ,' tomarão as-

sento.
Ordem do Dirj :

Parecer da Coinmissío do? Poderes sobre a escusa
,

que. pede^o i)eputado eleito pelj divisão de Guimarães

,

Anto.nio, Gomes Ribeiro.

O Sr. Soma C.ntello Branco tomou a palavra e dis-

se çjue . o artigo 84 da Constituigio diz : aquelle que sa-

jiir eleito Deputado, não será escuso, se não por impe-

dimento, legitimn e permanente
,

justificado perante as

Cartes =; : que a Commissão para verificar este impedi-

mento, não tinha outro meio, se não a attestação do

Facultativo; e dar-lhe aquella força
,
que merecia, to-

mando por exemplo, o que praticarão as Cortes Consti-

tuintes a respeito dos Deputidis el-it-is os Bispos de

Leiria, Viíeu , Aveiro, e Porto : que em consequência

sustenta o pirecer da Ccmmissrio , e desde ja protesta fa-'

zer a sua declaração- na acta
, quando assim se não vença.

Discorrerão sobre este objecto muitos illiistrcs De-,

putados , eiitreos quaes O Sr. Uebe/le heitâo disss -que^

se devia approvar O' parecer da Commissão acceitando .a,

escusa
,

que este Deputndo eleito requer
, porque exis-

tem duas razões : liuraa física , outra moral : que a pri-i

mejra mostra-se pela Certidão do.-Facultativo ; a segunda,

he bem constante ; e 'vem a ser o risco a ,<)ue se,pxpur

nha por estar bem presente a todos os Portfigucícs ^
que este individuo foi o principal instrumento de morta,

do infeliz I Game j Freire, cuja lembrança )ámais se risca-

rá da níemoria dos Portugiiezes : estes motivos devem
entrar na :rnais' seria -consideração , e. sem duvida acon-,

selhárão b prudente' arbítrio
,

qne tomou o Deputado,

eleito: á vista do referido he de parecer, que se appro-,

ve o parecer da Commissáo.
Jiilga'ndo-se suflicientemente discutido foi approva-.

do o parecer da Coiranissão. Em consequência o Sr. Soa-,

rVí Caitelho Bianco offerrceo a seguinte indicaç.ío : —

,

" Proponlio que se transmitia ao Governo esta decisão, e

lhe siri-a de norma para proceder no espirito d"clla a

respeito do escusado '.' — Ficou para segunda leitura.
j

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta de hum of-^

íicio
,

que acabava de receber do Ministro dos Negccios,

do Keiíjo, incluindo a copia da acta das eleições da di-^

visão dos .4rcos de Vai de Vez,, que lhe transmiltio a.

Camará d.iquelle Conselho; passou á respectiva Commis-
são. •

I.
.'

O Sr. S»a-tts^:Cosíello Branco leo o parecer da Com-
missão' dos Poderes , eni oue se concedem 15 dias de li-

cença aos Srs. Domingos Borges de Barros , e Manoel.

T-illppe Gonçalves. Leo outro parecer em que approva,

e lepaliza o Diploma do Sr. Deputado pela Divisão de.

Bragança , Domingos Alves Gato ; e sendo approvado

foi aditiittido , e prestando o juramento do costume, tq^

in^eu assento na Assemhléa.
, fi , .^-i

"' O Sr. Girão, relator da Commissáo de AgrifullH»-

fa', leo luim parecer sobre fo requerimento da Gamara -.e

)'ovo de Tavira, em que propõem o levantarem du.aSi

Japidas , em que se perpetue a memoria dos beneticos

Ctuctos da Constituição, e pedem sejão approíados seus

paPrioticos sentimentos. Approvado.

O Sr. Derrairudo em nome da mesma Commissão
apresentou hum projecto de Decreto sobre a introduc-

ção de gado vaccuin no Alemte]o, em virtude dos reque-

rimentos da Gamara de Évora
, e outras ; ficou para se-

gunda leitura.

O Sr. Girlo
, relator da Commissáo dar Artes , leo

o parecer sobre o requerimento de 26 fabricantes de se-

da , em que pedem o privilegio para fabricarem galões ;

não pertence ás Cortes : outro de Miguel Setãro e Com-
panhia , em que propõem a compra da fabrica de louça

no Rato ; não percence as Cortes. Letão-se alguns pare-;

ceres de Infracções, de Constitiiiçóes
,
que ficarão indefe-

ridos : alguns da Commissáo de Instrucção Publica, que
tiverão o mesmo distino , assim como outros da Jutiça

Civil.

O Sr. Queiroga leo hum da Commissão de Fazen-

da sobre o requerimento dos Negociantes dazeite sobra

direitos 110 Haver o PezO ; remettido ao Governo.
O Sr. Soares Franco leo o projecto dos Cortidores

;

ficou para segunda leitura.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia : Projecto

jobre as provas dos vinhos no Douro , e levantou a Ses"

jão ás 2 horas.

^XNVNCJO. -,'..„'>

Faz-se leilão da Mobília de huma casa em B. ^i/r^s

na rua de S. Francisco de Paula n.° J5 — Tcrçafeir* lO
do corrente ás 10 hiras da manhã.

M i^ ii t: .N .-3 A A C 1 (J N A L.
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G^ZET^ UJVIVERS^E
TERC.4 FEÍRA lo DE DEZEMBRO.

A P' I S O.

A assignafura da Gazeta Universal para o anno
aeginn/e he de 2^^830 cm metal por trimestre , e

5j^'520 em metal por semestre, oh 3.^120, e 6^000
réis, entrando 1200 em papel nos 3 inezes , e 2i00
MOS 6 mezes. Fat-se em casa do Redactor , Rua da
Prata .V.° 113, terceiro andar j e nns lojas de Cae-

lano Machado Franco, na mesma Rua jV.° 82^" de

João Hcnriqitrs , R. ^,4u^usta N." \ j de Francisco

José de Vamiiho, ao Pote das Almas ) de Francisco

Xamer de (an:alho ao Chiado , de António Pedro

Lopes na R. do Ouro ao pé da do Diário do Go-
verno j e na de Caetano António de Lemos , na
inesma Rua JV." 112. yh pessoas cIjs Provindas se

poderão dirigir ao Redactor , Joaijiiim José Pedro

Lopes , ou aos Livreiros mencionados
,
pelo Correio

Semtro.

FRANqA.

O
Pari de Novemliro.

Imperador da Ruiila mandou riçcar da lista do?

Membros honorários da Universidade de Cassan , o nome
de Mr. Gregoire ^ E\-Bispo de B/c/'/ , e Deputado á Con-
venção Nacional pelo Departamento do Loir et Clier , o

qual foi quem fez pronunciar na abertura daquella as^em-

bléa a abolição do Reinado , e hum dos mais ardentes

provocadores da sentença e da morte do desgraçado

Luiz XVI. Este Abbade de huma Freguezia de campo

perto de l^ancy abraçou o partido revolucionário com
summo ardor , e fez-se celebre em Paris , aonde Tiera

nomeado por Nanaj Deputado aos Estados Geraes
,

por

suas extravajjantes opiniões emitidas em varias Socieda»

des patrióticas ; e foi o primeiro Ecclesiastico que pres-

tou o juramento civico , e isto lhe obteve o Bispado
,

de que deo sua demissão quando se fez a Concordata de

iSoi.

G R Ã-B R E T A N H A.

Londres 1 5 </e Novembro,

Jamais se vio maior fdlta de noticias em Inglaterrn,

Só o Governo he que sabe o progresso das negociações

em Verenn
,
que até 5 de Novembro estiverão concen*

«radas nos Monarcas e nos cinco Ministros Plenipotencii-

'' '
, o:ri!iJ2'2 ooi.-.

,
(Ot-piuriHfioI'

rios, Príncipe êf Metleriúch , Conde óe Nêpehtiíe , 'Du'

que de '^cllingloii , Visconde de JY! onfruorency , e o
Conde de Bcrnstorff\ encarregados de fixar as bases da
negociação por miúdo. He certo que se admittio culro
Ministro que he o Príncipe de Hordemberg

,
porque a or-

ganisaç'iO do Gabinete Prussmno he tal ,
çlie Mr. de

Beriistorff não prde obter plenos poderes illirritsdos.

Os trabalhds do Ccngresso até agora tem-se limitado

unicamente a conferencias entre estes representantes das

cinco grandes Monarquias
, e algumas vezes tem aasislido

a cilas os Soberanos. O Secretario do Congresso Mr.'

Geníj,, nsda communica aos outros Enviados, quê estád

esperando com anciã entrar em actividade ; o segredo
setia absoluto se o nosso Governo não tivesse julgado

a propósito manifestar semi-officialmente por rreio do
Cotirier a sua repugnância contra toda a intervenção arma-
da nos assumptos da Hespanha e da Grécia.

Se se trata com effeíto de que as cinco Pofenciaé
ditijão ás Cortes (^à'Hespaiilit}') luira Nota, para exigir

delias medidss que tranquillizem a Eurcpa ^ esta Nota,
ou não a assignará o Plenipotenciário Inglez (o que ef-

fectivamente diminuiria o seu cfFeito ) , cu então será

concebida tm termos convenientes á amizade que existe

entre os dois Estados. Cre-se que nesta Nota se tratarí

de hum assumpto da maior importância para todo o Hes-
panhol illustrado, a saber: o de huma convenção mui
vantajosa com as suas Colónias sublevadas , e conservar

as que permanecerem fieis se a Europa se ccmptcmet-
ter a empregar a sua intervenção unanime , o que não
será difficil faça , se as Cortes condescenderem crm al-

gumas medidas das que propozer o Congresso. Humz
Nota concebida nestes ternos e fundada sobre esta base,

nada teria de contrario aquelle antigo direito das gentes^

ijue o nosso Gabinete sustenta com saudável constância.

LISBOA 9 de Bextn.LTo.

Pelas folhas de Mcc''íd recebidas boje até 5 do cor=

rente se vê que a Junta de Lrgel sahio para Tnigcerdá
^

e rutros dÍ7em se entraiihwa em França : concorre mui-

to povo ao indulto nos dislrictrs em que \áo entrando

as tropas crnstiiucionaes. — Os Reis de Sardenha , e

Duas Sicilias chegarão a Verona , segundo huma carta

de Parti. — Chegou a Heifonha hum correio vindo da

Itolin , e riÍ7Ía-se que era de Verona : no dia a dest*

mez houve alli sessSo secreta das Cortes.
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CHUTES. — Sesiãõ d'á dia 9 de Heiemlro.— 7.'

Aberta a Sessão ás horas do costume , e lida pelo

Senhor Secretario S.isUio Alberto a acta da precedente,

que foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Ff/gi/cira/

do expediente , em que se compreliendia a seguinte cor-

respondência : — Hum officio do Governo pela Secretaria

d'Estadoidos Negócios do Remo, incluindo dois oflícios

da Ju;ita Provisória do Governo do Maranhín) em c\i-

ta d« lâ e 2S de Outubro, participando ter recebido

alffuns Diplomas de Sua Alteza Real; que por se oppo-

rein ás ordens das Cortes , e de Sua Magestade ,
lhe uio

tem dado cumprimento. Accusa também ter recebido o

Decreto pelo qual se manda proceder á eleição dos De-

putados para a actual Legislatura, e envia o mappa de-

monstrativo das diversas divisões eleitoraes daquella Pro-

víncia : passou á Commissáo do Ultramar. Outro envian-

do hum oftício da Junta Provisória do Governo da B.i/t/u
,

qne llie- tiiifia sido transmittido pell Deputação Perma-

nente em officio de 29 do passado : passou á mesma Com-
missáo. Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da

Fazenda, ém que participa
,

que não tendo podido ter

apresentado o orçamento das despezas publicas para o

anno seguinte, segundo o que determina o art. 227 da

Constituição, pelas difficuldades que se encontrão
, ape-

íar da mais incessante diligencia para o conseguir
,

pede

alguma indulgência, asseverando que não e\cederá a es-

ta semana o cumprimento de tão necessário dever : fi-

carão as Cortes inteiradas.

Passou á Commissáo do Ultramar huma conta do

Governo Provisório da Província do Maranhão em data

de 16 de Outubro , em que se queixa da Junta da Fa-

zenda da mesma Provinda. Teva o mesmo destino ou-

tra do rtferido Governo Provisório de 29 de Outubro

relativo á inspecção de Milícias , em que se queixa do

Brigadeiro Inspector Manoel José Xavier Palmeirim.

Mandou-íie fazer meneio honrosa das felicitações das

Gamaras Constitucionaes das Villas do Sííral de Mtnie-

agraça , e outra.

Ouvírão-se com agrado as da Commissáo do The-
souro , e do Juiz de Fora de Padríei , e outro.

Passou á Commissáo respectiva liuma representação

da Gommiísáo do Thesouro Publico , referindo os succes-

sos occorridos depois da sua installação , e distribuio-sc

pelos Srs. Deputados hum Epitáfio em Latim á morte do

Cidadão Mamei Fernandes Thomás , offerecido pelos Ci-

dadãos António Maria do Couto, e Agostinho José Ter-
ra.

A' Commissáo Militar huma Memoria sobre as Mili-

«ias de Portugal e Algarvei oíferccida pelo Cidadão An-

tónio Barreto Pereira de Araújo Pimentel. E á dos Po-

tleres as participações dos Srs. Deputados pela Província

de Pernámlitico
, J oãa Ferreira da Silva , e Domingos

Malaquias Pires Ferreira : o i." pedindo alguns dias pa-

ra tratar da sua saúde: o 2.° confirmando o requerimen-

to que já tinha feito á Deputação Permanente, pedindo

a sua evcusa.

O Sr. Galvão Palma mandou para a meza as fcjici-

taçóeS do Pároco , e vários Ecciesiasticos de Alpedrinha
,

e outros lugares ] a que se deo a consideração do cos-

tume.
O Sr. Domingos da Conceiç~io mandou para a meza

o Diploma do Sr. Deputado pela Divisão de Vai de Vez
,

Antónia José de Sousa Sequeira Brandão ;
passou á Com-

missão respectiva.

O Sr. Luiz da Cunha entregou hum requerimento

de certo habitante de S. Miguel d'Archa
,
que pretende

tapar huma Courella , ao que se lhe oppõe a Justiça.

Outro requerimento a respeito das Patentes
,

que até

a^ora Se registavão no Conselho do Almirantado , entre-

gue pelo Sr. Serpa' Pinto ; ambos passarão á Commissáo

das Petições.

O Sr. Secretario Basilio Alberto fez a chamada , e

disse SC acliavío presentes ic; Sis. Deputados, e que
faltavão 24 , dos quaes 9 tinliáo licença motivada.

O Sr. Presidente disse qne antes de entrar na or-

dem do dia
,

participava qne o Ministro da Marinha se

achava á porta , e deveria ser aiiniittido ; o que sendo

approvado foi introduzido na forma do costume pelos

Srs. Secretários Basilia APjcrto , e Thomás de Aquino ,

e tomando o seu lugar , apresentou o reijtorio da sui

Repartição , concluído o qual s-í reinou com a mesmi
etiqueta. O Soberano Congresso erdenou que se impti-^

itia para ser publico, c que se mande liuma copia áConi-

missão respectiva.

Ordem do Dia.

O Sr. Soma Castelfo Branco IcO hum parecer da C.

dos Poderes , em que se concedem 15 dias de licença

ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues B.

O Sr. Soares Franco continuou r\3 leitura do Proje-

cto de Lei para os Contadores de Kazendu , o qual ji

tinha sido principiado na precedente Sessão : ficcu pari

segunda leitura.

O Sr. Sousa Castello Branco leo o parecer da Com-
missáo dos Poderes , em que loi approvado, e legalisadí

o Diploma do í^r. Deputado Substituto pela Divisão dí

Arganil^ José Acciírsio das Neves. F, tendo-se suscitado

a duvida so estava no caso de ser admittido por ser De-
sembargador dd Porto , e conhecido que só he lionera-

rio , e que só pôde entrar lUijiieILa Relação dfpois de

nova graça, foi admittido a prestar o juramenro, e 10-

nioB assento na Assemblca.

Passou-se ao Regulamento para as provas do Vinho
do Douro.

"Art. 1.° Os Provadores nomeados pela Companhia
serão conservados pela forma em que se acháo

,
piovaiir

do alternadamente nos districtos que costun-ão, segundo

o uso estjbelecido. — Approvado salva a redacção.

"Art. 2.° Todas as Camarás do Douro elegerão ari-

nualmente na primeira semana do niez de Novembro hum
Provador

,
que deVe provar os vinhos do respectivo dis-

tricto da sua Camará tão somente
; e elegerão também

hum Substituto para Supprir as faltas do mesir.o Prova-

dor : ném este , nem aquelle se poderão escusar scrt»

causa legitima. — Approvado.

O Sr. Manoel Aleixo f^-i convidado a mandar para

a meza por escrito a sua moção sobre a pena que se

deve impor áquelles Lavradores
, que recusarem aceitar

o encargo de Provadores para ser tomada em considera-

ção.

O Sr. Presidente disse que era chegada a hora djs

indicações , e convidava os Membros do Congresso par»

isso :

Logo o Sr. Manoel Patrício leo hum parecer da

Commissáo do Ultramar sobre hum officio do Governo
acerca da necessidade de mandar hum Medico e hum iio-

ticario para Cabo-Vcrde : a Co.mmissao se conforma , e

que isto mesmo se estenda ao Reino de Angola. — /ap-
provado.

Pas$árão-se a ler as seguintes indicações : i.* do
Sr. Veiga Cabral a respeito das estradas do Douro :

2.*

do Sr. Franíiui cm que propõe que no estado politico.^

em que se acha a Consorte de S. Magestade , a Com-
missáo que se acha encarregada de examinar este objec-

to lhe proponha hnma dotação , a fim de que não re-

caia sobre ElRei a sustentação de sua Esposa : j.^ d»
Sr. Borges Carneiro para que se ordene ao Governo exe-

cute o Decreto passado á Regência a respeito de Offi-

cios accumulados , a que o Sr. Freire addícionou = pen-

sões = , foi approvado : 4." sobre a execirçáo do Decreto

da cxtincção do Cominíssaiiado ; passou as Commissões
de Fazenda e Guerra : 5." do Sr. Fonseca Rangel pari

que se observe o artigo 105 ,
parte sétima da Consti-

tuição a respeito da foiça armada , e que o Ministro dos
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Negócios Estnngeifos sobre u Relações Exteriores ve-

nha dar o seu infOfme. — Approvado.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia 2 conti-

nujiçáo do Projecto sobre provas , e levantou a Sessão

depois das 2 horas.

Na 5e5t30 de 6 do corrente o Sr. Pessanha leo a

Seguinte inJicjçáo :

'' Senhores : A Provilencia
,
que particularmente vi-

gia sobre as nosjjS causas entre as muitas bênçãos ,
i]iie

no! tem despe.isado nunca atégnra dci\ou de offerccer a

espaJi dj JustlçA tolos aquelles que tem procurado

transtornar a ordem publica ; mas a inconsequência dos

depositários da Lei pata a sua appticacão recusou atégora

encontrar o crime, onde elle mais claramente se paten-

tiía , e não sei se he mais admirável .1 constância Ha Pro-

videncia em proteger-nos, ou a nossa 'pertinácia em des-

prezar os seus favores.

" i\ão sem grande espanto todo o povo PortiÊgucz

vio ainda lia prucos dias declarado sem culpa hum gran-

de criminoso ; aquelle Mauocl Pidro de Vreilus Guin:u-

rãei ; esse mesmo horviem que na Bahia foi colhido com-
mandando 01 facciosos, que atieárão a guerra civil, ti-

7erão coirer o sangue de seus irmãos ; e talvez nada me-
nos nicJitaxâO do que expelir as tropas Europeai , e pro-

ílaiiiar naquella Cidade a sonhada independência do Bra-

iil. M.iiioel Feilro p.iitio ja para a sua pátria , onde he

btm possível que vá perpetrar novos crimes. Como sem
castigo se espera manter o respeito ás Leis ? a impuni-

dade náo pódc deixar de multiplicar os seus infractores.

"Outio ctiininoso poiém ainda mais notável do que

Manoil Pidit) se apresentou no Tc|0 quando Monotl
Pedro talvez dâlii «ahia ; he o Ex-Presiáente do Gover-
no de Peiíiíiiiibiico , Gc'rvaiio Pirei fcriira , o author

da anarquia
,
que delacera aquella Província ; a sua pri«

zão lie devidj ao zelo dos iiifelices que a sua tirannia

obrigou a procurar refueio na BaUia \ consentiremos nós

ijue a r.-speito desse Gcrvoiij náo iiaja o complemento
íla justiçi

,
que conieçáráo ji a exercer para cOm elle

os facciosos de Pernambuco que o dirribárão do Gover-

na?
"Ora se na conformidade do arti»o 1; do § jo« da

Constituição he da competência das Cortes fazer verificar

a responsabilidade dos empregados públicos , declarando

que a respeito deiles lia lugar a formaçSo de causa, quan-

do com mais razão devera de ctiticat-se esta formaçSo de

causa do que relativamente a este Gervásio Pira para

que não entre em duvida que verificados os factos, de

que elle he arguido lhe sejáo applicaveis as penas com-
itiinâdas aOs que attenião contra o Estado , isto !ie aí

estabelecidas nOs §§ 2." j.° e 5.» do T. 6. L. j. da Or-
denação do Reino para os casos especificados nos di-

tos §§.

'*E visto que por culpa do dito ^ervnsin se acba

insurgida a Província de Pernambuco , onde elle devera

«er julgado por ser alli o toco do delicto ; sendo alias

absurdo que hum Réo de tanta monta deixe de ser pu-

nido porque elle mesmo tornou impossível o recurso ao

Juízo ond>^ devia ser julgado, faz-se também preciza hu-

ma declaração das Cortes sobre a competência do juízo

«este caso
,

que parece dever ser a Casa da Supplicação

por ser o da pátria comnium dos Porlugutzes a Capital

da J^Ionarquia.

" Por todas estas razões proponho o seguinte Proje-

cto de Decreto :

''As Cortes efe. reconhecendo a necessidade de so

formar causa ao Ex Presidente do Governo de Pernambu-
to , Gervásio Pires Ferreira , e querendo tirar todas ss

duvidas a respeito do juizo em que elle dsve ser julga-

do , e bem assim sobre alei que he appKfljve! acs casos
de que lie argitido decretâo o segunte.

<i

Art. 1." Tem lugar a fcrmaçáo de causa contra Grr*
vasto Pires Feireira pelos seguintes factos. 1." Porque
fez retirar de Pernamtaco a tiopa Europea mandada pa«

ra alli pelas Cortes, e por EIKci, descbedecendo expres-

samente riqutllas soberanas ordens, e dsndo otigtm á anar-

quia
,

que desde esse momento não tem deixado de as-

solar aquella Piorincia, 2.' Porcue assignou o tetiiio de
\'ere3ção da Camaia do Recife do ],° de Junho do
coricnic anin

,
pelo qual se declara a indepenícncia do

puder executivo no Vrasil na pessoa do Príncipe D. Pe-
ara. \.° Porque SCI. do Presidente de l.uni Governo, que
dependia immcdiatan ente das Ccites , e de ElRei, deO
ordens para a eleição dos Deputados ás chamaoas Cortes
do Brasil , usiirpiíido por hum sin.ílhante acto as ptero-

Jativas de Soberano. 4.° porque recusou passar pjssapor-
fes a navios destinados pare 3 ío/iifl , declarando ttbel-

de aquella <'ídadc reputida fiel pelas Cortes, ^ pci Ei«

Rei. ;." Porque tendo o Goveri o do R/o de Janeiro de-
clarado sueira a Portiigfl e por isso estanco em mani-
festa rebelliâo , e hostilidade, o dito Ccrvajio fugir»

incontcstaveltr.eiite paia os ditos rebeldes.

"Art. 2." Rcrretter-çe-l-.ão ao Governo tcdos os pa»

peis
,

que se achainn na Secretaria das Coites iclativoc

a Gervásio Pires^ ori cnandose-lhe que com os papeis d*
mesma naturcía que tivcr em scu poder os faça passar

ao Juízo quê he declarado competente pelo presente De-
creto.

" Art. j.° A Casa da Supplicação de Lisboa he de-

clarada Juízo competente para a dita causa.

"Art. 4." Verificados que sejSo os factos de que lie

arguido Gervásio Pires sâo-lhe epplicaveis as penas dos

§§ 2." i.° e 5.° do T. 6.° do L. 5." da Otrienjçáo do
Reino com as ínodificaçõcs do § 1 1 da Constituído. ''

O Sr. Corria de Lacerda leo na mesnia Sc5são de
fi o seguinte Projecto de Decreto:

"Os meus Constituintes fefees hoje ccin l)uir,a

Constituição que jurarão e que adorão , vendo que est»

Lei fundamental Ifies derrama ja iir.mensos beneEcíos, e
que ha de acari«tat-!he todo» quantos lhe prcmettc , de-

seja que tá"» s^giado ediAcio se consolide de irodo
, que

nunca possa ser abalado, seja qual for ateirpestsde que
intente dcmolillo. Para se conscí;UÍr tão suspirado fin»

chamo a atter.ção do Soteraoo Congresso, « como orgão
daquelles rreus Ccnstituintet darei:

" Que nio temos exercito. As expedições enviadas
ao Brost/ ; as baixas que se deião no Janeiío passado í
decima parte dos •Soldado*, as que no Janeiro pioiinio se
hão de efeituar nos qUe ti\erem servido os aiincs d»
Lei. Os que tem rrortido dentro e fora dos hospítaes ,
c o não Se haver recrutado, irostrão hum deficit tal que
francamente se pôde dizer : náo ternos exercito. O map-
pa do seu estaco tffectivo compiovatá esta verdade, e
os destacamentos rriandados dos Corpos a diversos des-

tinos, c paia obstar nas fionteiras ao Contrabando dos

cereaes
, dão huma idéa sufficiente do muito que a dis-

ciplina deve ter afrouxado.
" He preciso remediar a tantos inconvenientes : a al-

titude militar que apresentão aS Naçces da Europa assim

o recnmnienda , e hum exercito Francez
,

postado jun-

to á raia de Heipanha , depois de haver , segundo a fra-

se dos mesmos Kej;)ii/jArfj , apoiado aos facciosos de Co'

talunha e de Navarra, depois de alli se ter accendido
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a guerra civil, vemos aquellé exerdto com toJos os ele-

mentos precisos para entrar em campanha ao piimeiro

si^nal. Vemos hum Congresso em Verona de que ijno-

ramos os futuros resultados , mas muito conhecidas s5o

as intenções de Governos despóticos para com Governos

Liberaes. O Piemonte e Napales estáo sendo hum la-

mentável exemplo desta verdade.

-1 'i/"Já a Hesfanha conheceo a precisão de cppòr hu-

ma força respeitável aos males que soffre , e de perve-

nif-se para o que he possível acontecer: já alli se está

procedendo a hum iHimeroso recrutamento, e nós a dor-

mir. Qual será a razão deste desleixo ?

"Supponhamos por hum pouco, que forças de Pai-

zes )nimÍ£;os, senão arriscão a avançar hum s6 passo pa-

ra cá dos Perlneot. Não temos nós extensas Provindas

nas quatro partes do mundQ, aonde de hum a outro mo-

mento será preciso ir socorrer aos nossos caros Irmãos,

e castigar a ousadia dos rebeldes que mteniem roubar-

Jhe o precioso thesouro que Portugal lhe envia. Não te-

mos nós á vista sobejas provas da necessidade desta me-

<ilida ? Ignoramos por ventura que nas duas Nações Penin-

sulares ha inimigos que se esforçáo em cortar pela raiz

a arvore da Liberdade já carregada de Saborosos iructos ?

Não deveremos sustentar deveres de tanta essência
,
que

desprezallos nos pôde ser fatal ? Muito persuadido es-

tou eu de que vou de accordo com os sentimentos ge-

laes de todos os fieis Poríi/g^oíicj, mas não temos exer-

xito. ;

1 "Supponhamos agora que a Hespanha virá a ser in-

vadida , e que (íovernos injustos concebem o louco pro-

jecto de dictar-lhe a lei. Deixaremos nós de gritar ás ar-

mas e de correr a esta lucta de que o triunfo nos inte-

ressa tanto como aos nossos amigos ealliados? Creio que

hum só Portu^uez não haverá que não deseje pugnar pe-

la riquíssima herança de que ficou lierdeiro pela morte

do despotismo, Deseios poriSm não vencem batalhas, he

preciso hum exercito, não o temos, por isso epela con-

sideração que merece o parecer de consumados políticos

de hu.na grande Nação , em que referem ,
que a garan-

tia da Península depende do desenvolvimento das suas

forças e dos seus recursos ; proponho.

'«i.° Que os nossos desfalcados Regimentos e Ba-

talhões de I.' Linha, se elevem não só ao estado com-

pleto a que se limitou a sua força em virtude da reduc-

ção feita no anno de 1S14, mas que se torne esta for-

ça igual á que havia antes da referida reducção, para des-

te inodo se preencher o deficit das expedições mandadas

ao Brasil, e podermos fazer face a qualquer possível ocor-

rência, tanto na Península, como nas nossos Províncias

de além mar.

*'
z° Que se providencèem os meios para a manu-

tenção deste exercito, attendendo a que todo o sacrifí-

cio deve parecer suave, quando: elle se dirige a conjoli-

dar a nossa independência e a nossa fortuna.

" j,° Que se lance liuma vista de justiça sobre es-

te nosso esquecido exercito ;
que havendo tomado liuma

parle tão activa na nO;sa regeneração parece estarem mer-

gulhados nas agu.is do Lct/m os distinctos serviços de

que em 24 de Agosto, e 1 5 de Setembro de 1820 fo-

tão testemunhas o Campo de Santo Ovídio , e a Praça

do Rocio
, e no intcrvallo destes memoráveis dias todos

CS outros difiereotes pontos em que se acharão officíaes

e soldados.

"Eis aqui. Senhores, repetida por mim a lingua-

gem das Províncias ; eis aqui as suas diárias conversações,

que tantas veles tenho ouvido ; e eis aqui os motives

porque outra vez chamo a attenção desta Augusta As-,

sembléa
,

para que se digne deliberar em objectos de

tanta importância, e em assumptos de tão alta transcen-

dência, ficou para segunda leitura."

'^X.diOfiOQflCàíOíOJCdRr

ANNVNCIOS.

A'manhã se publicará: PrebUma resolvido : — Será

iiifracçáo de Conltituifão o nomear Secretario d Estado

t hum Deputado substituto , depois de haver constado a

sua eleição na Deputação permanente} — Preço 60 réis.

Vender-se-ha nas lojas do costume.

Sahío á luz reimpressa a Obra intitulada Celestina

tu os Esposes sem o serem. Esta interessante Historia

tem merecido grande aceitação pela sua moral e desen-

volvimento das maquinações , que se formão contra es-

tes desgraçados esposos. Quatro tomos em S.° brochados

1600, e encadernados 1920; vende-se nas lojas de Car-
valho ao Chiado defronte da rua de S. Francisco N.° 2 i

João Henriques no principio da rua Augusta ; António

Pedro Lopes rua do Ouro junto á loja do Diário do Go-
verno : e nas mesmas lojas se vende = O Sitio da Ro.
ehella ou o Infortúnio, e a Consciência — , traduzido d»
Francez. 2 tomos de 8." broditdos 600 , e encadernados

800 rs.

Na loja de João Henriques , rua .í^ugusta N.° 1 , se

vende & Historia Secreta da Corte e Gabinete de S.Cloud,

em 75 Cartas escritas de Paris para Londres, em que se

píntão os caracteres das pessoas quenaquelle tempo mais

figuravão , com muitas anecdotas , e noticias curiosas e
recônditas

,
que fazem summamente agradável a leitura

desta obra. 2 vol. quasí em 4.°
;
preço 1440 réis.

NA IMPRENSA rt C I O N A L. i
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G^ZET^ UJVIVERS^E.
QUARTA FEÍRA 11 DE DEZEMBRO.

A r I S O.

A assignatiira dn Gazeta Universal para o anno
segvinte lie de i2^880 em metal por trimestre , e

òJ^óâO em melai por semestre, ori 3,f 1^0, e tí^OOO
réis , entrando 1 20U em papel nos .'? meteu , e -2 l-OO

íios 6 me%es. Faí,-se em casa do Redactor , Rim da
Prata ^V.° 113, terceiro andar ; e nas lojas de Cae-

tano Machado Franco, na mesma Rva JK.° 82^" de

.Todo Henriques ^ R. ^ii^nsta N.° Ij de Francisco

José de ( 'orvalho , ao Fote das Almas j de Francisco

Xovter de ( 'arvalho ao Chiado ^ de António Fedro
Lopes na R. ân Ouro do pé da do Diário do Go-
ze) no j e vd. de Caetano António de Lemos , na
mesmn Run vY.° 112. As pessoas das Frovincias se

podcráô dirigir ao Redactor , Joarpiim José Pedro
L.opes , ou aos Livreiros mencionados

,
j)elo Correio

Seguro.

R.

GRÃ-BRETANHA.

íondrcs 22 de Novembro.

tecebemos periodicoç de Paris de 19 deste me? j o*

quaes cnrroborão até essa data as ultimas noticias de Vc
rona que se tem publicado, de que as discussões do Con-
gresso hão de terminar consolidando o socego da Europa,
— De novo se assegura que se fizerão três proposictíes

ao Governo Hespsnliol , em nome das Potencias Alliadas
,

e que se esperava incessantemente a sua resposta. Estas

proposições exigem, segundo se diz: i," que a Pessoa
do Rei seja inviolável

,
que seja livre de todo constran-

gimento , e pnssa livremente exercer as fnncçúes de So-
berano : 2.° que a Constituição seja modificada de modo
que faça o Governo (\'Hespanhíi similliante ao de Fraa-
Çti , e a contrabalançar a influencia democrática que ao

presente o dirige ; j." que a Hespanha se abstenha de
disseminar por meio de seus agentes secretos os princí-

pios da sua revolução em outros paÍ7es, ou de excitar

entre outros povos hum espirito de insurreição e de des-

contentamento.

O Correio Frnncez de t8 annuncia o seguinte :

" Consta-nos que Mr. /{'Oliveira (^Jono Francisca')

ex-Embaixador de Purlagal em França , no momento
em que hia embarcar pata Lisboa, aOnde está próximo a

ir para tom.ir assento na» Cortes Ç como Deputado pela

Ilha da Madeir,i') foi rogado pelas autlioridades do Hf

tijiJO HO E(r:

vte que permittisse qOé^ie 'eíarnitiasse a sua bafagem
^

apezar de ter passado peta Alfandega de Paris. Consta-
nos que lhe forno aprehendidos muitos papeis e manus-
critos que elle aqui recebera. Accrescentãf) que elle in-

vocou de balde o direito das gentes, e o caracter de
que estivera revestido, cm opposição a esta medida.

O Ministro dEstado Russiano Conde Capo rí'lsiria ^
sahio de Strashurgo a 14 para ir a Vírona pela Siiisso.

O Cardeal Spina , Plenipotenci rio de S. Santidade

em Vírona , teve a 8 deste mcz huma conferencia par-

ticular com o Príncipe de Metternich, que durou mais
de huma liorar -

''
\ '

.''f>;ninb1 th Idem 26.

Os papeis de Paris de Sabbado
,

que chegarão a
noite passada reforção as opiniões que liontem expressa-

mos. Todas as noticias de Madrid concorrem em des-
crever as activas operações militares das Cortes ; vão se

encorporaiído novos corpos com grande actividade. Elles

se hão de fazer moveis , e pôr em pé de guerra , for»*

mar guarnições , e estar ptomptos a entrar em campa-
nha o mais depressa possivel. Mina está nomeado Ge-
neral em Chefe dos três Exércitos em Catalunha , Na-
varra , e Aragão. De todjs estas noticias se colhe que
Hespanha espera guerra, e se prepara para ella. Ella re»

jeitou na vetdade huma prematura indicação para iFran^^

ça huma resposta cathegorica
,

porque seus preparativos

militares não estavão em estado de sufficiente adianta-

mento. Onde tal estado de irritação existe de ambos os
lados , onde nenhutria das partes procura disfarçar sua

disposição guerreira , não vemos como possa evitar-se a

guerra , salvo se vistas e desejos das outras Fotenciasí

Continentaes ( pedimos nos considerem talbndo só das

Potencias Continentaes ) fossem decisivamente contrarias

a guerra com Hespanha , O que nós não cremos.

As tropas do Exercito da Fé , ás ordens do Barão

de E-oUs diz-se estarem concentradas em posições mui
fortes. — O empréstimo negociado por Oavrard , foi

confirmado pela Regência Hespanliola. Huma carta par-

ticular menciona que Mina tem hum Estandarte trico-

loreo , âGO laços tricoloreos , e Sco uniformes da anti-

ga Guarda Impeiial^ e oue está formando hum batalhão

pelo systenia de manobras Francez. Isto he sem duvida

com a mira de promover a deserção entre as tropas Fran-

ctízas ; mas se assim tor he dar mais motivos de guerra

da parte da França e seus alliadcs. _• •. .; tj
'' Cidade , huma hora da tarde.,:-:: tom

" O seguinte he o extracto de huma carta patticH-

lar qtie se teeeb«o esta manhi jle Pari'/

:
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f. " Tarít., SMaJo f 2)) ó aoltt.
• "A apparencia das cousas hoje he certamente rpaíí

hostil do que tem sido até agora excepto homem e an-

te hontem, posto que o eflFeito sobre os fiindoa não tem
sido tão fort» como se podia esperar. O artigo pacifico

que sahio na Estreita fez lium pouco socegar os receioj

de muitas pessoas, em addição ao que, se pôde notar,

que o rumor de liostiiidades tem ultimamente tão repe-

tidas vezes corrido, e sido tantas vezes contradicto, que
produz muito mais fraca impressão que ao principio. Não
se pôde negar porcm

,
que entre os mais razoáveis polí-

ticos, que as noticias de Madrid^ sejáo quaes foren) as

qualificações que ellas aqui recebáo dos papeis do Gover-
no, são consideradas como assustadoras. He evidente que
pjkedomína nas Cortes hum sentimento mui hostil contra

a França , e nas discussões a que a Estreita allude ás

visitas nocturnas ás Casas dos Embaixadores , distincta-

mente se carregou a mão sobre o Ministério Francez

;

que de facto o seu dinheiro e as suas instigações tinhão

causado a continuação , se não a origem , da guerra ci-

vil na Catalunha e Navarra ; deste facto náo pôde ha-

ver duvida alguma
; porque vem de boa authoridade co-

mo todo o artigo da Eitretia.
" Com este se casa o facto, de que diariamente se

fazem ad.íições de liuma ou outra espécie ao Exercito de
Observa<jão, e a nomeação de Olficiaes para oscoiiiman-

dos. Além disto , tem-se feito vários Concelhos Milita-

res, segundo referem os periódicos, e se não je tives-

se em vista huma guerra, ou medidas guerreiras, jul-

ga-se que taes passos apenas s» tomaiião como meras
precauções,

j "As noticias particulares de Madrid são lambem de

hunji.çara'cter béllico ; mas neste ponto os escritores não
podem filiar distinctamente por causa da vigilância da

policia. Parece que a Capital á' Hespanha não sofftia o
reenor distiirhio , e não se receavão novas commoçóes.
Esta asserção concorda com o que já se tem publicado.

" As noticias de outras partes da Peninsula , espe-
cialmente do presente theatro das hostilidades, de modo
r^nhum são de natureza decisiva. De Pcrpinháo e suas

vizinhanças ainda escrevem
,

que o Exercito da Fé tem
«anhado terreno ; ao passo que de Baionna , e mesmo de
Bordeoí ,- positivamente se affirma

,
que Mina está em

l^'"^e' C' V" Ae falso') , e que Milans bateo também o
ÍBÍmigo.—As ultimas noticias deixão o Marquez de Mo'
iaflo ida e o resto da Regência emPuycerdá. Com tudo
distinctamente se diz , que he sua intenção estabelecer-

•"e nas fronteiras de França , e mandando seus bens e

familias para Llivia parece indicar aquella Villa como o
lugar d'onde hão de dirigir as operações do Exercito. As
ultimas noticias de Baionna sáo datadas d« i j do corren-

te.
"

O Diário da tarde de 2í diz : "Sibbado recebSo
o Encarregado de x\egocios da Regência á'Hespanha re-

cebeo hum correio extraordinário de Raucerdá. As cartas

que este correio trouxe são datadas de 16 ás 10 horat
da noite. A Regência confirma o empréstimo de Mr.
Ouvrard. As tropas Realistas ainda occupão Urgel, O
Barão á'Erolc$ ficava em Talara , e o Trappense perto
de Tarrogona. ''

O resultado das novas eleições em França conti-

nua a ser mui favorável aos Realistas. Ate 20 deste
mez tinháo-se elegido 49 Deputados, e só dellcs são do»
que se dizem liberaes.

LISBOA iO de Deztmbre.

Recebemos folhas de Londres até 26 de Novembro
,

de que acima deixamos extrahidos alguns artigos, e ire-

mos continuando com outros.

Sr. Redactor d/> Gazeta Vulversnl r
Isto agora Já he outra cousa ! Puzesse-rne eu logo

á moda, que não me veria parvo com a profusão dos ob-
jectos.... Isto dever por kineía seiii|vc he dos h mens
sizudos ; os óculos fixos são do teinpo do ranço. Apenas
tiro do embigo a luneta (Ahi está V. m. pasmjdij
da frase ! N.lo se faça panga ; olhe para Maneei Goiiç<i/^

ves
, come faz muita gente l.onidda

, e e\ itará a pasmai
ceira

; deixe me , e não rr* ijitertnmj.a ) Apenas tiro d»
embigo a luneta, e a impinjo sobre o olho direito, dou
logo com hum miserável velho , encostado sobre duas
inoletas , ou

,
para bem me explicar , com hum esquele-

to
, exhalando immensos gritos a caJa passo, com que

iirrastrava a cadavérica figura. Levado da compaixão (por
que além de terno, também sou compadecido por parte
de vizinhança) chego ao pobre cscaveirado , e digo-lhe ;

= Tenha V. ni. muitos bons dias. ...= Ainda as pala-

vrinhas não cráo finalisad.is , entra o figurão a soltar ge-
midos, que pareciáo urro?, e só lhe podia perceber:
~ Ai ! Ai! Tantos diabos os atravessem a elles....ír,
e neste instante pespega lurm tropeção

,
que avançou

mais de dez passos puxadinhos, e ficou a cambalear.-—
Esta agora he melhor, dizia eu comigo; de óculos fixo*

encontrei huma rapariga a cahir
,

querendo-se levantar
,

e ficou defuncta ; e agora de luneta encaro com hum
defuncto a querer cahir, e sustendo-se cm pé ! Torno a

dizer-lhe j,í cora oscabellos arripiados : = O' Patrão, pois

tio melindroso está V. m.
,
que até os bons dias o pre-

gão quasi de carrbalhota ? = Ah , Sr. Redactor I que sus-

to, e surpreza não foi a minha, quando sobre o desgra-

çado ancião vejo arremessar hum bando de facínoras,

vestidos á fernandina, com os pescoços estendidos, e

as línguas de fora ! ! ! Hiins lhe sacão o capote , outros

lhe tirão a cabeleira, outros lhe bifão a casaca, outros

Jhc chuxão os calções , e outros gramanteião lhe as five-

las , e assim o vão despojando a ponto de lhe deixarem

unicamente as moletas , e demais a mais zurzindo-lhe a

pelie. A esta scena começo a entoar o hymno aftlicti-

vo , aqin' d'EIRei.,.. aqui d'ElRei . . . . e ou fosse por
que o El he termo estrangeiro , ou por que era melbir
applicar-lhe de vagar hum psalmo penitencial , o caso he
que ninguém me acodio ; e eu lembrando-me do provér-
bio : ::; quando vires as barbas do teu vizinho a arder,

põe as tuas de remolho,= mudei de direcção; fui-me
escuando , e os malditos lá vno continuindo na zurzide-

la ! ! ' Sr. Redactor, se náo fosse tão seu amigo por sim-
patia, e conhecer 3 sua honra, náo o aturava por ciusa

das curiosidades, e teimas. Que lhe importa o nome do
velho? Quer saber.... quer saber.... pois nlo lho hei

de decl.Trar ; e a quebrar-me a cabeça
,
que vida tinha .'..

Então he barrete, ou carapuça? Ou lhe hei de respon-

der, ou séca-me os ouvidos! Ah Sr., não embirre, que
eu lhe satisfaço a esse artigo, segundo a narração que
ac depois me fez hum Jarreta , e que ainda o conhece»
nos seus vinte e quatro. Este figurão foi o primeiro ri-

caço do nosso Paiz ; dispunha promptamente dos seus

immensos cabedaes , e regulava-se em toda a occasiã<^

com tanta exactidão e dignidade
,
que não só pagava em

dia o que mandava fazer , mas até se disvelava em cogi-

tar obras, aonde pudesse dispender huma grande parte

das suas rendas em auxilio da pobreza
,

para não se in-

commodarem com processos os Desembargadores ; não

se poupava a influir na industria e nas artes ; tomou z

seu cargo a instrução dos seus concidadãos.... CQ"e hc

isso, que he isso? caluda ; nada de palanfrorio ; escute :)

e não obstante hum caso imprevisto atirar-lhe com bas-

tantes propriedades a terra , apezar disso mesmo, foi tão

chibante
,

que lhes substituio huma Cidade , e se não

morre- hum creado
,
que tinha por seu administrador, ha

quem diga que estava resoluto a reedificar outras
,

que

não lhe terião inveja. . . . Ei-lo aqui a querer papaguear :

"pUso he patranha ; vá pregar a hum surdo ; cuida que

engulo Panthéras ? Então porque adiantando-se agora as

luzes , não apparecem dessas ricaços ? = Essa agora nem
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ò Tú-upeão C.iqiieiro! Por isso meiimo
,
que aii;;mentoii

a hiz no olho, lie que o lume do vellio se foi apagan-

do, e nós estamos ás e<;cnraç. Não falle por entre os

ririiTes já que estamos na alhida , berre até que arre-

bente. = Ou isso não lie assim, ou o velho se eston-

teou , e entregou aos vícios
,

que lhe fizerão liir com
tudo em pantana. = V. m. , Sr. Redactor, não se farta

cie atrapalhai-nié ; tenha paciência, e aitenda ; no tem-

po em qus intentava a reedificaçjo de outras Cidades
,

ouvio cantar luins Galloi , e disserão-lhe os f.íiticeiros
,

que aquelhs vo7es annunciavão hum grande roubo den-

tro dos sevis territórios, e até no seu próprio palácio....

Aqui eí;tá V. m. a clii.ir ; ahi vtirt o grulha : =: Pois ain-

da se cap.icita de fcitii-eirns? Em que'mãos estou mrt-

fido !
~ Ksra agora , Si . Redactor , he que me faltavj

ouvir! Nem cOni os exemplos á vista V. m- crê em hum
ponto tão tcmiviil? Não passeáo aqui nas suas e minhas

b"arbas o Hncommendado , e os Kiícommendadinhos da

horrorosa Co-ispiraçáo ? Pu-^Ue farlcs diiventC !!!!!! &
e1le a empertigar^áe comigo....! r: Isso são denuncian-

tes . ou espiões, como lhes queirão chamar. =: Valha-me'

Deos, V. 111. sabe se os feiticeiros que avisáróo o velho,

s'erfSo também da sucia de encommenda ? Não teime
;

não teime, que sempre tem havido feiticeiros; a diffe-

rènç.i só consiste em enfeitiçar por dentro, ou por fo-

ra: deixe-nie continuar. Que peina V. m. que faria o.

velhinho depois de avisado ? Julga talvez que se escon-

desse ? Tó caroxo ! Repimpou-se a seu bel pra7er , es-

cancarou as port.is , m.Midou pòr espeques por baixo do

Cfuarto em que residia, para não caliir com o seu pe70
,

porque então estava muito gordo, e convidou a todos,

que o fossem visitar. Ah meu lindo amor ! aquillo he

que eráo luzes verdadeiras, que cegarão logo não só to-

dos eis Gullo', mas até os pintos dentro da casca. Estava

«J velho n'hiim sino ás mil maravilhas ; eis senão quan-

do , cahe hum tremendissimo Carvalho, e morre o pro-

curador, amigo do velhote. Aqui tem V. m. o seu pri-

meiro desastre, porque deve saber que huma cousa he

Carvalho da tetra , e outra cousa muito e muito diversa

hum Carvsllio do norte. Apezar disto ^ ainda o nosso he-

rói hia com saúde ; porém não tardou muito que o en-

trassem a medir com olhos tortos , e eis-ahi começa o
hoineni com simptomas de empicma ; cuida para aqui

,

trata par.T acolá, mais este, mais aqtiellí medico, jun-

ta ao enfermo, e por combinada decisão ordena-se-lhei

ar mudança de ares , r. trancão-me com elle em Burile,

Augmenta-se-lhe Com a aspereza dos tempos que então

Houve a debilidade df nervos , entizica-se , e por fim

quantos. mais medicamentos pcior, até que o pobre Ca-
roxa estava quasi a dar á Costa. . . . Ei-lo ahi salta ....

ei-lo ahi salta com as ventas abertas ! = Agora lie que
eu lhe digo que o velho he estúpido, porque tendo tan-

to dinheiro não mandou iniinediatamente congregar huma
jíinta apurada dos melhores ftictafysicos para lhe tiJta-

ren> d» enfermidade, zz. Esta dito , e torno a dizer , V.
m. he o ente mais intolerável que ha entre os Euro-
per - ; já tiiiiiamos jogado o murro Inglez, se não desse-

íTii/i Ml mercia de nos correspoinlermos por escrito. Ora
ouça ; o \ellio não era tolo , confundiráo-no , e niio

TninAmi convidar os taes Metafysicos, porque de re-
pente se lhe offerecêrão bastantes grátis para a me-
tafysica com liuns rostos tão maviosos

,
que a mais

da gente julgou
,

que o ginja remoçava , como o Co-
ronel Chefe

;
porém errárão-lhe a cura

,
porque se

haviáo de hir com elle cm panos quentes , aprlicando-
Ihe primeiro a marcella , depois a casca peruviana , e

ultimamente a essência de quina , tún Sr. , começarão
logo com ventosas, ou chupões volantes, com vamiio-
rios e mais vomitórios em cheio

^
purg,(s heíoicas , e

leves, e «té algumas siringadelas Napolitanas, de sor-

te qu-.- de nervoso, tornou-se caquetico , e se vio obri-

gado a fa?er dos espeques
,
que tinha por baixo do quar-

to
, as moletas em que mal se arroja... Elle ahi vem

com as moleifas do costume . . . ! =: Já vejo
,

que esta

quasi morto ; acabe com isso ; então qi;e qiiereni delle

esses fulaiiejo!
,
que lhe tiravão as fivelas, para estarem

agora a dezancálo ? =: Eu cuidei que V. m. sabia discor»

rer ; já entendo que só sabe sarrazinar ; o que querem .. .

o qve querem ? Deixe-nie pelo amor de Deos ; ouvirão
.Tpregoar os malditos sardinheiros; quem vetn ao resto?
Pensarão que a cousa era com eiies ; tapona no velho
ate se estender de todo

,
para se lhe applicar o dictado

de — asno morto, cevada ao r....~Bcm entendido d»
de|!e , e não do nosso.

O ml irnt) iÇoutrot,^ :

. llli th

CORTES. — Senão do dia \0 de Dezemirç..— S."

Aberta a Sessão ás horas do costume , leo o Se»
niior Secretario Tliomát de ^(juino a acta da precedente
que foi approv.ida.

O Sr. Silveiríi poz sobre a me7a huma representa-

ção da Camará de Lmneg» acerca do Projecto das provas
no Douro

,
que se acha em discussão : o Sr. Pessanha

riurcgou duaj felicitações das Camarás de Mirandelle , e
Dona Chama relativas á colocação da Relação daqueJla
Província.

O Senhor Secretario Felgueiras deo conta áo ex-
pediente

,
cm que se coinpreliendia a seguinte corres-

pondência : — Kum olficio do Governo pela Secretaria

d'Estado dos Negócios das Justiças , incluindo informação
da Commissão encarregada dos Projectos do» Codioos
cr;rr;inaes : diz a (" mniissío que tendo lhe parecido con-
viniente dividir o Projecto de Código de delidos e pe-
nas em três partes, coniprehendçndo na primeira os otin-
cipios fundanècntaes do Direito criminal, na segunda os!

delictos que principalmente offendcm a Nação, ou cau-
.sa publica ,

e na terceira os que simillianteracnte ofFen-
dem os particulares , estão quasi con.pletas as duas pti«

meiras partes; mas ainda dependentes da terceira, conto
partes que são de hum todo , em que deve haver perfei-t

ta Inrmonia. Accrescenta a Commissáo
,
que não poden-

do marcar o tempo que lhe será necessário para conciuir
os dois Projectos , de que teve a honra de ser encarre-
gada , todavia parece-lhe que poderá apresentar no se-
gundo anno da presente Legislatura o Prejecto de Có-
digo de delictos e penas , e não se poupará a trabalho
para depois concluir o outro Ccdigo de Processo criiDÍ-«

nal : (passou á Commissáo de Justiça criminal). Outro
pela Secretaria dEstado dos Negócios da Fazenda incluin-
do hum officio da Junta Provisória do Governo do A'a-
raiihco

, pedindo resolução a
5

quesitos
,

que expõe so-

bre objectos da mesma Província. Outro incluindo duas
relações de ajudas de custo dadas aos Secretários dos
Governos do Ultramar. Outro pela Secretaria d'Estad(>

dos Negócios da Guerra incluindo Outro do Governador
das Armas da Província da Be'ira accirpanhando huma
representação do Coronel de Milícias de Trancoso , ext*^

pondo tertm sido eleitos pat.i as Camarás muitos Gffi-
ciaes e Soldadas do Regimento do seu Commando , «?

pertende qual dos serviços deve prevalecer, quando con-
corrão ambos juntos. Outro aconjpanhando 2 que o Go-
vernador das AriníS c\o Maranhão em data de 1 5 e jc»

de Outubro envia sobre o bom estado de espirito pu-
blico , e diíticiildadi dos recrutamentos para primeira.

Linha. Outro uicluindo o que o Governador interino das

Atmas da Corte e Província da Extremadiirti de 7 d»
corrente sobre o requerimento dos Officiaes pertencen-

tes á expedição da Africa sobre declaração do Decreto

de 24 de Maio ultimo. Outro accusando a recepção da

propoãta do ofíerecimento do actual Deputado o Sr. Mc
iiKtl Pedro de Mello de lOOioco rs. ametade do soldo

de sua Patente.

Mandou-se fazer menção honrosa das felicitações que
envião «s Camarás Constitucionaes das Cidades de 4vei-'

ro e Evorit ^ e das Villat de A!em<jatr y Setúbal, Sant»,
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Cruí , e da Cidade de Tenafid. Ouvlrão-se com agrado

as da Commiss'o das Cadeias de Biyfl , e dos Juizes.de

Fora de Fembal e Messejana, Ao Juiz de facto de Por-

talegre , Medico de Avtx, , e da Sociedade Patiiotica d«

ViJIa de Alcântara da Província do Maranhão.

S< O Sr. Deputado Substituto pela Divisão àeBrcignn-

<ya,' Alexandre José Gonçalves Ramos, accusa a recep-

c^lo da ordem que o chama , e que se preparava a par^

ttir itiimediatamente.

A' Commissão das Petições as Contas das Cimaras

de Tuioiço ,' Torrão, e Figueira. Ao Governo o auto

de juramento prestado á Constituição na Vilia de Fea'
tes ) e AmeSei,

A'Commissáo de Saúde Publica huma Memoria so-

bre a-titiiidade da Medicina , e Projecto de creação de

Collegios desta Sciencia ; distribuio-se numero sufficiente

de exempilares.

O Sr. Secretario Basiliv Alberto fez a chamada , e

di«e se achaváo presentes 109 Srs. Deputados.

Ordem do Dia:

aGontinuaçáo do Projecto do Regulamento para as Provas

Tl' do Vinho do Douro.

Art. 5." Os Provadores eleitos pelas Camarás não

dependerão nada da Companhia , e entrarão no exercício

de suas attribuiçóes sem mais formalidade alguma
,
unin-

do-se aos Provadores da Companhia cada hom no seu

distrjcto respectivo. Todos serão juramentados..—Appro-

vado,

Art. 4.° Aquelles ,
que servirem hum anno , não

poderáó s'er reeleitos no immediato ; mas sim nos lutii-

ros. — Approvado.
Art. 5.° Cada Freguezia elegerá para si me5ma hum

Pj-ovador, o qual se reunirá aos outros Provadores men-

cionados acima , no acto em que entrarem na niesiTM

Freguezia , e provará com elles os vinhos d,i mtsma tão

somente. — Approvado. —
Addicionou-se-lhe o seguinte salva a redacção: i.'

que só tenhSo voto os Lavradores de vinho : 2.° que

se nío ponha obrigação alguma aos votantes : j," que

o Presidente destas eleições paia dirigir o processo seja

O respectivo Pároco.

Art. 6." Este Provador será eleito á pluralidade

de votos por escrutínio secreto , na forma que se tazem

as eleições para as Camarás Constitucionaes : todos os

cabeças de casal são obrigados a irem votar ; e a elei-

ção se fará todos os annos nas Igrejas Paroquiaes em o

primeiro Domingo do mez de Novembro depois da Mis-

sa Conventual, e na mesma occasião se nomeará hum
Substituto, que será aquelle que for immediato em vo-

tos.

' Art. 7." Não poderá ser reeleito no anno próxi-

mo, da mesma forma que os Provadores eleitos pelas

Camarás ( Art. 4-° )• — Approvado.

Art. 8." O vinho se provirá por amostras
,

que

terão preoado no fundo hum bilhete, que declare o no-

me do Lavrador , numero do tonel , e da adega ; este

porém estará virado para dentro, e se despregará depois

de feita a prova, e declarada a qualidade em que fica.

•— Approvado.—
Addicionou-se ao artigo 9 : 1.° que a operação seja

feita na presença do Escrivão , Fiscal , e Provador da

Fre^uezia :
2.° que as garrafas depois de lacradas , sejão

mettidas em caixões com duas chaves, e que tenha hu-

ma o Escrivão , outra o Provador da Freguezia.

Art. 9° Todas as garrafas de provas serão unifor-

mes e os Commissarios das Companhias com os seus Es-

crivães as farão tirar com todas as cautelas necessárias
,

« fim de que não haja dolo , nem se conheça por sig-

Tiaes externos a que Lavrador pertencem.

<.'L ' Art. 10.° Cada Provador terá seu caderno feito na

forma costumada, e terá na sua carteira pequenos qua-

<drados de papel com as letras impressas — A — R— e

— S— que lhes fornecera' a Companhia. — A— quer di-
zer voto de approvado— R — refugado— S —separado ;

e logo que provarem huma amostra, deitaráõ em cims
de huma meza hum voto segundo julgarem, tendo a

cautella de dobrar o papel
^

para que se não veja a le-

tra. Os Commissarios da Companhia do districto das
provas assistirão: e tomando nns mãos os papeis dos vo-
tos

, os misturarão , e os abririô depois ; vencendo-se a
qualidade do vinho pela maioria : e se a não liouver , o
Commissario dará também o seu voto para desempatar.
— Approvado com a emenda da letra T que quer dizer

j. qualidade, em lugar da letra S
,
que quer dizer zi

separado =.
Art. ii.° Esta prova se fará nhuma casa da Fre-

guezia
,
que o Provador da mesma terá prompta. Os Pro-

vadores se farão annunciar por editaes na forma costu-

mada ; e os Commissaiios da Companhia terão ji tiradas

as amostras , de modo quc es Provadores se não demo-
rem.— Approvado.

Art. l2.° Feita a prova de cada amostra , se darão
os votos na forma dita (^ Art. 10.°), e se despregará o
bilhete que tem no fundo ; então cada Provador assenta-

rá no seu caderno o resultado da mesma , isto he , a qua-

lidade vencida, pondo-a a diante do nome do Lavrador,
com a clareza necessária do tonel a que pertence. — Ap-
provado.

Alt. ij." Os Commissarios assistirão á prova, qua
será feita á porra aberta , e terão hum livro jà prompto
como os cadernos , no qual lançaráó a qualidade venci-

da
, e o N.° do tonel, a diante do nome do Lavrador,

depois de abrirem os bilhetes , como se diz no Artigo
10.° — Approvado,

Art. 14.° Feita aprova década Freguezia, assigni-

ráõ o livro dos Commissarios os Provadores que a tizc-

ráo , logo por baixo dos nomes dos Lavradores no mes»,

mo inscriptos, para o que deverá haver hum espaço con-

veniente. — Approvado.

Art. 15,° Os Commissarios da Companhia passarão

bilhetes aos Lavradores logo que se acabarem as provas

nos seus districtos. — Approvado.

Art. i6.° A Companhia fornecerá os impressos , e.

livros necessários , como até agora o tem feito ; e bem
assim as «arrafinhas para as amostras. — Approvado.

Art. 17.° He absolutamente prohibido aos Prova-

dores dizerem o voto que derão , ou fazerem sigiiaes , e

gestos que o indiquem durante a votação. — Approvado.

O Sr. Girão offereco o seguinte artigo :

Art. 18.° Na qualidade de refugado devem os Pro-

vadores incluir os vinhos frouxos e defeituosos
,
que não

merecerem a j." qualidade. — Approvado.

O Sr. Presidente mandou fazer a segunda leitura

do Projecto de Lei sobre a responsabilidade dos Minis-

tros e mais Funccionarios Públicos.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia continua-

ção de segundas leituras , e levantou a Sessão ás 2 hor.

Errata. Na G. precedente (N 274) pag. 2, c. 1, I. 62,
todoí talvez, leia-se , tidos toívei ', ena c. 2.', 1. 52e 55,
" na Constituição, a qual foi promulgada e jurada (/í/xjÍj de

Jurada a Constituição , de que he base essencial , etc.
"

deve ler-se ; "Na Constituição , a qual foi promulgada

e jurada, e de tjue he bnie essencial etc." Também na

I." pag., col. 1 , lin. j. Periódicos de Madrid até 21 ,

leia-se , P,<riodicos de Paris.

N. B. ^4'itmnhã sahirá hum artigo
,

que hoje.

não pode entrar a tempo, do R. P. Mace'lo — /?e-

flexôes sobre alguns factos da historia do tempo , =:

sendo hum delles o caso de S Al. a /\ain/ia e indi-

caçiío do .Sr. Fatn Moniz.

X.4.,^ IN A 1 M P U j:. a Í3 a .-, A <J 1 C) A A L.

I
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QUINTA FEIRA 12 DE DEZEMBRO.

^ r I S O.

jl asfi^nafitra dn Gazeta Univer''.il para o anno
segum/e he de 2,^880 em metal por tr/iiicstre . e

b^ò20 em melai por semcdre, ou 3 JI20, e 6^000
réu, entrando 1200 em- papei nos 3 niczes , c 2100
nos 6 7)ie%es. Fai-se em casa do Rcdaetor , Rua da
Prata ^Y." 113, terceiro andar j e 7ias lojas de Cae-
tano Machado Franco, na mesma Rua c/V." 83^' de
João Henriipi.es , R. ,/íu^nsta N.° 1 J de Francisco

José de (.'orvalho , no Pote das Almas j de Francisco

Xavier de Carvalho ao Chiado j de António Fedro
Lopes na R. do Ouro ao pé da do Diário do Go-
rei no j e na de Caetano António de Lemos , na
mesma Rua JV." IIS. As pessoas das Provindas se

'poderáu dirigir ao Redactor , Joarptim José Pedro

Lopes, ou aos Livreiros mencionados
y
pelo Correio

Seguro.

F R A N q A,

Paris 24 de Novembrot

.2_'-^stí iiianhá, cortio nós previmos , o tliermometro po-

litico ainda mostra guerra. Os periódicos IMinisteriaes

ii5o curáo ji de esconder seus desejos , e provavelmen-
te jiilgão que sabem qual será a decisão do Congiesso :

lallão coiro se estivesse já ajustada, e contorme total-

mente nos seus desejos.— As pessoas que mais gostão

de duv;dar se haver.i tjuerra
, já mostrão olhalla como

provdvel, e o partido politico, apenas parece ter conser-

vado esperança alguma de paz. Ainda se espalha o boa-

to de que foi nomeado hum Tenente General para o

lugar de Chefe do Estado Maior do Exercito de Obser-

vaçno , e que mesmo já se acha no seu posto. Também
se diz que está a ponto de saliir de Brest huma Esqua-

dra para crujar nas costas de Hespanha. Todas as noti-

cias bellicas adquirem maior consistência de dia a dia , e

•té os que mais ardentemente desejão a paz , receião que

eila se não conservará.

O Marquez de Vence, Par de França, Marechal de

França , nomeado para o coniniando de huma das Bri-

gadas da Diviíão dos Pyreneos Orientaes , chegou aPer-
pi:i!tSo a I j dsste mez.

Mr. de Pmdt ,
Mr. Guise ^ editores do Couititii-

cioi:ol , estão notificados par.i comparecerem no Tribu-

nal de Policia Correccional no dia 27 deste mez, por

causa do artigo intitulado Mo-t Con^ris.

Idem 26.

Hum Eris;ue cliamado Diirar.n (ou Varítnce') trou-

xe noticias do Brasil , de 2,- de Setembro , de que o

Príncipe Real decisivamente ha tomado o titulo de Im-

perador Constitucional , e que a proclamação se devia

pubiirar a 1 2 de Outubro, dia de seu nascimento.

O nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros expedio

antehontem a Madrid hum correio extraordinário, e esta

noite pattio outro para Verona,

LISEOA II de 'Dcztmbr».

'RifiixSes sobre alguns factos da Historia do Tempo,

Forno do Tijolo 7 de

Dezembro de 1822.

A Filosofia da Historia he hum dos bons Livres que

apparecéráo no século passado ; he Livre que se deve

continuar em todos os séculos
,

porque ensina a parte

pratica da Filosofia pelo estudo da Historia , mostrando

nos factos executados pelos homens , o que o homem
deve imitar , ou deve fugir

,
preceito que nos não dei-

xou Luciano na sua Arte de escrever a Histuria , e pof

este preceito como eu tenho de contar factos
,

junfar-

liies-hei reflexões Filosóficas, e assim continuarei o bom
Livro , Filosofia da Historia,

\.° Facto.

Meia légua , ou mais para baixo do sitio de Nossa

Senhora d'Ajuda extra muros desta Cidade, ha dois luga-

rejos de casas mui caiadas, e alegres, hum chama se Ca-

zelins, outro Thourel ; tem sua Ermida de huma nave

,

iienliiima prata , e algumas imagens de Santos muito mal

feitas^ e assaloiadas. Aqui se faz huma festa á Senhora

do ftlonte do Carmo ;
para ella foi convidado hum Clé-

rigo do I-Ubito de S- Pedro , Pregador machucho , e hum
dos Presbíteros mais Constitiicionaes, e Libeiaes que nós

cá temos; grande Politico, e o que mette mais dente

no nosso Diário do Governo ^ o empanzinador mór , e o

embrulhador máximo, mais eminente em extractos de

Periódicos que os Boticários todos em extractos de cicu-

ta , e óleos de seneca. Encarregado de expor as maravi-

lhas doCarmello, e os prodigios do Escapulário, poster-

gou essas hngatcllas como accessorios inúteis , e deitou-

se ao essencial: — Nova ordem de cousas, e adtiesiío ao

Sijstema. Explanou com assombro três boas partes do

Coiilracte Socinl; a preponderância da direita sobre a es-

querda, e anathematisou a maldita influencia do partido

lilinisteria! contra Senjamin Conitaiit : Biideo , Wolfio
^

Grocio , e Piiffendorfio , mesmo pelos seus nomes forão

mandados á fava daquclle Púlpito a baixo, com arripia-

niento dos ouvidos saloios
,

que cuidarão que eráo ter-

mos supersticiosos de que se servia o Ensalmador para

excommungar o pulgão que já começava a picar. Fez al-

cuns reparos importantes sobre as Actas do Congresso

de Vienaa , onde se tratou por miúdo da empalrração de

Olivença. Isto ainda era pelo meio do exórdio, e pre-

parando-se para refutar alguns capítulos escandalosos do.

Livro intitulado — Sofismas Politicas de Jtremias Ben-
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iiám-" , cdm liuina transição brusca saltou de repente

na suppressáo dos Direitos Baiiaes , desculpando a sua

insiifficiencia , e pedindo com modéstia a attençSo de

seus atordoados ouvintes
,

que esperaváo com razão ou-

vir fallar da Senhora do Carmo, e indulgências do seu

Bentinho para a hora da morte, absolvição papal do Com-

missario ; e como não sabião o que aquillo era, não lhe

derâo a escarracada senão meio quarto dliora depois que

elle se calou , esperando ao menos huma palavra a res-

peito da festa, aceio dos cargos, e estrepitosa devoção

daquelles fieis de Deos.

Alimpou-se o Orador, que já devia ter alimpado a

mão à parede , e afinaiwio eum Imma ediftcanle toce o

«•or<»oirt»lo , foi o psnno acima , é rompeo o Discurso :

"Meus amidos oifvirites^ acabou-se o DeSpotiçmo,

"e nas profundas do abysnio ficou sepultado o Cartun-
" dismo. Baquearão os Mandões , os Bário/, os Soltei es,

"li se forão aos saltinhos esconder atraz dos caixões,

" que elles finhãõ atulhados de cousas que efles tinháo
*' abafado do Thesouro. Os Cereaes , os Cereaes ! Ah !

*'
seria preciso que eu vos expozesse o grande Joiío Ba-

" ptista Say para coniieeerdes est« ramo importante da
*' Agricultura Nacional como huma e<!peculaçlo mercan-

"til da Economia Politica na importação dos grãos dos

" Estrangeiros
"

Os saloios olhavâo pasmados buns para os outros, e

s Senhora doCarmo.è. moita, como se a festa não fos-

se com ília. Timou fõlégo na transição para a segunda

páftè, que começou pelo Tratado elementar áusStifiríi-

tl^óès, passando a teprovat as aguas ardentes áeFranÇn,

Ministros do culto. Pontes, ft Fontes, A gaita, e o

tambor que soavão perto, acompanhando huma Fogaça

que vinha de Ar»cís , obfigárSo o Orador a hir enco-

lhendo as velas ao Discurso, que pelos movimentos Ora-

tórios rinha posto tudo em «uspensf.í», deo huma pennada

nos lánificitls
,

pintou em resumo a prosperidade do

comiMèrcío interno , abocanhou o monopolismo Tro-

ca , e sem lhe esquecerem as carnís verdes
,

que assim

eStáó dias , e dias penduradas no Açougue , acabou

pedindo trèií Ave Marias pelos que tivítáó a paciência

de õ õuVir sem o matar. Os Músicos j segundo o cos-

tume tinháo abalado , ê collIO Virão que ó Orador se

havia mèttida na matéria Vasta , huns estaváo jogando o

Site /le panli , cutrds nâ Ermida contigua , estaváo mo-

lhando a palavra. Levantou.«sê o credo a seco, e conti-

nuou rezado potqtle ilinguem respondeo. O Coreto era

Casldfolit
,

quando ficou despejado , os Rabecões en-

costados, as caixas das Rabecas a granel figuravão dos

earthoes de vários calibres
,

que alli tinha encontrado o

bfavo Torrijas. Desceo oOraJit alimpando a calva com
doçura, sentou-se na sacristia, onde vinte saloios lhe

fizei'Tio clrciih , mis sem lhe dirigir a palavra, e o que

pêOf he qlle todas as razões , sem lhe ofFerecerem huma
galhéta dê vinho. Elie estranhava a mingua de elogios ;

mas por ôUtra parte lembrava«se que ficariâo adiados pa-

ra depois de Missa.

Acabou-se esta , e já apontavío pela porta da sa-

cílstiã os dois cotos resta.ites nos castiçaes , e entre el-

les murcho e apagado o Thuribulo de latão sujo , da

cOnstrucçSo Franceza ; e trocado a pezo por huma bacia de

pês, velha, e mais amolgada que Iiuma Dançarina apo-

sérttada , seguiáo-se em fieira os j Padres do altar com
botas da terra còr de laranja , com o gesto , ou feições

de seu rosto tirantes a agricultura. O Cura ao despara-

âienlar-se, lhe cahio d'algibeira hum Podão , que lhe ti-

nha esquecido vindo da cerrada para casa naquella manhã
,

e disse hum moleiro velho , e conhecido em Momanto
pelo melhor maquiador do Termo : — Não era máo pa-

fa is goeilâs do nosso Padre Pregador : — foi apoiado

pelo TheSoUreiro da Freguezia
,

que lhe deitava cada

olho que o engolia. O Padre (não era o Padre') conti»

núóu a iístãr no mesmo assento que tinha tomado
;

pas-

saVão por diante delle, moita ; despião as capas, moita ;

buscav3o os chàpêos no armário, moita ; hião abalando

todos, moita , nem palavra ao Pregador; e elle ciimo

Vio todas calados, tomou a palavra, e disse: —-Senho-
xÊí , êu 'deve fazer valer os meus direitos , e reclaitwt a

lei dos alugueis. Sou de Li)í.)fl , ffín^lj nao jínte-i ^ nerrsi

huma parva me derão , devo retirar-me, quero a esmo-
la do meu sermão com urgência A estas palavras

tornarão atraz Manoel João Juiz da festa, o seu assis-

tente Aj'onço Braz , e a Juiza por devoção Maria Vi-

cente, moleira proprietária do dirfiicto; e lhe disserão :

—" O Sr. Padre falia com esta cabeceira de Aleza ? Nós
não devemos pagar o que não encorrendámos. A fesra he

da Virgem do Carmo, o sern.ão devia ser da mesma-
com hum louvor aos fesieitos ; quem lhe encomendou
esse que disse que lho pague; V. m. lá vai para Lisboa

lá se avenha com elle , e estimaremos que faça muitD

boa jornada.'*

Santa palavra!! Ah! bom ManoefJoSn, no Areó-

pago de Athenas nunca se decidirão com mais justiça e

njais summariamenie as causas pendentes! O homem
Veio em jejum, ficou logrado, pagou a sege , arriou gor-

geta , mas adherio ao systema. Esta he a historia nua e

Giua ; mas vejamos agora a Filosofia desta historLa. " ~"

Mil casos destes poderiamcs apontar, em que as ri-

sotas, e os apupos se tem seguido a tão deslocados,

como ineptos discursos. A causa Constitucional he par»

todos ; mas não he para todos a sua exposição em ternics

técnicos. Os Oradores devem conhecer a Índole , e o ca-

racter, as faculdades, e o estado de seus ouvintes para

lhes proporcionarem os Discursos, A certas classes do

Povo as exhortações devem ser indirectas, e f.izellas ema-

nar com habilidade da mesma essência dos objectos que

se trarão. O povo de Cazellns, e Thoiirel festejava a

Senhora do Carmo ; falle-se do Carmo , e da Senhora ;

mas diga-se por fim á saloiada , que se quer o patrocí-

nio da Senhora, faça a vontade de seu amado filho , e que

a lei , e 3 vontade de seu amado filho he que se obe-

deça a DeOs , e se não desobedeça aos homens
,
que aos

outros homens presidem ;
que o povo lhe outogou a

authoridade
,

que a esta se deve respeito, e ás leis que

delia dimanão , obediência. Isto entende muito bem
Manoel J cão , Afenço Braz , Maria Vicente. Uírão mui-

to nossos Avós da parvoíce daquelle Frade Eento
,

que

em huma Aldeã do Minho composta de quatro casas
,

hum forno , e huma Ermida
,

gritou contra o luxo das

armações de panos de raz com frizos dourados, e treinrz

de jacarandá. Se alli estivera hum sicrano G,ir°'<';;ii7/i', qu&

foi meritissiino Juiz de Fnra da piscosa Ccíin.ím , offi-

ciava logo para o Diário do Guvemo
,

que o P. tinhl

pregado Constitucionalmente. Isto he profanar a Cons-

tituição ; pôde acaso a Constituição authorisar , e pres-

crever aquelles disparates ? E quem nos assegura qua

com o ódio que os saloios gai\hárâo ao destampado Pre-

gador constitucional , se não misture o odio á mais justa

de todas as causas qual he a nossa celestial regeneração

politicaj? Pregador tollo, ouvintes zangados; e destes ou-

vintes , e destes Pregadores vai Portugal sendo atulha-

do. Náo haja censura previa para os impressas , mas pa-

ra os sermões ! , . , Oh ! quantas indignidades se evica-

rião !

!

2.° Fado.
Fallavão outro dia dois homens em particulares nego-

cies da sua vida ; porque aiiKla podemos fallar huns com
os outros, as doçuras da sociedade , e o commercio ria

vida ainda se não acabarão , e se isto acabou , onde es-

ti a regeneração ? Eu a não acho nos ursos de Jan-Jac-

ques ,
querendo que os homens assim vivessem pelas

montanhas. Estes dois amigos que fallavão, fallavão em
letras que se lhes vai perdendo a raça , se não suprir a

de Alter. Parou bum homem (se o era) não mui dis-

tante delles, O gesto era insultante, o olhar maligno :

o chapeo era da bitolla do Goibinlias ; as calças tinháo

esgotado as Fabricas do R^dontlo , tinháo tanto brixe
,
que

nas mãos de hum Alfaiate temcÉite a Deos vestião « in-

teira Pcovincíi da Arrábida , a Congregação da Carreira

dos Cavailos , e a de S.into António do Curral, A casaca

subia com as teições até ás cruzes, ou agulha ; e os dois

cabos da golla vinhão juntar-se em triaag-iilo agudo ain-

dn abaixo do embigo , c região ;do mezentério. Os dois

que fallavão em letras, apenas o encararão, fizerão hu-

ma repentina transição forçada pira a temperatura da at-
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moíTera ; e em tom alto , dlzando desIavaJamente : iii-

d» os lavraiiores quírsrão este anno mais agua ! Os nos-

sos nabos já não tem s;osto , tti.lo he asjuaceira .... 8

abaixando a voz até a oitava oppo<:ta , Jisse hum para o

outro: — você conhece aquillo que ali: está a encarar

para cá ? — Tem bem que conhecer, ríspoiídeo o oii-

l(0, he hum Espião do Ministério ; eu tenl;o-o visto

líiuitas vezes com o Caldas.... varr.os-nos embora....
e logo em voz alta: — A Deos Sr. António, V. m. vai

Domingo á Horta das tripas ? — Isto foi bem lembrado

para desterrar todas as idéas de conspiração na alipa do

FSipia
,

porque a localidade e circunstancias liquidas da

Horta de tripas são incompatíveis com a Politica , e os

que de lá saliem bem pouca tem com os que vão encon-

trando! Este he o facto, vamos á

Vilosofia da Historia.

Aquelles dois homens erão Ft>rlitgtier.cf } Sim. — E
o Espião também era Purtiiguez ? Snn. Oli ! desgraça !

Oh! lastimosa condição do rempo ! Acautelareni-se , te-

Tfierem-se os Pjrtugnezes huni dos outros ! Porque , e

para 'que ? Declamar-se contra a Inconfidência, arrazar-se

a Inconfidência , e temer-se o pai de sen mesmo fillio

dentro de sua própria casa ! ! Isto he mais amarpo que
a morte ! Parece que se pertendem insultar os homens
de bem, os Portu^uezes idólatras da sua Pátria, quando

se lhe diz : v<ii sois livres. livres ? Envoltos em huma
rnivem de espionagem, nem hum gesto, nem lium vol-

"er d'olhos he livre , não se atreve o amigo a failar com
o' amigo , em estando na companhia homem que não se-

ja conhecido de algum delles. Hum malvado que assiste

no Rocio , e fazia as listas dos proscritos teve hum em-
penho pata riscar o nome de hum pobre Cirurgião gra-

vido de familia
,

perdoou-llie o malvado , mandando-lhe

que dentro em tantas horas posesse o laço. E he iste

ser livre ? He isto melhorar de condição no estado po-

litico ? Oh ! (dizem elles) he preciso exterminar , e

exti'par o corcanrUouo. Que coisa he corcundismo ? Que
lei definio já e;ia palavra , e a pez na classe dos crimes

civ^ ? Só o Jurisconsultu accusador definio dignamente

esta palavra : Os corcundas ivo os inimigos da Consti-

itiiçSo e do supremo, angusla, e sohúrano Cons^resio ;

-^— ( vide accusacão do Podic"), he tão vaga, tão inde-

terminada esta designação— corcunda
^
que ninguém pô-

de saber , nem estar certo , se he ou não he corcunda
,

porque isTo tem a intelligencia que lhe qu«r dar o pa-

tife que o chama a outro Portugutt sem ser patife.

Aquelles a quem tenho ouvido dar este noipe vivem co-

mo rigorosamente vivem os escravos em Are;el , e pare-

ce-me impossível que f» exija mais de hum Parltiguez

do que hum Mouro exige do escravo que comprou , ou
Os guardas Ho Banho dos condenados aos trabalhos pu-

blico».— Silencio, e obediência a tudo o que se lhe

manda fazer,— é mais nada; e fazendo isto, tem cum-
prido com as leis do seu cativeiro. Eis-aqui o estado <io

corcunda na presença de hum liberal , porque ha vinte ,

e sete mezes que se não pôde apontar com verdade hum
s<S facto cem o qual se prove que hum corcunda laltára

ris severas leis de hum escravo de Arge4. — Silencio, e

nbediencia. —Todos os desprezos , todos os insultos, to-

das as afFrontôS publicas , todas as injustas exclusões
,

elles tem sofTrido com tão heróica paciência
,

que mais

parecem autómatos
,

que seres semoventes , e racionaes.

Em hum peralvillio apanhando huma pouca de Saragoça

para hurras calças , huma casaca parda, e hum chapeO co-

mo o guaida quedas do Robertson , reconhece-se desde

logo em direito de insultar a Deos, e aos homens, e
de pôr in;runemente as mãos violentas em hum miserá-

vel a quem aquelleSr. se di^na regalar com o nome de

corcunda. .'Viostrem-me iHim corcunda que lhe tenha íks-

pertado este direito! C") Diário do Governo nos anniin-

fiou que em Iniinas festas de Thomar levarão deze-

seis , ou dezoito corcundas atados, ao carro em qiw hia

" Zabumba tocando a constituição , e nio nos diz o
mtfsino Diário, e do Governo, que algum dos de2&ito

tivesse o atrevimento de se desamarrar. Silencio , e obe-

diência : Escravos de Argel.

Mas o corcunda não adhere com o co-açSo ao Sys-

tem»,- nem ama- eem o coração a nova ^rdem 4e «m-

sas , . .. Ako U. Tanto não se streveo aipt': hm ãp
giliao a eiigir do seu escravo ! SUtncio , c nbccéciícia'

roas que ame cqm tedo o coração, e btije cem tcda '

boca os mesmos ferros que arrastra, isto não o pediíiSo,

nem mandarão ainda as leis Arçelinas , nem c Ccdigo

lie Marrocos. As leis dos homens não chegão , ntm pq-

liem chegar ao coração dcs outtcs hcmens, Lirriitão-se

iS suas acçíies externas
,

porque es sentimentos internos

são unicamente para Deos
,

porque este es vé. Fulano

iiâá lie afecto ao Siistewa. Quem o diz ao Espião ? Pi-

Ihou-se já em flagrante , algum corcunda cem biãosinho

,

e pincel dando a primeira de mão ao ccn eçado monu-
mento como succedeo em Valência i sagrada lapida des-

profanada com o sangue Alcaideiro ? Contentem-se os

Espiões com Os actos externos
;

por que os sentidos de

Imm hortem não chegão ao coração de oiitio homeni.
?." Fado,

S. jW. <j Bainha.

Este objecto he o mais grave , he O ma'f respeita»

\=el , e ornais digne da seria atttnção, e natural circuns-

pecção dos Forluguezci. He caso unico, e que não tem
«n.iloí;n nos Fasíos da Nação dcjde a sua origem poli-

tica «lé ao momento presente. í>.'ão devia ser cbjectfJ

de hum papel d>t';iinado a encher liuma Gazeta, elle se-

rá emprego dos maiores Políticos, e mais profundos Es-

critores da Fiiroya ; cem tudo, eu, ainda que pequeno,

e sepultado , me ínteciparei a reais altos escritos com
aliumas reflexões , cue se seguirão á simples expcsiçãp

do f.icto , e sem entrar nellas nos erros ccintiieltidos

,

conservando a liypothese de ter sido acertado o que àf.

parte do Governo se tem praticado a este respeito.

Nvo qui^tS, M. a Rainha jurar a Constituição Po-

litica; nio tjuii , e este he o Judo,

Houve em Portugal duós Rainhas que não proce»

dião de sangue Real: a piimeira , D. Meda de Paredes^

mulher de D. Sancho II ; a segunda
, D. Leenor TeUet

de McnCíes , mulher (J^ D. Fernando 1 áo ncire. Foi

deposto D. Sancho II pela facção do Conde de Bolonha^

e não houve procedimento algum indecoroso contra ji

Rainha; iricrreo D. Fernando:, retirou-se a Rainha x
Àlemijuír , e depois passou a Cnstella , e nicneo em
Tordeiilhas ; rão houve prrcedimento íilgum indeccroso

contra a Rni^iilia , r.em foi despojada de seu titulo ,
por-

que era viuva de hum Rei. Não quiz S. M. a RainhíS

jvirar a Con?iituiç?-o pelos tr.ctivos cue a deteririnárão

j

e que i S. M. são patentes. Tf mos huma Lei fXpressí«

sobre este fo^to , e esta Lei he a Constituição. Qual be

a pena que a Lei expressamente impõe a esta infracção?

A mesma qi^e se impoz ao Patriarca Cardeal da Cunha ^

quando duvidou jurar hum
, ou deis artigos das Bases d

9

mesma Constituição : — Sahir dos limites do Território

Portiisuez. Onde a Lei nada mais diz, pôde dizer-se maiA

alguma cousa que a Lei não diga ? ISão. A pena he sa-

Ivir , e nada rrais he. Kão degrsda o individuo da sua

qiralidade , o Patriarca ainda he Patrisrca , e por isso ve-

mos que ainda se não prcveo o lugar, porque somos Ca-

tholicos Ron anos , e desej.irriOs evit.Tr a menor scmbra

de scismas ,
que quer ^izer divisão; ainda he Cardeal, »

i>áo seria a Nação tão pouco generosa c justa
,
que ven-

do-o t«cado d>e sincera resipiscencia e pezar , offerecendo-

se ao juramento que a inconsideração lhe fez negar, Ibs

não estendesse os .braços, e o não recebesse arrependi-

do, sem ser .precisa nova consagração Episcopal. ElRei
D. Afons» y\ , em cujo reinado conseguio Portugal as

mais illusircs Victorias contra o poder, e tyrannia de

CoiielU , foi deposto, mas nem em quanto ^emeo n»
Castello da 'Ilha Terceira, nem em quanto passecu na
sala .do Palácio de Cintra, não foi despojado do titulo

de Rei, ainda que a Nação o e.xcluio , e depoz. S. M.
he Rainiia, porque lie legitima Esposa do Senhor Rei
D. /»<?# T'I , em quanto fór f spos.a terá o ncme de Rai-

nha , nem a Nsçã-J lho negaria se enviuvasse
,

porque

tinJia sido Esposa rio defunto Monarca , que Deos noB

conserve. Se a Lei não distingue , nós também não po-

tlemos distinguir. A Lei mauda-a sahir, mas não a mao-
da despojar do seu iegitiiDO titulo e(n quanto Im legjti-

ina 'Esposa do Re,i. Se isto ,póde ser, devia ser feito ,pot

hufna ptofiinda deliberação, jc jilta tuáexuçio áo Ççíí-.
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«tes^io ou pela unanimidade, ou ao menos pela absolu-

ta pluralidade de votos; isto ainda não está feito, nem
o decoro da Nação consente que se faça. A Lei manda

cue deixe o Reiílo , sem determinar tempo preciso, e

limitado; liuiiia vez que saia está a Lei cumprida, a pe-

na imposta , e á infracção punida. A jornada de hnma

Rainha não deve parecer liumafuga precipitada; ella não

fo"-e de inimigos, executa-se a Lei, e os mesmos que

subscrevem a sentença talvez apaguem as letras do seu

nome com as lagrimas d-os seus olhos,, e quererião dar á

repugnância de S. W. outro nome que não fosse o de

culpai Os severos l^iglczí-s, ou hum Povo de Reis, co-

mo o Pvomano , nío negarão o titulo de Rainha áquella

irejma que quizeráo processjr por adultera.

Sei que respeito se deva às o;.in)ões politicas de

hum Deputado ás Cortes ; mas também sei
,
que se eu

o fosse por muitas pluralidades de votos, ou seja chama-

do a isso pela legal , e legalissin.a eleição de Deputado

Substituir, náo quereria s«r it.violavel , nem respeitado

pelos meus Constituintes pelas faltas de decoro, e de

^ionidade em minhas proposições, ou indicações. Nenhum

tempo nenhuma idade apagará a nódoa que sobre a no-

breza e magestade da Naç.ío quíz de moto próprio lan-

çar o Sr. Puto, o Sr. Puto, o Sr. Puto, aquelle fato,

•que nasceo para mim, e que não gozará de mais privi-

Jecios do que gozou o muito Reverendo Abbade de Ale-

dnles por SU3S cpinióes politicas, pela guerra que decla-

rou ao Senhor dos Passos, e pela ma vontade que mos-

trou ao sagrado Lausperenne
,

querendo despojallo da»

honras de irieia dúzia de bngias. A augusta Esposa do Sr.

Rei D. Jono T'í chama-se Rainha , a irmã de feruúnd»

Vil chama-se Infanta de Heipaith,). O Sr. Poio por au-

thnridade propila a despoja de todos os titulo^, nem Rai»

Ilha , nem Infanta , nem Cldoríã ( lie preciso ficar hum

<]Uarto de hora com a boca aberta para pronunciar esta

palavra — C'»V«í/«—> Então que he S. M. ? Ou que fi-

camos nós sendo aos olhos dojUniyerío com esta pro-

posição não regeitada tn liininel Só quiz substituir ao

despojo universal de seus inauferíveis títulos como Espo-

sa lefitima do R»! hum Esquadrão de Médicos, que com

liurna manobra militar digna de Poiídnm lhe devem fazer

praça vazia (cirfii/o)» ^ "o centro desta orbita de Boer-

haves irá por esse Mundo de Chrisio fora S. M. a Rai-

nha. .. . Parabéns sejão dados aSetuínl, e aos que forão

de cá para lá, que deo hunia Procuração tão ampla a es-

te predestinado Substituto !1 O Congresso he justo, e

afFastará de si hum labeo ,
que nos faria pequenos aos

olhos de todas as Nações civilisadas.

A Monarouia he Constitucional , e a Constituição

dá o titulo de Rei ao Chefe áo Poder Executivo, e ú Es-

posa do Rei chama Rainha. Ou se dissolva o Matrimo-

•nio , ou se conserve o titulo.

Este he o primeiro tributo que eu pago d honra Na-

cional , á Justiça eterna , e ao dever de Cidadão. Se o

Sr. Pnto quer ser Bruto, ou quer ser Cassio, nós que-

remos ser Portiigucícs, e como se nos deo boa creação,

<jueremos ao menos tratar as pessoas de respeito com ci-

vilidade. Soará a Trombeta, e ndla descançamos
,

por

ser Trombeta de palavra, á qual não posso testemunhar

o meu agradecimento senão comparando-a á Trombeta

do Juízo :

Tuba mír:im spurgens somnum.

Trombeta que ha de dar sons espantosos.

Tunda mestra em Vizires , e em gulosos.

Indicação do Sr, José Accurslo dos Neves na SessSe

de hoje acerca S, M. a Kainlia.

"He huma das principaes attribuiçõcs das Cortes

fazer guardar a Constituição Política da Monarquia; e

elta tem sido violada de íium modo muito extraordiná-

rio na Augusta Pessoa da Rainha a Senhora D. Carlota.

Sem preceder processo, nem sentença do Poder Judiciá-

rio, despojárão-na dos seus direitos civis e políticos, dos

rendimentos da sua Casa, c até da sua liberdade, náo

(he permtttindo nem levar cornsigo as Senhoras In-

fantas suas filhas para a quinta do RamalhSo
,

para onde

foi mandada retirar , com a expressa , e notável ordem

de ser acompaiihada unicàmeníe peias pessoas iidispensa-

veis para o seu serviço pessoal. Que majs lhe fatiáo, se

fosse convencida de grandes crimes?

"O motivo, com que os MinÍMtros cobrirão estes

procedimentos , foi p oão ter S. Magestade prestado o

juramento á Constituição na forma da Lei de i l de Ou-
tubro do presente anno. Náo he liquido se S. Magestade
esta no caso da Lei ; mas ainda que o fosse çquem deO
authoriddde aos Alinistfos, para se arvorarem Juizes da
Rainha debaixo do arrastado nome d'EI.'<ei o Senhor D.

João VI
,

que Elle Mesmo não poília julgar a suj Au-
gusta Consorte ? Para darem melhor a conhecer a preci-

pitação , com que obrarão , assignando a Lei ás pessoas

obiigddas a prestar o juramenao o prazo de hum mez
,

que findava em j de Dezembro
,

já em 22 de Novem-
bro andavão com intimações i Rainha ; já em 27 do
mesmo se ordenava ao Ministro da Marinha

,
que tizesse

apromptar a Fragata
,

que devia conduzilla para tV.ra do
Reino , não obstante estar o caso ainda dependente ds
sua resposta , como se declarou na ordem : c já em 2 de
Dezembro este Ministro respondia, que a Fragata estava

prompta. Tanta era a pressa, com que qucriao deportar

precisamente no dia 4 huma Rainha, cujos bem mereci-
dos louvores tem soado por mais i!e huma vcz ncsia sa-

la, ate peia sua adiícsão ao systcnia constui.icioiíal ! E
para que ? Para tirar a hum Rei , que tantos sacrifícios

tem leito para consolidar este mesmo systcma, a sua

Real l onsorte, sepultar em amaigiira toda a Real Fa-
mília, e causar á nação as dolorosas impressões, que lhe

teria motivado este espectáculo, se não fosse substado o
embarque

; porque huma junta de Médicos fez gritar a

humanidade a favor da Rainha.

Huma similhante in\asão do Poder Executivo sobre

o Poder Judiciário, liurn similhante ataque aos diíeitos

pessoaes , e reaes de S. Magestade a Rainha , e a nenhu-
ma consideração, que os Ministros tiver o para com as

Cortes, as quaes deviáo consultar , antes de proceder,

segundo o prudente , e jurídico, voto da maioridade do
Conselho d'Estado , não se acreditariáo facilmente , se

os mesmos Ministros o n?.o fizessem constar pelo rela-

tório, que depois enviarão ás Cortes. He de evidencia

jurídica
,

que a Rainha náo podia ser privada da sua li-

berdade , dos seus direitos , e da sua Casa , senão por

meio de sentença proferida por aiithoridade competente;
e conio attentados de facto devem de facto ser repara-

dos. \

''Proponho, i»° qi;e Sua Magestade a Rainha seja

mandada restituir ante omnui ao estado de librrdade , e

ao pleno gozo dos stus direitos,|^ da sua casa, da mes-
ma forma que se achava nntes dos attentatorios Decre-

tos de 4 do corrente mez : 2.° Que depois se forme , o

se decida o competente pro;esso , ou perante a Autlio-

ridade, que as Coites designarem ; ou perante cilas mes-
mas , á maneira do qu;; se praticou 110 ParUmento In-

glez com a causa da ultima Rainha da Grã Bretiuiha ^

pois que S. Magestade , como partecipante de toilas as

prerogativas honorificas de seu Augusto Esposo , náo tem
Juiz determinado.

Satisfazendo-se por este modo ri justiça e ao decoro

nacional, será também o meio de tirar a Nação 00 mao
passo, em que os Ministros a piecipitaráo ; porque ven-

do-se nos paizes estrangeiros
,
que hum Rei tão conhe-

cido pela sua bondade para com todos , e peia sua ter-

nura para com a sua Real Família , em lugar de seguir

o prudente arbítrio de remettcr o negocio ás Cor-

tes, como lhe propozera o Conseli>o d'Estado , adoptou

a fogosa determinação , a que o arrastarão os mesmos
Ministros , tão repugnante aos sentimentos do seu cora-

ção , dir-se-hia que este bom Rei está posto em estado

de coacção por estes Ministros. Paço das Cmtes em 11

de Dezembro de 1S22. n:José Accursio das Neves. =
Gaspar Joaquim Telles da Silva =: António Pinto Coelho

Soares de Moura r: Francisco Manoel Martins Ramos r;

Manoel Dias de Sousa,"

(^ A'manhã daremos a Sessão de hoje ).

NA 1 M P K £ M Í5 A i> .\ C 1 Q N A L.
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P 'Londres 28 de Novembro.
ublicnu-5e no Continente huma extensa narração re^

htiva á marcha do Congresso. Publicámos alguns extrac-
tos delia

, sem lhe fazermos commento algum :

'• As conferencias em Vi-rona começarão a 20 de
Outubro, em casa do Principe <\e Metteraich , no Palácio
CapelUri. Todns os Soberanos e seus Ministros se acha»
vão presentes Na segunda conferencia

,
que se fez no

dia 22, traç-írão os IVlinistros a marcha que se devia se-

guir , e a Ordem das questões que se devião discutir ;

desde esse tempo se poserão cm grande actividade as

differentes Secretarias Geralmente se presumia que a

politica do Principe de Mettemlch serviria de base e
norma a todas as determinações do Congresso. O Minis-
tro Russiario

, Conde de Netielrode , Estadista consuma-
do , obra na mesma esfera politica. Seguírão-se á segun-
da Conferencia geral varias conferencias ministcriaes , e
não sendo a presença dos Monarcas absolutamente ne-
cessaris

, sahio o Rei de Prússia de Verona com seus
filhos a visitar Vcneia. Os Ministros das grandes Poten-
cias fazem suas sessões todos os dias. O Principe de
Metteritich he o Presidente, e o Chanceller Aulico G/ií/iéi

serve de Secretario.
*' Na primeira occasiáo tinha o Principe de Metter-

nich submetticio ao Congresso hum documento importan-
te. Continha este ciiico objectos principaes ; os doi^ pri-

meiros referiáo-se aos negocies de Napnles , Pienwnte
,

e Grécia
; o terceiro referia-se á Hespcinha ; e os dois

últimos abrangião as Sociedades secretas. Relativamente
á Hespanha , a questão de intervenção armada tinha-se

resolvido aflirmativamente , em consequência das repre-
sentações e petições do Gabinete das ^'ulherias. A dis-

cussão preparatória versou imicamente nas diflkuldades e

modo de execução em caso de guerra. Não se intentava

entrar no campo com huma força respeitável , a não ser

que as Cortes obstinadamente persistissem em ter Fer-
nando em captiveiro , e em regeiíarem huma Constitui-

ção Monárquica. Não se desejava impor-lhes huma , mas
Jnduzillns a adoptarem-na.

" Na Ordem das deliberações , tiveráo os negócios

d' Hespanha a primeira , como os mais graves e urgen-
tes. Percebeo-se que da solução da grande questão de
huma intervenção armada podia depender a sorte das

Monarquias e das revoluções presentes e futuras. Daqui
os dois partidos que divid,>m a Europa , interpretarão

,

cada hum segundo o reu sentir , as intenções eventuaes
do Congresso. Segundo os revolucionários , só se deseja-

va manter o stutu quo ; ou para o dizer com mais cla-

r«za , o presente estado da Europa , sem comtudo con-

sentir que as revniuçi-es existentes façáo novos progres-

sos. Daqui a \nglaierro , a Auiitia ^ e a Rússia, IcricÒ

continuado a conservar abatida a iii^urreicão do Oriente^

ao passo que a insurreição na Península teria sido repri-

mido pela França , e pelo seu Exercito de Observação
;

nada mais. Assim, a declaraç;,o das cinco Potencias gran-

des, esperada ci m tanta impaciência, teria por objecto

«nnunciar sin plc";ireiite ao Mundo que ellas estavão uni-

das cm vistas e interesses para 3 manutenção da paz , e
repressão de tcdas as sub'cqurrtts tentativas revolucio-

narias. Daqui , teria a Revoluc o d' Hespanha recebido

da Santa AlMança hum diploma de g.iraiitia , e o princi-

pio da rebelliio armada seria consagrado na diplomacia

rias Monarquias Europcas.
" Basta o mais simples exame para mostrar que es-

te era o plano (\'lng!aterra , em opposição ás vistas daí

Potencias Coníinentaes. Sua politica era inteira e direc-

tamente evitar recurso algum ás arnias.

" Mas procedamos com a nossa noticia a'cerca do
Congresso. O V istoiídc Montmorenci) , em algumas No-
tas fortes e beni argumentadas , instr u pela intervenção

em çonformidare das vistas do seu Gabinete : porém
Inglaterra sonseguio conter cu suspender o geral assen-

so, e foi oprinciro projecto posto de parte. Devia hutn

Exercito yíustro-Russo embarcar para o costa d^Hespa-

nha , ao passo que o Exercito Francez avançasse na di-

recção de Madrid,
" Comtudo , as representações do Gabinete Vrancer.

tinhão feito a mais forte impressão no Imperador Aíe-

xandre. Houve huma longa conferencia a 24 de Outu-
bro , entre o Duque de Wellington , o Principe de Me-
lernich, e o Visconde Montmorenci/, Havião-se esperado

despachos do Governo Hespanhol , em resposta ás pro-

posições feitas nas conferencias preliminares de Vienna.

Tendo o correio trazido huma recusação formal dos Re-
voluncionarios de Madrid a adoptarem mudança alguma
em seu Código ou Pacto d'anarquia , resolveose no dia

25, em huna conferencia dos l\linistros , unanimente

,

por p;oposta do Príncipe áe JMetlernich
,
que se faria hu-

ma representaçío official ao Governo Hespanhol em no-

me de todas as Potencias representadas no Congresso.

O projecto desta declaração cathegorica foi iminediata-

niente lavrado , e assignado por todos Os Ministros em
ordem alfabética. Assim começou realmente o Congresso

as suas operações por esta communicação official feita á

Hespanha ; foi enviada no dia seguinte a Paris , e dalli

a Madrid.

"Todavia, a maior parte dos Gabinetes , e em par-

ticular huma grande Potencia, fortemente insistião no

Congresso sobre a destruição das Cortes. Intentava-se

,
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no caso de ser rejeitacío òVltimaium ,
cliamat os Emtai-

xadoreç do pé do Governo Heshanhol , cuja existência já

senão devia reconhecer , considerando a situação do Rei

e da Familia Real. Deixava-se á França
,

provida com

sufficientes forças e recursos , sustentar o partido Rea-

lista que tinlia tomado armas contra as Cortes, e toda

a çerencia da Guerra llie era confiada, com a seguran-

ça de receber efifectivo apoio, se contra a expectação,

vissse a ser necessário. Neste caso , só a Inglaterra de-

clarava a sua tenção de ficar neutra. No dia 5 de No-

vembro he que esta noticia chegou a Paris. Os difTe-

rentes periódicos começarão então a discutir o assumpto

segundo suas diversas miras, ate que a 16 de Novembro

publifou o Monitor algumas observações
,

que comtudo

erão bastantemente ambíguas. Havia porém nellas a se-

guinte passagem: "Não he portanto nosso fim aqui in-

dagar porque principiei tem a Heipanha sido levada .10

deplorável estado em que se acha ; mas o que he ade-

quado para se averiguar he , se a situação do Povo Hes-

panhol não expóe a França a perigos de tal natureza,

que ha da nossa parte motivo , olhando para a necessida-

de , e para o direito da própria conservação ligado a to-

das as nações, para empregar toda a torça com que a Pro-

videncia nos ha favorecido
,

para afastar aquelles peri-

" Mas como he que se reconhece a possibilidade de

guerra , ao passo que a sua necessidade ,
ou conveniên-

cia , se toca tão levemente? He acaso assim necessário

dar tempo ao feroz Mina para exterminar os Realistas

Hespanhoes nas fronteiras de França ; para queimar e

síqite^r as villas e aldeãs que lhes servirão de asylos , c

para enviar emissários até mesmo ao Território Frcn-

cez ? A' data de 5 de Novembro nada se tinha a final de-

cidido em Kco/Kj ; mas annunciava-se o prompto regresso

dp Visconde Montmorcncij. He provável qtie elle seja o

portador do Manifesto do Consresso , e de suas resolu»

coes nnaes.

LISBOA 12 de ÍJezenibro.

COKT^S. —Sessão do dia 11 de Dezembro. — 9.»

Aberta a Sessão ás horas do costume
, e lida pelo

St. Secretario Baiilio Alberto a acta da precedente
,

que

foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do

e.xpediente , em que se compreliendia a seguinte corres-

pondência : —• Hum othcio do Governo pela Secretaria

rf^stado dos Negócios do Reino, incluindo huma repre-

sentação da Camará da Borba acerca de duvidas sobre Al-

rnoticés e. Misteres. Outro acompanhando a informação

do Bispo Conde sobre certo requerimento. Outro do Mi-

nistro das Justiças incluindo o que enviou a Junta Pro-

visória do Governo do Maranhão em data de 29 de Ou-
tubro , enviando o mapa dos districtos dos Juizes de Fa-

cto para se executar a Lei da Liberdade da Imprensa,

Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Guerra

acompanhando hum officio do Marechal de Campo en-

carregado do Governo das Armas da Provinda do Minho
de 14 de Novembro, com huma representação da Ca-

mará da Villn, de Santa Crux, acerca do recrutamento.

Outro incluindo hum officio do mesmo Marechal de Cam-
po de 1 j de Novembro com huma representação da Ca-

mará do Porto sobre o mesmo objecto. Outro incluin-

do hum officio do Marechal de Campo encarregado do

Governo das Armas da Provincia do Alemtcjo , em que

se contiím huma conta do Coronel de Milícias de Porta-

Icgrc , em que expóe que hum Official do Regimento

do seu commando foi eleito Camarista, c pertende sa-

ber íe por isto fica izempto do serviço militar. Outro
pela Secretaria d' Estado dos Negócios Estrangeiros in-

cluindo huma copia da Nota do Encarregado dos Negó-

cios dç Portugal em França , acerca da nova legislação

promulgada por aquelle Governo a respeito de navega-

ção. Estes ofiicios pass.írão ás respectivas Commissões.

Distribuirão-se pelos Srs. Deputadas exemplares da

conta da despeja e receita do Cofre da Santa Caia da

Misericórdia da Cidade de Coimbra ; e do Cofre da Mari-

nha pertencente ao mez de Nt;vembro, que en\ia o Ins-

pector Carlos May.

Passou á Commissáo de Estadística huma Memoria
offerecida por hum Cidadão Militar, em que cíTerece hum
plana para construcção de estradas , e commodidíde dos

viandantes. A' das Petições hu.ii requerimento da Cama-
rá de Ovar.

Os Srs. Deputados Qtieiroga ^ Galvão Palma ^ e Bis'

yo Conde mandarão para a mcza felicitações devaiias Ca-

marás , a que se mandou dar a devida consideração.

O Sr. Joié Aciunio das Neves foi nomeado para

a Commissáo do Commercio, a requerimento do Sr. Fraif
cisei/ António de Campos ; e para a das Manufacturas «
Artes , a requerimento do Sr. Girão.

O Sr. Secretario Basilio Alberto fez a chamada , e
disse se achavão presentes io2 Srs. Deputados , e que
faltav:.o 22 , dos quaes 10 tinlião licença motivada.

Ordem do Dia, — Segnndas leituras.

O Sr. Secretario Basilio Alberto fez a c.ntinuaçáo

da icgunda leitura do Projecto de Lei sobre os Contado-

res ; mandou-se imprimir. O mesmo illustre Secretario

leo pela segunda vez os seguintes Projectos: o 1." do
Sr. Pinto de Magalhães , em que propõe que os Minis-

tros d Estado sejão obrigados a apresentar no principio de

cada Legislatura os Relatórios das suas repartições , e

proporerh as medidas legitlatiias que forem necessárias ;

foi admittido á discussão, mandando-se imprimir :— 2.°

do í-'r. Serpa Machado , ím que propõe o meio de le

premiarem os primeiros Regeneradores da Pátria.

O Sr. Pereira do Carmo tomou a palavra , e diste

que elle se levantava para se oppór que se admitta á dis-

cíissáo o presente Projecto ; não porquí se opponha á sisa

doutrina , mas porque lhe parece impalitico ; e propõe a

sua adiação : os motivos em que se funda he o pouco co-

nhecimento que ainda ha dos primeiros heroes
,

que in-

tentarão , e concluirão a nossa feliz Regeneração : ha
muitos que se considerão beiíemeriíos da Pátria, sé por-

que acorrpanharão a Qnelim. a Deputação das Cortes >

gritando por essas ruas =: Viva a Constituição = : ora s-

vista disto , e da dil.'icidd3de de premiar todos , lhe pa-

rece que para não descontentar huns, não se devem pre-

miar outros, e por isso votava pelo adiamento, e cm
consequência que se não admittisse á discussão. Oppoz-
se o Sr. Serpa Machado.

O Sr. Manoel José Rodrigues disse que lhe parecia,

que eta da competência do Executivo propor os prémios
devidos aos beneméritos ; e assim se collige do paragra-

fo decimo do capitulo 125 : que por este motivo se não
devia admittir á discussão, e os interessados recorrerem

ío Poder Executivo.

Combaterão esta opinião os Srs. Soares Franco, Frei-

re , Derramado , Fonseca Ramos , e outros , fundamen-
tando os seus argumentos , em tjue o Executivo nio pô-

de dispor dos bens da Nação, e por consequência só per-

tence ás Cortes , e nunca jamais ao Governo.

O Sr. Silva Peixoto tomou a palavra , e disse que
não devia tratar-se deste objecto

;
que a obra desta Re-

generação he sem duvida grande ; mas 01 illustres autho-

res que a fizerão , apenas a principiarão; porém não es-

tá concluída. As Cortes actuaes , continuou o honradO'

membro, tem mais a vencer as circunstancias em oue se

achão , são mais ditficeis do que as passaa!as
, e os seus

serviços serão mais dignos de elogio : o estado dissiden-

te em que nos achamos , os inimigos que se levantáo

etc, provão esta verdade : deixemos pois concluir a obra

e então se discutirá se são dignos de premio e de recom-
pensa os authores da nossa Regeneração.

O Sr. Presidente pedio licença para sahir da cadei-

ra , e impugnar taes princípios , o que f«z com a elo-

quência que lhe he própria , em que foi apoiado peloi

Srs. Borges Carneiro , Soares Castello Branco , e OucrOs.

O Sr. Pessanha disse que era temeridade da sua

parte Isvantar-sa para faHar, depois de se ouvir ^ iilus-
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tte Deputado o Sr. Meiíra :, frias que elle nío podia dei»

Nír de emiltir a stia opinião contra os principios do Sr.

Peixoto, os qiia&5 a nada mais tendino do qiie a pòr em
Aivida a legitimidade da Regeneração, dando a entender

que estas Cortes desfarião o que tinháo feito as Consti-

tuintes , e os Rej;eneradores da Nação. Que o ptiiTieiro

dever do Cidadão era procurar a liberdade i sua Paliia ;

que neste sentido oliráráo os Regeneradores em 14 de

Aí;o5to ; a Nacán os seguio unanimemente : que a propo-

sição emittida pelo illustre Deputado involve hum prejii-

rio ; porque em virtude do juramento que elle prestou t

Constituição, lie que se acha occupando hum lupar iiO

Consresso : continuou 3 discorrer, e concluio que opina-

\a a favor d.i admissão do Projecto à Constituição.

Discorrerão sinda outns illustres Deputados ; e jul-

^ando-se discutido foi admittido á discussão.

Continuou a «ic^nnda leitura de outras indicações ;

e sendo cliegada a ultima meia hora ofFerecdrão-se no-

\it , "seVidb a inais nOtavel a que apres«ntou o Sr. José

Accunio solire o procedimento do Ministro a respeito da

Senhora Rainlia, o que deo lugar a differentes reflexões,

foi julgada ur^unte
,

passando depois para a Commissão
,

que se acha encarregada deste objecto , a qual disse que

ja tinha o seu paieccr pronipto.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

riuação das leituras , e o Projecto sr/nre a forma de pre-

encher a representação das divisões, em que ha falta; e

levantou a Sessão depois das 2 horas.

SetsTio (to dia 12 (te Dezeewbrt.

Aberta a Sessão is horas do costum» , e lida pelo

Sr. Secretario thomâi líe Aquino a acta da precedente,

que foi apprOvada , deo conta o Sr, Secretario Basílio

Alberto das declarações de voto que fizeréo os Srs. Joié

l.iberato , António Vicente de Carvalho e Soíiia , Gaspar

Joaquim Fellx
, e Carlos José da Cruz e Sousa , em

que dizem forão de opinião, que se admittisse á discus-

são a indicação do Sr. Aleixo relativa á nonieacão do
novo Ministro de Guerra ; mandárão-se lanhar na acta.

O Sr. Secretario Felgueiras mencionou o expedien-

te , em quí se comprehcndia a seguinte correspondên-

cia : — Hum offjcio do Governo peta Secretaria d"Est3do

('.os Negócios do Reií.o, acompanhando huma conta do
Doutor Thomé Rodrigues Sobral , encarregaílo dos tra-

balhos da Fabrica Nacional de louça , em que recommeií-

da o lello do Bacharel em Filosofia , Francisco Thomas
Franco da Silveira , e pede se lhe conceda huma gratifi-

cação , que arbitra em noventa « seis mil ríis para re-

compensar as despezas de jornadas que fez de Ccimhra a

Lisboa, e daquella para esta; passou i Commissão de

Fazenda. Outro inc(L;indo o resultado dos trabalhos da

Commissão estabelecida 00 Parto para examinar os ex-

torvos do Commercio , e o meio de os evitar : i Com-
missão do Commercio. Outro pela Secretaria d' Estado

dos Negócios das justiças incluindo informação do Go-
vernador do Bispado do Algarve sobre as Paroquias que
devem subsistir , e aquellas que devem supprimir-se ; á

Commissão Ecciesiastica de Reforma. Outro pela Secre-

taria d'Estado dos Negócios da Guerra acompanhando hu-

ria representação do Major de Engenheiros , Diogo de
Teive de Vasconcellos Cabral , e mais Ofticiaes

,
que

vão para as Ilhas de Cabo-Vcrde ás ordens do Governa-
dor , e informe sobte ajudas de custo ; á Commissão de
Guerra.

Manriou-se fa2er niençáo honrosa das felicitações
,

€)ue por occasião da Installação das Cortes dirigem as

Camarás Constitucionaes da Cidade de Lamego , e das

Villas de !yiúntc-mór u vellio , Cantanhede , Ovar ^ e Al-

jubarrota ; e do Juiz do Povo de Lisíoa em seu nome
,

e dos grémios que representa.

Forão ouvidas com agrado as que pelo mesmo mo-
tivo dirigem ; o Corregedor da Feira, Francisco de Sal-

Jes de Barboza e Lemos , do Juiz de Fora de Soure e

annexas , Francisco de Paula Pereira e Oliveira; do juiz

de F<';ra Substituto de Faro, Jrsc Wai.ctl PitÊija cc 5"*

queira Eranião ; do Juiz Substituto de Monte-mcr o vc
/A», Josc Pessoa de Carvalho d'Eça ; e dos Professorei

de prim>-iras letras e latim da ViHa de Sí.ntaiém.

Ps.sàrão á Commissão das Petições vaiios reçue/i-

iTientO'1
, que forão mandados á rreza.

O Sr. Secretario Sasilio Alheito fez a chamada, é
'

disse se achaváo presentes )C6 Srs. Leputados , e que

faltavão 24, dos quaes 10 tinháo licença motivada.

Ordem do Din ~ Segundas Leituras.

Os Srs. Secretaries Idão os seguintes Projectos : 1."

ria abolição da Meia do Desen^bargò do Paço , cfFereci-

do pelo Sr. Biuges Carneiro : 2." da abolição do Conse-

lho da Farenda ria < Mr.missão respectiva: j.° da aboliçSo

da Meza da Consciência e Ordens do ^t.Trigoso , e adop-

tado pela Commissão ad hoc : 4.° sobre as Pescaiias , da

antiga t ommissáo , e adoptado ptia actual respectiva;

forão adniittidOs á discussão, mandai do-se imptiíiiir : 5.*

do Sr. Joié de Sá sobre a Insfnítção Publica, e Refor-

ma dj Universidade de Ceinilra.

O Sr. Soares Franco disse que uSo se podendo du-

vidar da necessidade da Reforma da Instrucçáo Publica;

mas que sendo por isso da maior inipoitancia, deve pas-

sar a huma Ccn n issão
,

que pode ser á de InstrucçãO

Publica ,
para cue o airplifique , cena he necessarií".

O Sr. JoSí de Sá toiuando a palavra sustentou a sua

indicação , dizendo qu? ninguém podia duvidar da neces-

sidade da Reforma cos Estudos; que esta utilidade he
tão visível

,
que suppõe não precisar de sustentíçãp :

que podcrjõ haver alguns r.itigos que pela discussão se,

conheça dcveicm ser supprimidos , augmentados , ou di-

minuidcs, e que quando a isso fôr convencido, não du-
vidará subscrever ; que por esta razão julga não dever es-

paçat-se , cu mandai-se pata alguma Commissão.

ÇConcluir-se-lia.")

'Relatório de S. ExcelUneia e Ministro da Marinhe

Jeito ás Cortes no dia 9 de Dezembro.

Senborr s : ::= A Repartição da Marinha, de .que te-

nho a honra de ?ef Ministio desde Janeiro do anno cor-

rente , acha-se tm hum estado mui diíTercnte daquelle^

que a Nação deve manter para tazei-se respeitar , e de-

fender , e promover o seu Comjmeicio marítimo, e mais
relações necessaiias com as in.porijntissimas Pocessões

Ultramarinas
,

que ainda lhe restão , nas quatro partes

do Mundo.
Não he n pessoal da Marinha o que agora nos falta

temos em Portvgal J40 Officiaes , entre elles muitos
de merecimentos , sem contar duzentos

,
que ficarão na

Kíí> de Janeiro, Com huma piomoçáo de Segundos a

Primeiros Tenentes ficará a Marinha Nacional com força

numérica sufficiente para todo o serviço.

O Corpo da Brigada de Marinha cOnta hoje 98 Of-
ficiaes

,
quatro delles Officiaes Generaes , 206 Officiaes

inferiores , Anspeqadas , Tambores etc. , e 627 Soldados ,

'

quasi todos estes uitimos de pouco préstimo.

O Goveino ;á foi authorisado para recrutar este
Co^rpo

, mas huiria podeiosa razão se oppóz ate agora a

similhante medida ; a falta de meios para fardar as re-

crutas, e satisfazer Os fardamentos que se devem ao Cor-
po. Não creio ser este o momento próprio de mover a

qtiesiáo , alias muito importante as Finanças, se he ou
não conveniente conservar hum Corpo de Tropa unica-

mente destinado ao serviço marítimo, quando as forças

suaves são pequenas.

Passo ao material de Marinha: este compóe-se ac-

tualmente de ttes Náos , oito Fragatas, nove Corvetas,
e cinco Brigues de Guerra , sete Churruas , e oito Em-
barcações pequenas, que servem de Correios; porém »'

maior pane destes vasos sSo velhos, e em poucos annos

acabarão , dcipendendo-se entre tanto com elles muito
dinheiro em continuado fãtrico. No R»« de Janeira fica-
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fíò três Náos , três FragitiS, dua§ Corvetas, hum ter»

antim de Guerra , e duas Charruas
,

quasi todos bons

j^Navios.
'" O pessoal da Marinha de Goa consta de quarenta

Officiaes ; e O seu material de liuma Corveta ,
e dois

pequenos Bergantins.

Do que em resumo deixo exposto me parece con-

cluir-se com evidencia
,

que cumpre não levantar mão

de construcçóes navaes : estas só podem fazer-se hoje,

senão me engano no Pará e Lisboa. As Construcçóes no

Pará são muf longas, e dispendiosas, porque tudo alli

filta , excepto a madeira. He mais vantajoso conduzir

esta para Portug'ú , e construir em Lisboa.

Apezar do soccorro que ainda nos dão os bosqties do

Pará, creio que chegou o tempo de volvír oí ollios pa-

ra as nossas mattas nacionaes , mui damnificadas , mas

preciosas pelos bellos carvalhos , sobros , e pinhos que

produzem , e por constituírem o urtico recurso ,
que nos

resta paratermos Marinha, sem ir dar aos Estrangeiros

«rossos cabedaes por madeiras inferiores ás nossas , ex-

cepto antennas ,
para que não serve o nosso pinho.

A<'ora peçO licença, aproveitando-me do artigo 105

da Constituição ,
para dizer duas palavras sobre as mattas

de Portugal, e outros Vários objectos, que pedem me-

didas Legislativas.

O systema actual de Administração das mattas di-

Tide-se em tantas Administrações parciaes
,

quantas são

as mattas, tendo o Ministro de Estado o centro da sua

união. Porím o Ministro de Estado não vai ,
nem pôde

ir visitar as mattas. Era necessário, que houvesse hum

Inspector geral único , e privativamente encarregado da

sua direcção , com quem se correspondessem os vários

Administradores , e por elle recebessem as ordens ema-

nadas do Governo, e que além disso, as visitasse todos

os aitoos, e sobre oS lugares examinasse o verdadeiro es-

tado das cousas, o comportamento e as contas dos Ad-

ministradores subalternos, e lhes desse logo instrucçóes

análogas aos casos occorrentes. Este Inspector Getal ,
e

os Administradores Subalternos deverião escolher-se , não

pela uia repre^entíção, mas sim pelos seus conhecimefl-

tos naquelle ramo de Agricultura, terem bons Ordenados
,

bem como os mais Empregadas , e dependerem úo Go-

verno pata a conservação dos seus empregos.

Estou persuadido, que posto em pratica este sys-

tema , as cousas mudariáo de face , e teríamos em pou-

cos annos madeiras para a nOssa construcçáo.

Também falta á nossa Marinha hum artigo essen-

cial pata a conservação dos seus vazos ; hum Dique em

que os Navios se reparem sem virallos de carena. Tí-

nhamos hum que arruinou por causas, que seria inútil

discutir a^ora : o essencial he restabelecéllo , custe o

que custar ;
porque as vantagens resultantes de sua con-

servação e uso, excedem muito os incommodos da des-

peza. Esta verdade he tão conhecida entre os homens de

mar de todas as Nações ,
que me abstenho da sua fácil

demonstração.

Em todos os paizes da Europa, onde ha Marinha
^

creou-se primeiro hum viveiro, para assim dizer, donde

sahissem os Officiaes, e estabeleceo-se huma certa edu-

cação própria da vida marítima ; o mesmo se fez em
Portugal ; e deixando agora os tempos mais antigos,

fallareí dos modernos. Creou-se huma Companhia de

Guardas Marinhas, e destes, e dos Discípulos da Acade-

mia da Marinha, embarcados como Voluntários, se forão

preenchendo os Postos da Armada Nacional : os Primei-

ros Pilotos obtiverão também accesso legal a Officiaes.

Estas três Ciasses eráo , e são ainda as que as Leis desi-

^náo para o Serviço naval ; o abuso introduzi© outras.

Hoje a Companhia de Guardas Marinhas está dispersa,

huma parte no Rio de Janeiro, outra em Lisboa, e sem

centro de união. Parece ser esta a occasião opportuna de

©Tgani2ar hum estabelecimento, que preencha dois fins;

o primeiro, crear bons Officiaes rie Marinha, couza mui
differente de crear bons Mathematicos ; e o segundo

,

não sobrecarregar o Estado com hum Estabelecimento,

onde o numero dos Alumnos seja superior ao numero
de sugeitos , de que a Marinha annualmente carecer para

preencher os Postos vagos. A falta desta regulação eco-

nómica foi lium dos defeitos capitães dos nossos Estabe-

iícimentos anteriores.

O Hospital da Marinha carece de hum Regulamento
que não tem, a fim de o reduzir « systema mais eco-

nómico, e vantajoso ao Serviço Publico.

O novo governo da Marinlia começa a ter movimen-
to , e he preciso algum tempo para pôr em harmonia as

partes desta Maquina, e ver aç leis regulamentares de

que carece, para chegar ao ponto de perfeição de que he
susceptível.

Resta fallar das despezas desta Repartição, e)ue em
todas as Nações são grandes , e em Portugal maiores

talvez
,

gu.irdadas as proporções
,

porque os víveres são

caros e os materiaes vem todos de Paizes Extrsngeíroj.

He impossível regular a despeia da Marinha de h-m pa-

ra outro anno, por depender a maior, ou menor des-

peza dos armamentos, e avarias dos Navios
,
quantidades

sempre variáveis. Pôde em geral dizet-se
,
que a despe-

za da nossa Marinha he de três milhões annuaes ; e sa

hum anno depenoe menos, em outro depende mais. Is-

to he , o que tem mostrado a exp- riencia. No orçamen-
to remettído para o ftjipi'terío da Fazenda vão indivídua»

_

das com a possível exactivl.-n todas as parcellas de que
elle he composto, tomando por base o armamento cons-

tante, e annual de huma Nio , três Fragatas, quatro

Corvetas, dois Bergantins, duas í harruas , e seis Cor-

reios , ao todo desoito Navios ; ainda que hoje temos
vinte e cinco Embarcações armadas.

Fora desta depeza regular , fazem-se de tempos em
tempos despezas supplementarias para aprovisionamento dos

Armazéns, como v. g. Artilhería, antennas, madíira,

canhamos etc. , sem fallar de construcçóes de Navios
,.

que também entrão nesta classe de depeias extraordiná-

rias. Mas olhando eu para o excesso do preço dos géne-
ros comprados para a Marinha , desde hum certo numero
de annos , consequência forçosa dos máos pagamentos 3

que se expunhão os vendedores , e comparando tudo com
as compras vantajosas feitas nestes últimos rae7.es, em
que houve prompto pagamento , creio poder affirmar

,

que , não faltando aquella consignação á Marinha , se po-

derá fazer face a huma boa parte das despezas extraor-

dinárias , com as sobras restantes das economias do an-

no.

Porém estes benefícios, ainda que infalíveis, não

podem logo apparecer
,

pela razão, que os Armazéns es-

tão varridos , e he necessário provellos pouco a pouco ;

assim como restabelecer o credito
,

para não pagar tudo

á vista , como agora succede.

He também f>recíso dar que fazer 3 Cordoaria , Es-

tabelecimento sem contradícção o primeiro da Europa pe-

la magnificência do edificío , e cujos Artistas não cedem

aos de Nação alguma na factura de cabos , e lonas , co-

mo já tem mostrado, quando não se lhes manda linho

da peíor qualidade , de que he impossível sahir obra per-

feita.

A penúria do cofre da .Marinha não tem permittido

até agora conservar este estabelecimento no pc de pros-

peridade . de que elle he susceptível, podendo chegar aç>

ponto de fornecer aoconsummo de toda a nossa Marinha,

e dar de resto interesse 30 Estado, como está douta-

mente demonsttado pelo seu lllustte , e conhecido Ins-

pector.

Palácio de Queluz , 7 rie Dezembro de 1822. Igna-

cio da Costa Q^iiintella , Ministro da Marinha,

JN A 1 M r K E N S A i> A C 1 O N A L.
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Brasil. — h-xtracto de Cirtiií receiidai hontcm
do Rio dé Taitíiro.'

" 1-* ii» de Janeiro 17 de SetCnikrf, —' Sabbado 1 4' do'

corrínte voltou o Príncipe Rejente de S. Paulo , de-
poiç de alçumaS semanj»! de aUzcncia. Antes de saliir da-
otiella Cidade , o Governador e o povo insistio sobre

Sua declaração da Independência do Brasil, ao que elie

accedeo , e foi solemnemente jurada em seu apoio. De-'

pois da ceremonia tirou do seu cliapeo d Laço Nacionar,
e poz no braço huma fita verde (cór de esperança") com
a dcviza em cliáo amarctio , Independência 011 Marte.
Com isto appareceo aqui no theatro Domingo 15, e na
5e<;urid3 feira pela manhã não se via hmn único Laço
Constitucional na Cidade. A^'or3 militares e paizanos to-

dos trazem a fita rerde. Diz-te que estamos para ter Iii»-

iTia proclamação dentro de hum ou dois dils que declare

a Indeperjdencia
, e em que se ordene que os F.utopeos

t]ue não gostarem da mudança , se retirern do paiz.

' Geralmente se ctc que o Governo não patentea-
rá plenamente os seus planos até o dia Í2 do mez que
Vem

, anniversario do nascimento do Príncipe ,
enfí qutf

lia de com toda a probabilidade ser acciamado Pv.ei. Oí
dfcretos das Cortes não podiáo produzir outro algum re-

sultado."

Rí» de Janeiro ^ mesma daía. —' A pouca união
que existia entre este paiz e Portugal está a^bra de to-

do acabada. Durante a estada dó príncipe em S. Faiila ^

S Jmrta exigio delle hum juramento de que defenderia
ate i ultima a independência do Brasil ; jurando ejles

também defendello. No fim desta ceremonia , atarão ao
braço esquerdo hurfi laço (ou fita) verde, tendo nel-
le bordada a deviza : Independência , òu Morte ; com o
qual entrou nesta Cidade, e a£ora se tem feito jjeral. Os
Mrlitares e outros emprcados do Go\étno receberão or-

"erts para tirarem os laços Portusiiezes
,

que torâo piza-
dos aos pés. Espera-se que amanhã se publicará qual ha
de srr o novo. Está também para sahir hum decreto

,

que cfará a todos os que não gostarem da nova ordem
de cousas hum prazo para arranjarem seus negócios e

partirem para Lisboa. A acciamaçáo geralmente se espe-
ta ser:í a 1 2 de Outubro,"

Outro carta da mesma data. *' O Principê Regente
chegou 3 esta Cidade Sabbado á noite vindo de S. Paulo

,

"epois de huma jornada que durou só cinco dias sendo a

distancia de humas 9; léguas. Domingo á noite foi ao
Theatro, onde o panno da boca, que representava a

America aos pés da Europa , foi arrancado do bastidor
,

= -•- ^ , T.:.^in,i t^^
: • z,;fa wií-m .\ !.-_ \\ini5 oh

filSE ltl3V iisqSq í. . ..JISOO sh ri:T.:i :fh ?SX9rn

e áo mesitio tempo se manifestárán: fortes demoristraçfíe»

de sentimento contra as Cortes. O mesmo Príncipe ap-

pareceo com luima fita verde no brsqo, circulada de hu.»

ma deviza de bordadura de oiro, que dizia : "Morte, ou
Independência." — Parece q\ie os Paulistas ficarão tão

indignados ás ultimas noticias áéljisboa, que o laço Cons-

titucional foi lançado fora pelo Ptincipe e pelo povo,
assim que se soube com certeza estar em vista a medida

de processar criminixlmente a Cartiara do Ric, c o Go-
ferno Provisório de S. Paulo. Indo hontem á A.lfande-

ga
,

parecia geral s triicança do loco, e lie com eflFeifo

a ordem do dia. Os Brasilciíos são todos pelo Príncipe
,

e a torrente da opinião publica o,segue mui decisivanien-

te ;
parece-nos nuii claro hum rompimento com a Wãi

Pátria , e â perda será toda para Poitugn/. Não be pro-

vável haja alguní documentos impressos publicados atem-
po de vo-los enviar por esta via...— Forão prezos e ert-

viados a Snrtta Cruz quatro Sujeitos, por sua inclinação

politica ás Cortes , e liío de ser enviados para fora da

paiz. Hum delles ha hum Sobrinho de João Gomes Bar-

roso, Director do Uanco* •'

(The Courier.")

Idem 4 de Dezeniliro.

O Coiirier de hontem e de hoje dá muitas e im-

portantes noiieias a respeito dos resultados do Congres-

so, e outros objectos que são em sutnma :— 1.' que a

hrança conseguio a reclamsção ,
que fizera desde o prin-

cipio das sessões do Congresso , do direito de interven-

ção armada nos negócios à'HesfOnha •, a." que o Moni-
tor do 1." do corrente annuncia a chegada de Mr. iWo/t-

tníorencij a Paris no dia jo ás pito e nr.eia da noite, e
logo levou ao Rei as decisões ào Congresso

,
que dei-

xáo ao Governo de S. W. o Rei de França o negocio

A'Hespanlia
,
promtttcndo as Outras grandes Potencias do

Continente apoiar a França com todas as suas forç»s

,

sendo irreciso : ;.* que a França mandou levantar 40^
homens da conscripção de 1S22 , cujo decreto se acha

no dito Monitor; 4.° que se env:ou a Madrid hum cor-

reio com o que se resolveo no Sabb.ido jo á noite no

Conselho d'Estado ; e da resposta que der o Governo

Hespanhol depender.! a decisão de guerra cu paz ; 5."

que se enviarão de Paris ordens aos portos de Brest e

Toulon para se apromptarem as embarcações de guerra

para auxiliarem pela costa as operações do exercito no

caso de guerra, a qual parece prdetá só evitar-se entre-

«•ando as Cortes a S. M. Caiholica o Governo pleno do

Estado : — 6." que o Exercito da Navarra , commandado

por O' Donnell avançou na Acvarra dirígindo-se sobre

Salvaterra em busca de TfrrIJos , com o qual teve a
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lí 4« Novembro lignr combate porfiado , com perda no-

tável de ambas as partes ;
7.° que os Constitucionaes

tem tido vantagens do lado da Cntnhinha.

Quando o Visconde de Montmoi ency yaliin de Ve-

rona , ainda alli ticavão todos os Soberanos. O Rei de

Priissia dizia-se saliiria a 21 para Berlin. Algumas cartas

dizem que os dois Imperadores , e alguns Ministros fica-

vão em Verona esperando n resultado das negociaiji^^es

do Governo Francez com o d^Heipanhn.

O Cottrier desmente a noticia , espaJhada pot"^'!-

guns periódicos , de se estar fazendo hum Tratado entie

3 Heipanlia e a Inglaterra.

^ mesmo per!<j^ico de hoje traz lu!.ma Catti. do_

Rio d* 21 de Setetníífo ,,e varias peça» Vti>-"faes
, qèè

fftotão sgr jnduk)ti,YeV a >deGldração da Independência, a

acciainação do Príncipe Regente como Imperador Cons-

titucional do Brasil destinada para 1 2 de Outubro. Por

hum Decreto de S. A. R. de 18 de Setembro se dá

perdío geral por opiniões politicas, á éScepçSo das pes*"

soas que estão prezas , e em processQ : ordena-se que-

todo o Portuguez Europeo ou íirasileiro que não quiz^r'

s»g«ir o systema dãT^Báixtí de Indepejldi£.ricia ou Morte_,

sahiráó dos lugares em que estão dentro de ;0 dias , e

do Brasil em 4 mezes das terras do interior , e de 2

mezes das terras da costa. Entre estes papeis vem sem

íssignatura a seguiníer .

Príclamafão. V O Deos da Natureza creoii a Ame-
rica para ser indep6*»clente, e livre. O Deos da Naturezai

conservou no Brasil o- Príncipe Regente
,

para ser ell«r

()i»em confirriiasse a independência deste vasto Conthnen-

rí. Que he liesttam^s ? O momento he chegado. P«rtu~

^.7/ nos insulta. A America nos convida. A Europa nos-

éontempb. O Príncipe- nos defende. Cidadãos I levantai:

o festivo clamor — " Viva o Imperador Constitucional,

do Brasil , o Sr, D. Pedro Primeiro. " — Setembro 4»

í82Z.
"

Lisboa i j de Dezemtro.

Recebemos foHias d«' Londres até 4 do corrente , *

acima deixamos eríi resumo as suas mais notáveis noti-

cias : são assai sensíveis aos corações amantes da paz ;

irias ha muito que Qs homens de sizo , estão temendo o
desfecho do fatal Cor>gresso contra a caosa da Hespanha ;

e as consequências <lô erradas medidas da nossa parte

para com o Brasii,

Cotn rrmito' gd^fri paswmos a transcrever 3 seguin-

te Carta, de que redtinda honra ao seu illustre autlior

,

beneficio ao General que he objecto delia , exemplo di-

gno de imitação aos que seguem a carreira das letra!

com amor de bem entendida honra , e ao publico pro-

veitosa lição moral de hum comportamento generoso
;

seguindo no que a este respeito dizemos a imparcialida-

de de que fazemos profissão, pois nem a hum nem a ou-

tro destes dois Sábios conhecemos pessoalmente.

Sr. 'Redactor da Goíeta Universal

:

^ '""Li no ssu n." 270 o annuncio de huma Obra do

Sr.'G«neral Stoclcler
.,

relativa a outra minha, com o ti-

tulo zz Resposta ás Notas criticai do Dr. Vicente José

Ferreira Cardoso da Costa sobre hum Officio do General

itockler ao- tllm. e Exc. Sr. Conde dos Arcos dotado da

2 de Janefo , escrita e publicada pelo mesmo General.

Estes escritos são considerados na sua Folha como
~ hum combate entre dois Atheletas //ttírirrioi, — dando-

se-me a consideração de antagonista do dito General.

Bem visto he
,

que não me podia offender a primeira

parte , nem a segunda do seu annuncio
,

quando huma
,

é outra me avaliava em mais do que eu merecia.

Mas he delicado para a rainha moral
,

que o Publi-

! CO seja conduzido per este anntincio i 'Kppór que- eu
hne apresente a figurar como ant.ii'"Tiist3 de hum hr-
tneni

,
que se acha nas mãos da Jus!Íc.-< , •» em trabalho:

é esta consideração me chriga a pedir-1'ie a mercc de
inserir esta no seu Periódico.

Quando escrevi , e remefti para «e publicarem em
Lisboa as Notas criticas á mencionada Carta , foi em
ftlarço passado, tempo em que ignorava que o Sr. Ge-
.tlçneral Stochler houvesse de ser pronunciado, ou entrar

ÉTí) hum processo crime, o que somente acnnteceo mui-
to depois.

T-ndo noticia da Carta de S. Fyc.
,

que era minha
.açcyja.riors j entrei realmente ern duvida sobre a sua au-

tlienticiJade , c escrevi as ditai- Not\ç, "expondo nèllas.aj

f^ra^óeS' da rriMiiia duvida , fajend(i-a\ pi^icar, por è.^sclBir

a intervenção que a Carta me attriWiiTa
, a qual era alhei:!

da verdade , e iv.e compromettia muito , visto o systema
que havia tomado e seguido, escrevendo 3 S. Exc. o Sr.

: Gondt do« Arcos para conduiir St>a^W?y»sT3de a eaten-
, ^er-se com as cousas de Portugal quanto antes , a fiin

de evitar que as partes da Monarquia Portugueza trans-

_ Jftjropéas se rnovesíem por si,—e^qHe -í«-conduztrta^ neces-.

sariamente a tornarem-se Ocliincraticas , e a perdererr-
se para si

,
e para nós. Tão ioirvavel me parecia este

arbítrio no espirito, em que o adoptei, como o julgarií

a mim deshonrosç qãp sendo praticadfl -.na boa fé , com
que o tomei , m.-;s tia maneira inculç^ida n^ referida Carta.

Chegando a Lisboa em Seterphro ^ cçiando logo de-

pois do meu desenibarque me oni)unc'árâo , e me derâo

hum exeinplar da resposta do Sr. General , de quertrata

i>^j &ua Folgai, ruettÍQ-o em bumi gaveta,' sem, otlér^;

h.avendo tomado a resolução de differif a sua leitura, t;

íjgiimas observações que sobre ells tenha de fazer, psrs

quando S. Exc. estiver fora das m.^o; da Justiça,

Em quanto se achar nellas sqmtnte encontrar» em
ruim a que ey estimaria encontrar nas suas circunstan-

cias , e e5ta Carta na sua Folha pôde ser que chegue a

bo»s mãos, que darião fiel tesíemuitl.o cie que tenho desr

empenhado
,

quanto posso , esta obpiçjação de homem
para com o seu simiU.ante , <m« W açlia entregue a Jui-»

2êS. ., .

.
:...,,

Posso porem a-inda fa/er trais ,. e npo quero faltar a
istjCT, Estava em 5, Miguel qx.andcf U çhsgãtãa as pn-

liíeiras noticias dos acontecimento^, de A/igra em AhrU
4e 1S21, que compromet tcjão a S. Exc. Ellaí viefã<f

por hum Navio Ingl«z que da 1'erceiea passou a'S. Mi-
guel, e as tefetio,. como era de espetac de luim tal men-
sageiro

,
que nem sabia a Língua do P^i? , nem se havia

tic importar muito com a averiguwo do qUe ouvia , «
^o que aos outros traosmittira. FaJtar-lhe-hia provavel-

mente aUm disto a critica necessária para desacreditar

circunstancias
,

que em si levavão mesmo o caracter d^

fabulosas. Hum Navio se achava no poeto de ^. Miguel
para levantar lerro para Lisboa, e foj mandado suspendec

a sahida , assim Como o dito Capitão convidado^ ou obri-

gado a escrever hum relatório dos acoíitecimentos quu
feavia contado, e o Governo da Iltva o transmittio á Re-
gência de Portugal, e coherente,m«nte com a dita rela-

ção havião de ser todas as noticias, transmittidas nas Car-

tas dos particulares.

A opinião Publica» pois, começoM-íe a dirigir con-

tra S, Exc. muito violentamente ; toas por huma fonte

tão impura na sua origem ; ssrrdo pnrcm certo que aquel«

l.a não podia deixar de influir prejuízos mesmo na futura

catjsa do General.

Esta notícia dada ao Publico por lurma testemunh»
presencial , e que merece ser acreditada , depondo a fa-

vor do Sr. Stockltr
,

pôde servir * betr» da sua causa
,

como desejo, porque sou homem, e ellc he homem, e

já estive também em trabalhos coaio ellc agora está ; e
pôde também servir de instiucção moral ao PuhJico.

O Sr. General acreditando ligeiramente cousas, qiia

de mim lhe disserão em Lisiaa, trausmittio-as para queiií

se adiava em poder , e que poderia affe.ctar-se em meu
des.ptoyejto Rpres^j. causa. Mas poucoí mezes bastátã^
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pnri que fl Sr. Cinerai fosse victima tamliem na opinião

Publica de noticias inai averiguadas , sendii estas trans-

tniMidas ligeiramente pelo Governo He S. Miguel A di-

ta Re<:encia de Portugal. Praticar poii boa moral leni-

prt í con!tantemente — Farcr tios oiitrot tjtie cada hum

tjmrerla que st IIiís fizesse,— mesmo porque isso está

ligido ao próprio interesse bem entendido, he o £;raii^

doc.imento que daqui devem tirar todos os Portuguetes.

Unindo esta Carta á sua Follia servirá pois talvez

em aljuma cousa ao Sr. General , e taoibem ao Publi-

co , e tara luiin obsequio a esto seu — Muito certo ve-

neridor =.Viciale Joié Ferrei''' Cardoso da Costa.

— .ítií&ia 9 de Dezembro de 1822.

ijiii; .

CORTES. — P"í» da Sessão da dia 1 2 dt Deieinbra.

O. Sp. Serpa Machado disse qus aqiirlle projecto

não devia ser ailmitti;lo à discussão : que eHe; respeitava

ostílíntns de saci iliustre autbor ; más que por isso mes-

mo que elle tinlia asseverado que o que tinha dito a res-

peito dis' scieiícia» positivas era por informação, recahe

«;obre os. inlormantes a pouca exactidão, com que o pre-

ambulo do projecto he concebido. Primeiramente he liu-

ma injustiça ás lu7es do nosso paiz , authorisar com es-

tran<;eirns a necessidade de promover as sciencias , isto

seria indecoroso , dando idéa do pequeno progresso das

mesmas sciencias. Continuando a discorrer disse que o

plano lie mui limita^o, qire em particular trata das fa-

culdades juridicas, em que o illustre autbor estabelece,

que não só 05 seus Compêndios , mas os seus Alestres

fi3o são capajes : que em quanto aos (Compêndios nin-

guém dirá que Valdeck lie máo
;

que o de Pascoal Jo-
jé de Mello também não serve ; e que o Direito Roma-
no tendo algumas cousas más, não tenha algumas boas:

p-lo que pertence aos indivíduos elle suppõe que todos

são bons ; mas se são mãos , o mesmo succede em as

nutras: finalmente convindo em a necessidade da refor-

ma dos estudos
,
principalmente da Universidade , e de-

vendo haver para isso. hum plano extenso e uniforme
,

era de opinião que o presente projecto não fosse admit-

tdo i discussão, e que seu illustre author fosse encar-

Tt-gado de apresentar outro mais amplo
,
que abranja to-

dos os ramos de Instcucçáo Publica.

O Sr. Bispo Conde apoiou esta opinião com novos

argumentos ; e tendo discorrido sobre a matéria os Srs.

CasteVo Branco^ Silva Carvalho
., José Liberal o , Alei-

•xa , e outros, e julgando-ss sutticientemente discutido,

juljou que não fosse adrnittido á discussão.

O Sr. Tliomás de Agtiiao apresentou huma indica-

.çâo , em que propunii? se creasse hiima Commissão en-

carregada de propor hum plano da Reforma dos Estudos:
foi approvada. O Sr. Freire addicionou que- a mesma
Commissão cffereça hum Programma sobre o mesmo ob-

jecto : approvado.

O Sr. Secretario Basílio Alberto continuou a fazer

'ejiindas leituras: i.° da Gommissão de Justiça Civil so-

•tire Hvpothecas : 2." do Sr. Segurado sobre o Direito de

Petição estabelecido no artigo 16 da Constituição ; foráo

fedtnittidos á discussão: j.° do Sr. Lopes da Cunha sobre

a observância da Lei de 9 de Setembro de 1769 a res-

•peito de tunçóss de missas; foi entregue ao seu author

para o propor em forma de projecto : 4." do Sr. Segura-

ria propondo a consolidação da divida publica anterior a

•24 de Agosto de 182O com hum luro, que não seja me-
nor de 4 por cento ; foi admittida á discussão.

O Sr. Sousa Castello Branco^ como relator da Com-
niissão dos Poderes, approvon e legalisou o Diploma do

Sr. Anioitio Gomes Henriques Gaio ^ Deputado pela divi-

«ã/i de l^^iria, e prestando juramento, foi admittido a

cornar assento na Assf-mblca.

Pâssou-se 3 segiMida parte da Ordem do Dia — Pro-

jecto p.ira se inteirar a contingente dos Deputados pelas

^livisões d'Avciro
, Trancos» , e Leiria , adiado da prece-

dente Sessão.

Ari. i." Peias íctas geraes das aludidai DivisÕíí se»

ráo chamados respectivamente os individues de maior nu»

mero de votos
,
que das mesmas constarem.

Fizerão-se algumas reflexões sobre este qbjecto ; e

por ser chegada a hora , ficou adiadp.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia segundas

leituras, e o projecto adiiJo de hoje ; e levantou a Sev
são às 2 horas. o ^Jíib 1. .1 '-^ -V r.ii--.

".

Sess3i)'<!è'âili-\i de Vezunbfv. '
'

Alierta a Sessão á* horas do costume , e lida pelp

Sr. Secretario Basitio Alberto a acta da precedente
,

que

foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras da

expediente , em que se comprehendia a seguinte corres-

pondência : — Hum oifítío do Governo pela Secretaria

d'Estarin dos Negócios do Pveino acompanhando informa-

ção do CoHegio dos Nobres icei ca daquelle Estabeleci-

'mento ;
passou á Commissão de Agricultura. Outro pe-

la -Seirretaria d' Estado dus Negócios das Justiças incluin-

do huma Represeiítacão do juiz de Fora da Villa de

Gouvca sobre a necessidade da erecção do officio de hum
Alcaide 011 Meiíinlio : á CommissSo de Justiça Civil.

Ou\'tr3o-se ci-rri agrado as felicitações da socieda-

de de Sciencias Medicas iilsIallaJa no dia da Instaliação daS

Cortes : e do Juiz de F<^^3 de Mértola.

O nicsiTO Illustre Secietario mencionou V.urra re-

presentação do Cidadão João .António Paes do Amaral so-

bre a necessidade da reforma da fabrica de cai tas de jo-

gar : e hum requerimento do Sr. Moniz Tavares , em
que pede a sua demissão ;

passarão ás respectivas Com-
niissões.

A' Con.missáo competente se enviou c relatório do

Tribunal da Protecção da Liberdade de Imprensa pres-

cripto pelo artigo 6^ do Decreto do seu Regimento: á

das Petições huma representação da Camará do Conselho

de Cabrinhd.

O mesmo Illustre Secretario pedio licença para ler

o Decreto sobre as prosas dos V inlios do Douro, o que
sendo-lhe concedida, foi approvado. O Sr. Felgueiras

disse que para ter execução este Decreto devia espaçar-

se por 15 dias o Juízo do anno , e abertura da Feita

por este anno somente , e que assim se declare. Appro-
vado.

O Sr. Presidente disse que restava saber qual ba-

via de ser o prazo
,
que se havia de dar a ElRei paia a

sancção desta Lei , em virtude do artigo 111 da Cons-

tituição : depois de breves reflexões decidio-se que se

dessem S dias.

O Sr. Secretario Baiilia Alberto fez a chamada , e
disse se achavão presentes 109 Srs. Deputados , e que
faltavão 32, dos quaes 11 tinbão licença motivada.

O Sr. Rodrigo , relator da Commissão de Legalisa-

cão dos Poderes , legalisou e apptovou os Diplomas dos

t<'rs. Deputados Jojt Eent» Pereira
^

pela Divisão de dj-
icllo Tír„nco , e José das Neves Mascaronhas pela de
Coimbra^ os quaes foráo introduzidos na forma do costu-

me , e prestando juramento tomarão assento.

O Sr. Borges Carncirf toniou 2 palavra , e disse que
o Parecer da Commissão relativo á Sereníssima Senliora

Dona Carlota, e Indicação do Sr. J osé Accursie das Ne'
ves sobre o n esmo objecto estava prompto, o que par-

ticipava para que p Sr. Presidente lhe desse a palavra
,

<]iiando lhe conviesse : ordeno-u-sc-llic que immediata-
mente a lesse , o que fez :

1.° Parecer sobre o relatório enviado pelo Ministro
dos Negócios do Reino , e documentos juntos a respeito

do procedimento da Sereníssima Senhora Dona Carlota

Joaquina, O qual se reduz z: que o Poder Executivo ten-

do preenchido os seus deveres , fazendo executar huma
Lei clara e expressa, mostrou quanto estava identificado

com o Poder Legislativo : e ElRei marchando constante

na vareda Constitucional cfeo huma prova nada equivoca

do seu amor ás nossas Instituições
,
feio que lhe d«ve-
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ítiOS tributar os nossos agratfecimehtos : por tanto nada

mais pertence ás Cortes , t|uc. fkáráo inteiradas : •: ~.i

2° Parecer responde aos argumentos expendidos iftt

sua indicação pelo Sr. José Acrursie dai Neves , e seus

quatro Companheiros , refuta-os co/no absurdos, anarqt>i-

cos , e anti-coristitucionaes ; e conclue que deve ser re-

ceitada.

O Sr. Pefilra do Carmo disse que sobre riiatería de

tanta importância se não devia improvisar; requeria por

tanto, que se mandassem imprimir os dois pareceres, e

que o Sr. Presidente os desse para oj-dem do dia qua.n-

do lhe parecesse. O Sr. Accarjlo dat Neves apoiou , c

pondo-se á votação assim se approvou.

O Sr. Freire requereo que se desse toda a pubiicS

dade a estss p>areceres , mandando-se publicar nos Perió-

dicos desta Capital) visto que nelles appatcceo a indica-

ição do Sr. Ãecursio da) JVívíj. i= Approvado.

Ordtiil do D/a, — Segundas lelturos.

O Sr. Secretario. Basílio /ílierto lez as seguiiuos

segunda' leituras: i.^ do Sr. João Victoiino sobie o

í)reparo das Estradas : 2.^ da Commissão de SaUde Fu-

iilica sobre Mendigos : i." da Commissão das Artes sobre

a reforma do Alvará que concede privilegio aos Authores

de novos inventos ; forao admittidas á discussão : 4,* do

St. Pato Monií em que propõe, que os Médicos
,

que

attestárão a moléstia da Rainha a acompanhem ao Rd-

malhSo , e dalli para o seu futuro destino.

O Author desta indicação disse
,
que supposto estar

firme nos princípios que a dictárãOj ot quaes serão bem

conhecidos por todos os amigos da liberdade, que cora

eile estarão convencidos que a intriga palaciana dictou

^quelle Attestado, que parece mais astrólogo do que oie-

dico ; com tudo como para taes delictos náo ha pena de-

terminada elle se contenta em ter patenteado os seus

sentimentos, e retira a indicação. O Sr. Presidente as-

sim o propozj e sendo approvado pela Assembléa , a rc«

titou.

5.* do Sr. António José da Silva Pei.xot» em que

oropóe huma amnistia geral para todos criminoso por opi-

, jlióes politicas. O Illustre .«uthor foi convidado para a

sustentar; e tendo respondido que não tinha materi;! al-

guma mais, do que a que expendera na 1.' leitura para

a fazer se sugeitava a sabia deliberai;ão da Augusta Aç-

senibléa, Tomou' o Sr. Mareiaao de Aieved» a palavra

e disse, que determinando a Constituição no Capitula

lâii paragrafo 11.°, que pertence ao Rei perdoar ou

minorar as penas aos delinquentes na conformidade das

leis não podiáo as Cortes de forma alguma tomar co-

nhecimento de similhante indicação, regeitandu-a imme-

diatamente : oxalá, acrescentou o honrado Membro , que

tivessem sido mais avarentos em conceder amnistias : ellas

só servem de multiplicar os crimes, e dar armas aos ini-

migos das iiossas novas instituições : opino por tanto que

não Síja admittido á discussão. O Sr. J'into de Magalhães

apoiou , e acrescentou que visto ser anti-Constitucio-

nal a indicação , só se devia propor se havia lugjr a vo-

tar : o Sr. Presidente assim o propoz , e decidio-se que

.jiáo havia lugar a votar.

Entrou em discussão a segunda parte da ordem do

dia , a matéria adiada da precedente sessão sobre a for-

ma de eleger os Deputados que faltáo pelas Divisões de

lieiria Trancoso ,
e Aveiro ; fizerão-se algumas obser-

vações e julgando-se sufficicntemente discutido, e obser-

vadas as regras determinadas no artigo 106 da Consti-

tuição sobre a votação
,
propoz o Sr. Presidente a matéria

do artigo ; foi regeitado, e todas as emendas que se fi-

zerão subsistindo somente o que a mesma Constituição

determina.

O Sr. Presidente disse que á porta se achava a Ca-

mará Constitucional de Lisboa, que vinha felicitar o So-

berano Congresso ; e propondo o Sr. Secretario ISaiiHa

Alberto se devia ler-se , o que se oppunha a huma de-

claração da acta , tomou o Sr. Soares Cestello Branco a

palavr.4,-e disse que efa de opinião que nao ti íosse fi-

da a felicitação t mas que a Camará Constitucional fosse

adinítttda á sala, a apresentallu , cii)a honra se fez )á ao

antigo Senado: toi approvado unaníiTieíiicnte : em- conse-

quência foi introduzida por -díis do<: Srs,. Secretários com
as etiquetas do costume, e p -seu l'res(der>te diiigio a se-

guinte fslla,:

" Senlíor. — A Camará C/onstitucional da muito no-
bre e sen.pre ieal Cidade de Ifislma faltaria á pUteia dos

sentimentos, que * r.nitnão , se no acto da sua insla^^»-

ção não fosse o seu ^tiroeifO pensaroeínto , e o primei-

ro passo que desse, e vir ani* cie Augusto -e SoIkH-
110 Congresso render as devidas felicitações a V. IMages-

lade pelo complemento do sagrado Código Politico da

Monarquia Pottugueza ; agr.-vdeecr Cste apreciável presen-

te
,

que vai fazar a ventura da Naçái na nossa e futu-

ras idadss'5' e protestar ã siía adheíão aò Systrtnà Cons-
titucional , inveja das Nações , c O Epilogo da humana
sabedí)ria que felizmente nos rege. -',,, t'^.,

"A Camará não desconhece a atdua e espinhosa -ta-

reia , de que a incumbe a Lei Primordial do Estado , e

confessa que lhe fallecem as torças e luzes pafa cabal

desenipenbo da? suas attribuiçóes
; porém por mais pc-

hiveis e fadigosos que sejão os seus trabalhos , contente

a elles se dedica
;
por I!* serem prescritos por V. Magcs-

tade
;

por bavertni sido os nisnAros que a compõe ele»

vados á honrosa condecoração , de que se achão reverti-

dos pela benigna opinião, que delles formou o Povo des-

ta Cidade j e seu Termo; e porque dando pelo desem-
penho de sfiMS cargos , bens , e saúde , e até a própria

vida, pagão com isto o que devem a V. Magesiade qus
lhes deo a I.ei , á Pátria a quem devem o ser , e á Na-
ção 3 quem devem a honra.

" Digne-se V. Magestade de acceitar benigno os fieií

e puros votos da Camará Constitucional de Lisboa pel.i

prosperidade do Soberano Congresso da Nação PortugUe-

Zi , da qnal forma a ventura e as delicias. Lisboa, otii

VeM)aç5o da Camará aos 1} de Dezembro de 1S22.

—

Efaz da Costa Lima , Presidente. António Thomás da Sil-

va Leitão,- João Rufino AN^es Basto. Joaquim Gregório

tonifacio. Jacinto José. Dias de Carvalho. Manoel Ferrei-

ra Lima. João António Alves. António José de Sousi

Pinto. Manoel Corrêa de Faria. Pedro Alexandre Ca-

Troé."

O Sr. Presidente lhe respííndeo em tetmos adequa-

dos ao objecto, o que concluído se retirou com a mes-
ma etiqueta.

Seguio-se o seguinte Projecto : = "As Cottes Ordi-

nárias da Nação Portugueza
,

querendo prover sobre os

ordenados, e tratamentos dos Membros da Regência do
Brasil, e sobre a organisação dos respectivos Secretá-

rios , Decret5o o seguinte :

'' Art. ].° Cada hum dos Regentes do Brasil^ e

dos Secretários d' Estado vencerá o ordenado annual d*

4:oco;J)ooo rs. Approvado.
''Art, 2.° Cada hdm dellés terá o tratameiíto ds

Excellencia." Approvado.
Passou-se á leitura de algumas indicações que íe of-

fereccráo.

O Sr. Presidente nomeou para a Commissão quí

deve propor a Reforma dos Estudos aOs Srs. Bispo Con-

de , Aanes de Carvalho, José de Sá, Pinto de Maga-
lhães , e outros.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

riuação da matéria adiada > e leituras; levantou a Sessão

depois das 2 lioras.

ANNVNCÍO.
" Sahio i loz:~(? Mudo de Pernambuco , nu Oer-

" vasio em Lisboa. — Esta Obra tanto tem de jocosa
,

" con)0 de sentenciosa : seu preço 40 réis. Vende-s,"
" nas lojas do costume , annunciadas nos Editaes."

NA 1 M P 11 Ji N S A A C J O N A L.
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Londres 29 de Nevtmbro,

iCCíbêrío-se liontem nesta Cidade cartas de Verona
em data de 18, as quaes dizem que naqiielle mesmo
dia devia o Conçresso tomar Inima determinação final re-

lativamente aos negócios á'Hespanha , os quaes tinlião

110 dia 17 formado o único objecto das suas deliberações.

Não se previa que se houvesse de suscitar difficuldade al-

guma séria sobre os outros objectos que deviáo ainda fi-

xar a attençáo do Congresso, e continuava a crer-se que
os Soberanos deixariáo Verona pelo meado do mez que
vem.

" Cidade , á huma hora, N.ío nos lembramos que
em tempo algum da ultima guerra tenha havido tanta

consternação nesta Praça a respeito de regulamento al-

gum de conta cambial, como agora acontece para o des-

conto dos fundos estrangeiros de ámanliá jo. A maior
parte das contas do 1 5 ficou difFerida , e a diminuição
de differentes seguranças , como lhes chamão he horro-
rosa. Os Vales á'Hespanlia cahirão de 72 OU 7} a jS } ,

e .em outros fundos 2 baixa foi de 1 5 a
5

por cento.

O numero das pessoas inteiramente arruinadas hc deplo-

rável , e diz-se que as que estão perplexas também são
mui numerosas.

"Chegarão três expressos àe-Purís. Hum dellespar-

»io Quartafeira ás quatro horas da tarde. OsefFeitos Frj/i-

eezes estaváo a S9 fr. 40 c. , e os Vales Hespanhoes a

59f"
Idem 5.

Cartas particufares recebidas hontem pela manhã do
Continente annunciárâo que as Potencias aliiadas tinhão

finalmente reconhecido o direito de intervenção nos ne-

gócios à'Hespanha(\Víe aFranÇa reclamava, e mesmo lhe

tinhão ofFerecido o seu apoio no caso que ella julgasse

necessário exercer aquelle direito , e , o que he pouco
verosímil , se ella tivesse precisão de auxilio.

Hontem á tarde annuncia ao publico hum periódico

Ministerial (o Courier") esta importante noticia em hum
artigo do theor seguinte :

''í7 Coneresso. — Cremos que as deliberações do

Congresso tocáo a sua meta , e que , antes que a nossa

folha de hoje tenha chegado aos nossos leitores, terão

sido determinados os principaes pontos que tem fixado a

sua attençáo, e que alguns dos Plenipotenciários ,
— pro-

vavelmente o Duque de Welin^tau , e o V'isconde de

Moiitnwency, tetão partido. Saher-se-ha , rws o cremos,

que a França conseguio ta reclamação qu« fez desde o

principio das sessões do Congresso, e mesmo anterior-

mente , durante as cor.ferencias preliminares de ViennOé.

Reclamava ella, como mais de huma vez temos dito, O
direito de intervir com mão arrr-ada ncs negócios d'Híí-

panha. Foi sustentada nesta reclamação per todas as

Potencias Continentaes
,
porém com mais particularidade

por huma delias, E affirma-se que em resulta disso se

coordenou huma Neta, assignada, segundo a ordem alfa-

bética ,
pela Áustria, França, Prunia, e Rússia, pe->

la qual ellas reconhecem o direito reclamado pela Fran-

ça, referindo-se a ella para o exercer e fazer a guerrx

á Hesponlia , se o julgar adquado. Não he de crer que

3 França reclamasse hum direito que não tivesse tença»

alguma de exercer. Isto dependerá indubitavelmente da

determinação das Cortes ; mas ate agora nada veiros em
suas deliberações que nos deva levar a crer que deseja»

ficar em paz com a França. A indicação que hum De-

putado fez recentemente —que se pedisse huma explica-

ção cathegorica á França, foi rejeitada
,
por huma maio-

ria de só 12 votos, 66 centra 55 ; e parece que foi re-

jeitada não porque não fosse conforme aos sentimentos

das Cortes , mas porque era prematura.

"O Monitor de Quintafeira passado ( 2Í ") dá o
discurso djqiielle Deputado (^Beltran de l'í), observan-

do que he n une forfanterie et une exiravngonce revo-

liitioniiaire (^tni»\a Janjarrice e huma extravagância re-

volucionaria'). Accusa (o dito Deputado) o Governa

Frnncex. de ter favorecido os facciosos em todas as accu-

sações, de lhes ter fornecido fardamentos e munições

de "uerra . e diz ciri: se este Governo continuar a mo-

tivar novas inquietações, le moment vicntira cu 1/ sem

repentira Q tempo virá em que disso se arrependa ). Fal-

ia de auxiliar os revolucionários de Fronfo , e reproduz

com effeito todas as doutrinas que os revolucionários Fron-

cies avançarão. — Não parece tão pouco, segundo as

deliberações do Congresso
,
que a Familia Real seja tra-

tada com mais respeito que d'3ntes. O Palácio do Rei
não está izento das vizitas domiciliarias, bem que seja

vedado entrar nos quartos particulares de Suas Magesta-

des e da Familia Real. No principio da Revolução Fran-

ceza foi o Palácio do Rei declarado inviolável por huma

Lei , e todos nós nos lembramos como essa Lei foi ob-

servada.

" A' vista de huma tal linguagem para com 3 Fran-

fa, e de similhantes esforços para animar hum espirito

revolucionário em França , he absurdo dizer que a Hes-

panha não tem dado á França o direito de intervir e

de ptestar seu apoio aos Realistas, que querem huma

Constituição Monárquica de facto e não de foriralitiade,

em telidade, e não de paJavra. As noticias referidas ntt
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CoarUr de hòje mostra»' as extremidades a que está re-

duzido o Exercito da Fé , e a necessidade de liuma proin-

pta e poderosa intervenção a seu favor, e devemos es-

peralla. Não nos admiraremos que o Exercito Francez

avance até a linha do Ebro.
•' Porém o estado rev-illicionario da Heipanha , ain-

ria que seja o objecto mais importante , náo he o iin1-

co objecto importante que deva ter conciliado a attenção

do Congresso. Todos se lembrarão que das desaven(,as

entre a Ruiiia e a Porta não tem sido definitivamente

apia rv:das
,

que as liostilidades forão suspendidas, mas

que a paz se náo concluio definitivamente. A attençáo

publica, occupada de assumptos mais domésticos , tem ha

mezes sido desviada das margens do Diinubio e do Prutli.

Porém nestes dois pontos náo se tem diminiiido essen-

cialmente as forças militares ; e se dermos credito a hu-

ma carta de Verona de 17 de Novembro, o Príncipe

de Metternich recebeo de Vienna a noticia de que o Go-
verno Ottomano resolveo conservar todas a"! suas forças

no pé de guerra durante o Inverno. A Porta teme
,

"que a decisão do Congresso, de accordo com a politi-

ca do Gabinete de S. Petersburgo , náo seja de nature"

2â que provoque hum prompto rompimento entre os

dois Impérios. " O modo como isto se pôde arranjar he

por si só hum objecto de conjecturas.

" Os nossos leitores tem notado que nós nada te-

mos dito da conducta ou da Politica da Grã-Bretonha,

Póde-se com segurança ter a certeza que ella será, co-

mo tem' sempre sido debaixo do actual Ministério , con-

forme a sua felicidade ,
e á sua segurança. Mas , como

mais de buma vez o temos assegurado , desejando ver

todos os seus vizinhos e todos os paizes florecentes e feli-

zes , ella conservará huma exacta neutralidade, seja qual

for o resultado das desavenças entre a França e a Hes-

panha , e entre a Ruiiia e a Porta. ' (^Tlie Courier de

2 de Dez, , e Correio de Londres de 5.)
" Cidade , á huma hora. O susto foi excessivo es-

ta manha na Praça, particularmente a re":peito dos Va--

ies Hespanhoes. Os de 1S21 estavío hontem pela manhã

a 5S , c ao fechar da praça apenas obtinhão 56 : esta

itiajiliá ao abrir a praça estavão a 50» c ao meio dia a-

jz^retc— A praça ainda está em grande agitação.

" Recebêrão-se varias cartas de Paris, Correo Sabbado

(30) naquella Cidade que o Exercito de observação já

(inha entrado no território Hespanhol , e designava-se a

divisão Sainte'Foix como tendo feito movimentos para

os Pj/rtaneos.

Recebcrão-se esta manhS pelas 5 horas os periódicos

de Paris de antehontcm. Confirmão a importante noti-

cia que se recebera hontem pela manhã , e que acima

TefeTÍmos. O Congresso de Verona se referio á alta sa-

bedoria do Rei de França , sobre a grande questão de

iinma intervenção armada nos negócios d'Hespanha , e

lhe promettérão auxiliar com todas as suas forças as

medidas que S. M. julgar mais convenientes para dar á

Hespanha hum Governo verdadeiramente Monárquico

,

nacional, e livre, e livralla da facç o anárquica e revolu-

cionaria que domina ao presente nas Cortes. O Moni-

tor do 1." de Dezembro annuncia esta decisão. Qdem.')
.

LISBOA 1 j de Dezembro.

Morte de Mr. VAlamberi,

Tendo descrito a morte dos dois Coriieos da mo-
derna Filosofia, passemos a reterir a do terceiro. Pois

também este famigerado Author da Prelação á Encycio-

pedia ha de engrossar a lista das addiçóes ao Livro

—

Dí
mortibus perseeatoriini} —— Ha de . . . sim Senhor, pois

lie cousa decidida que a tolerância de Juliano he mais fu-

nesta para o Cluistianismo que a espada fie Nero ; e de

mais , este Wr. D'Alambert era sobre maneira disfarçado

e manhoso, como se pôde ver de huma estregadella cjue

Mr. Voltaire lhe deo, por elle escrever de Mr. Bai/te :

"Ditoso se respeitasse uiais a Religião, e os costumes!''

a que o nosso Mathematico respondeo que erão palavras

tabellioas, e que hum homem rodeado de fanáticos e

censuras, de força havia de ter muitas contemplações....

Entremos no caso.

" Temendo Condorcet que os remorsos obrigassem
" D'Alambert a dar em seus últimos instantes o especta-

"cUlo humilhonie de suas retractações , o faz innaccessi-

"vel quando não seja ao arrependimento
,

pelo neno?
"a todo. o homem, que podesse tirar partido da sua ho-

'•menagem ao Christianismo. Quando o Pároco de S.

"Germano se apresenta em qualidade de Pastor , Ci-ndur-
*' cet corre á porta e refuta-lhe a entrada no quarto do

"doente. He o próprio demónio, que está velando so-
" bre a sua preza. Logo que esta foi devorada , o orgii*

" lho do inipio lhe faz trahir o seu segredo. D' Alcmbert
" com elTeito foi assaltado de todos os remorsos

,
que

" devião alormentallo tanto como a Voltaire , • . esteve
" quasi a pontos de render-se e de recorrer ao única
'' meio de salvação

,
que lhe restava , chamando os Mi-

nistros de J. Christo, '' He tão feroz Condorcet que

combate este ultimo arrependimento do moribundo. Ga-
ha-se de ter obrigado D' Alembert a morrer impenitente.

Toda a historia deste horrivel combate entre D' Altmbcrt,

que deseia ceder aos remorsos, e Condorcet qUe se afa-

diga para que elle morra como impio , a despeito de

todos os remorsos , cifra-se nestas palavras que Cndorcet

deixou escapar sobre o seu espantoso triunfo :
" si je

" ne nt'Aoii pas trouvc lá , il fesoit de plun^eon. '—
"Se alli náo estou arreava bandeira»"

P. S.

Basta de mortos, passemos aos vivos, e em quanto

eu me proponho deitar hum punliado d« fiures ^ ainda

que sejáo cravos de defunto) sobre a fagueira , e pacifi-

ca Tolerância deixemos saíiir a campo iium gladiador nn-

viço , cujo primeiro ensaio ( e logo vai ás do cab:) ) he

O Segreda da Abelha descuberl».

Só eu náo daria com elle ? (O E alii dão q'.iatro

gargalhadas huns certos Fihsofinhos que eu conheço ape-

nas souberem da arrogância do titulo! .. R por que nãí»'

darei oito
,

por que náo me rirei ás bandeiras desprega-

das , e a ponto de rebentar pelas ilhargr.s ao ver com)
os taes meus Senhores se deitáo a querer penetrar os

Divinos Segredos , e a taxar de absurdo e frioleira i)

que ou não alcanção ou nío sabem explicar? Dtsta vez

nãó lhes darei com o mel pelos beiços , e ainda que nas

astúcias e maranhas sejão abelhas mestras, desta vez fica-

rão embaçados. Infeliz sabedoria humana que tantas par-

voíces tens ouvido no Século das Luzes ! E's mui soffre->

dora e pachorrenta. ... E nem a páo queres sahir Ao

teu cantinho... Ora bem hajas..... Louvo-te a pru-

dência mormente quando os ares se turvão , as doutri-

nas armadas fervem, e hum visinho sardónico ou ama-
rello que se percebesse nos que' rirão a magestosa cere-

monia de Robespierre feito Supremo Sacerdote da Na-
tureza e offertando hum molho de espigas ao EnteCrca-

dor do Universo , cuja existência fizera decretar pouco

antes, decerto os faria dançar na guilhotina. . . Ora pois,

amiga Sabedoria, dá licença a hum teu «sçtavo para te se-

guir as pizadas de tal maneira que não assente os pés em
falso e de alguma cabeçada. Tornemos á vaca fria : Esti-

va eu na fé e na intima persuasão de que o Cehliato

dos Clérigos era hunia cousa muito ban c muito bem
achada , e que tendo os eunucos voluntários , e espiri-^

tuaes merecido a benção de N. S. Jeius Christo, em
nenhuma parte se deveri^o encontrar mais a proposto do'

(i) Ah magano, que te encostas a boa arvore, e

nJo te podes ver cuberto de má sombra! Lembrou-te,o

começo da Pedra Filosojal achada peio Reverendo José
Agostinho de Macedo, Assim tu o arrernedasses em tii-

do o mais... não he pata o te44 prafo, (_Nota dolete-
rttno.') . ' . rjo'

I
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rue nos eçt.uins mais perfeitos da SocietJads Ciiristá. . .

.

E de inais fajia-uis nojo só a lembrança de ver o meu

Cuia soiíir de rranliá , braço dado á linda Consorte, e

scfuido de liiima chusma de filhos para assistirem ao

Paizinho em quanto celebrasse o tremendo Saciificio do

Altar.

Não tenho trais na minha mão, desorientava-me só

a lerr.brança de ver Clérigos cazados Já os liouve

na Içrcja de Deos. . . Sou o primeiro que admitto esta

verdade,.... mas então mesmo que vem a ser hum pu-

nhado de exemplos diante de huma cohorte immensa de

Oclihatnrios
,
que nos offerecem os primeiros séculos ria

lírejj ? Em fim cuidava eu, que deixava meramente aos

Solistas perseguidores do Clirlslianisino a empreitada de

combaterem e denegrirem o Celibato , vai senão quando

apparece
,
(e onde? em Portugúl \'. l") huma fortíssima

bateria de peças de grosso calibre assestadas contra o Ce-

libato . . . Pasmei e tornei a pasmar ! Wáo , disse eu pa-

ra os meus botões... A falange anti-cclibataria vai-se

engrossando terrivelmente, e se o Exercito da Fe che-

irasse 3 ter irual consistência esbandalhava as gentes do

Miiia. O caso he mui serio , e por mais que me digáo

leva agoa no bico... Laiet anguii . . 4 • Muito pôde a

constância e a paciência , e quem porfia mata caça ....

He bem notório que os Francciet , legitimas pro-

prietários cue forão de nossos dinheiros , teres , e have-

le--, fizerão alguns traspasses mui galantes, e com espe-

ciitiddde de livros Acháráo-se por exemple em hu-

ma aldeã das fronteiras da Hespanha livros que pertence-

rão a Cidad o de Lisboa, e no coração da Província de

Tret os Montes lhes esqueceo hum livro que enfeitjva

o Gabinete de hum B. Alemtejano , etc. etc. etc. Mal

diria eu que a minha illustração penderia essencialmente

destas trocas e baldrocas Sempre de boa fc , lasti-

mando cegueiras , e assombrado de ignorâncias e parvoí-

ces . . . quiz metter o meu três por pc , e dissertar grave

e magestosamente sobre o Celibato, e já eu começava a

folhear o grande Canonista Aloíiltret, (a que ninguém

chamara corcunda) e por hum pouco não tivemos hum
MaultrotcT-iiilio ,

quero dizer, hum resumo da erudita

Dissertação sobre a Disciplina da Igreja no que pertence

ao Celibato dos Clérigos .. . em que talvez o filho se en-

ciibrisse de quem lhe dera o ser (hoje moda em os mais

abalizados e campanudos talentos Porluguczes) ; e vai se-

não quando chega hum rústico da minha Freguezia com
dois livros, hum de 4.°, outro de 12, que diz elle ti-

nháo ficado na Invasão Franceza atraz de huma arca (igtial

sorte coubera a muitos que nos vem de lá ; e que nin-

guém Oi visse !) e acho nada menos que huma carta so-

bre o Celibato dos Sacerdotes. Lettre lur U Celihnt líes

Píêtres, par le Fevie (de Meatix') em edição de 1789;
e huma correspondência de Mr, V<>/(flirí com Mr, D'/í/i"m-

/>frí durante os annos de 1746 até 177S (Paris ^ cher

Jcaii Fraiicois Bastien
,

4."'<^ année republicaine ). Pro-

testai logo queimar este de que cu f.nha largas noticias,

b i1eitei-nie com unhas e dentes a ler o primeiro. .. Ora
este inimigo do Celibato he que me encheo as medidas.

N.ín teve papas na língua , nem os (-oedouios do tintei-

ro se lhe atravessarão na penna. Faltou e escreveo a ver-

dade nua e crua. Descubrio pois que n'huma parte se

!>(> o ramo, e n'outra se vende o vinho, e que —

A

intenção occulta dos inimigos do Celibato he desacredi-

tarem , e fazerem cahir em desuso o Sacramento da Pe-

nitencia Cpag. 61 e 67). — Ao ver esta ingénua confis-

i5o do téo (HnAcniHJ cànfitentem reum) ,
passou-me lo-

l;o pela memoria o quanto he penoso aos Gregos scis-

inaticos v.ilerem-se de Padres casados para os ouvirem
de confissão ainda em artigo de morte , (que fora desse

não os apanhão lá), e que a certeza da intimixiade que

costuma haver entre marido e mulher, faz entíbiar ne-

cessariamente a confiança que todos os fieis põem no si-

^illo sjcramentál. Figuti de pedra e cal, que tinha acer-

tado no vinte ;' mas entrei logo em vivíssimos desejos

de corroborar aquella espécie com o formai testemunho
de algum dos qne rem commandadtj em chefe o exerci-

to- anti-Christáo. . , Pareceo cousa triui fira do oítiira!. . <

Apenas vencida a extrema repugnância de abrir aquelle

pestilente código... dei com huma carta de Mr. I>'/)/f;jí-

iert a \'oítaire em que o fidus Achates, ou Ajudante

General do Marechal de Ferney , annuiicia a seu Cliefe
,

que vê tudo cór de rcsa : — Les Pritres iiwriés, la Con-

fciiioii r.búiie^ et le laiiatisnte ècroié sons quon s'£n op'

perçolve. " Os Padres casados , a Confissão abolida , e o

laiiatismo esmagado, sem que ninguém d8 por isso." (fag»

12,.)

Quem lhe servir a carapuça
,

que a ponha. Entáo

visio Isso, (dirá talvez algum escabichador de denuncias

ao Jury ) então visto isso quem tiver impugnado o Ce-

liliato dos Clérigos ficara metido na vergonhosa lista dos

inimigos do Christia nismo ? Mão, Sénior ; nem eu tal

digo, antes me parece. que tem havido ncíta parte mui-

ta illeiçáo , mui pouco estudo da niateiia , e talvez que

muito boa fe : mas em fim — quem não quer ser lobo

náo lhe veste a pclle. (2),

O BiíOnlio.

CORTES. — Sessáo í/í) tila 14 de Vexcmbro. — 1 5.^

Aberta a Sessão, e lida pelo Sr. Secretario Tliomât

de Aijutuo a acta da precedente, que foi approvada , Aert

conta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente, em que

se GOmpreiíendia a seguinte correspondência :— Hum of-

ficio do Governo pela Secretaria d^Estado dos Negocies

do Reino, em que paitecipa que estando ncmeacos os

iitembros que devem compor a Regência do Brasil, os

quacs p.Tra bem do serviço publico devem embarcar no

dia 2(\ do corrente , torna-se necessária a resolução dos

objectos propostos em o officio de ... do corrente; (ja

foi tomado em consideração). Outro incluindo os (fficios

que até ij do corrente existiSo naquella Secretaria, vin-

dos das diversas Províncias áo Brasil; e que em data de

10 do coiiente ofhcíára ás mais Secretarias, a fim de que:

pela sua parte satisfação ás ordens das Cortes
;

passou i

Commisso Diplomática. Outro em que Sua Magestade

ordena se partecipe ás Coites que no dia 16 se achara

em Lisboa , e pela 1 hora receberá no Paço da Bempoi~

ta a Deputação que ha de apresentar o Decreto das Pro-

vas dos Vinhos. Outro pela Secretaria d'Estado dos Ne-

gócios da Fazenda , acompanhando huma Consulta do Con-

selho da Fazenda com os informes das portagens àeCas-

tcllo Branco, e Beja; i Conmissão de Fazenda. Outro

pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Guerra , incluin-

do o requerimento dos Officiaes das Companhias provi-

sórias destinad.is para a Africa , em que pedem ajudas

de custo, e recommenda a urgência çue o caso exige,

porque devem partir immediatamente ao seu destino.

Outro incluindo hum officio que em data de 2% de Ju-
nho do cci rente anno envia de Gííi pelo Irigadeiro Joa-

quim Manoel CorrOa da Silva Gama , em que refeie tep

sido surprehendida a Junta Provisória por huma conspi-

ração maquinada pelo ex-Governador D. Manoel da Ca-

mará.

Mancou-se fazer menção honrosa dat felicitações,

que pela installacão das Coites dirigem as Camarás Cons-

titucíonacs da Cidade de Biigni.fíi , e dos Villas de Bíií-

t» , Loulé , Mesamjrio , JVIoiileinór o novo, e Couto de
Cadima, e do Tenente Coronel de Milícias de Tavira,^

Ouvíráo-se com agrado as que pelo mesmo motivo

diriçem o Provedor de Leiria , dos Jui-es de Fora dfc

í^uijr , Arronches , Eiííí e anexas , e S. Fins,

Passou á CommissSo respectiva huma representação

do Sr. Deputado Francisco de Assis Baibosa , em que

pede a sua dimissão ; o Diploma do Deputado eleito pe-

(2) Coitadinho! E se te empurrarem ás ventas os

claros nomes de Pofnucio , e de D. Fr. Bartolomeo dos

lHartyres , também os mettetás no rol dos Ímpios ? Ve-
remos como te deslindas... a camisa he de onze varas...

Assim o qutres , assim O tenhas, (iVof» df Vetcrttn^.')
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la divisão de Vai de Vtz, , Hamtngos Lopes Martins ; e

do Bispo de Charres peia de Braga.

Mencionou hum ofíicio que acabava de receber do

Ministro da Marinha, incluindo a seguinte paite do Re-
gisto do porto tomado á i hora da tarde do dia 1 5 do

corrente.

"Escuna Portugueza =: Correio de S. Aíiguel = , Ca-

pitão António Pereira , de S, Migiitl em 10 dias,
j

pas-

sageiros , e I mala.

Novidades,

"O Capitão disse que no dia ].° do corrente se ti-

nha jurado na Ilha de S. Miguel a Constituição Politica

da Monarquia Portugueza, com geral contentamento, e

com a solemnidade possível , havendo as salvas e descar-

gas do costume ; e que se ficava procedendo á eleição

dos Deputados ás Cortes por aquella Comarca. Não traz

officios fora da mala , e os passageiros são : José Maria

>do Rego Botelho, Negociante; Fr. Joaquim do Cora-

<,âo de Maria , Religioso da Ordem da Penitencia ; c hu-

ma mulher,''

Forão approvadas as redacções doj Decretos para as

Provas dos Vinhos, e para a eleição dos Deputados que

íaltão das divisões de Leiria, Trancoso , e Aveiro; ac-

crescentando-se ao que já estava vencido, que as reuniões

das divisões eleitoraes terão lugar no terceiro Domingo
de Janeiro.

O Sr. Presidente nomeou para a Deputação que de-

ve apresentar a ElRei , em conformidade da Constitui-

ção , aos Sr. Girão ^ Pessanha , Derramado
,

Qiieiroga ,

e José Camitlo.

O Sr. Josi Liberato poz sobre a itieza hum reque-

rimento dos Negociantes da Villa da Figueira^ em que
pedem interpretação á Lei sobre baldeação de vinhos, e

outros objectos.

O Sr. Secretario Basilio Alberto fez a chamada , e
disse se achaváo presentes 110 Sis, Deputados, e que
faltavão Zj, dos quaes 12 tinhão causa motivada.

Ordem do Dia. ^Segundas leituras,

1° Ptojecto de Decreto da Commissão Especial so-

bre as honras fúnebres do Deputado Manoel Fernandes

Thomái, e pensões para a viuva e filhos : 2.° do Sr. Frfl««

<isco Antoniu de Campos, em que propõe hum Program-

ma para a formação de hum Código de Conimercio ; fo-

íão admittidos á discussão: j.° do Sr. Pessanha, em
rque requer a formação de culpa ao ex-Presidente da Jun-
•ta Provisória do Governo de Pernambuco , Gervásio Pi«

<res Ferreira,

O illustre author tomou a palavra , e disse que ti-

nha 3 fazer huma declaração, e vinha a ser que não sen-

do nunca da sua intenção previnir o juizo dos i^iagistra-

d05 , não duvidava retirar o ultitno paragrafo.

O Sr. Pereira do Carmo disse que apezar da decla-

-ração do honrado membro , ainda assim mesmo opinava

que não devia admittir-se á discussão
; que isto eta vec-

láadeiramente previnir o Juizo, pois até se marca a Lei

Que o deve guiar; que no momento em que tal se sanc-

çionasse tínhamos dado hum golpe fatal na Ccnstítuição.

Discorrerão sobre este objecto os Srs, Castelto Branco,

^Icixo, Girão, e outro: ; e julgando-sc sufficientemen-

.|e discutido, foi regeitado.

-i 4.° Projecto de Justiça Civil, regulaniJO; o imposto
:Sobre as cavalgaduras: 5.° do Sr. Pessanha sobre a ex-

.portaçSo de gados em Portugal e .4/g-arueí ; admittirão-

tse á discussão : 6° do Sr. Pato Moniz sobre a revoga-

ição do Decreto de 26 de Outubro do cotrenjt^ anno, que
mandou conservar os Misteres ; regeitado : 7,° do Sr,

rCorréa da Serra sobre a reciprocidade que deve haver com
os navios estrangeiros, O illustre author rçquereo reti-

. talla em qjianto não chegão as i;]forriiaç5es que se pedi-

rão : Z° do Sr, Serpa Pinto sobre a organjsaçâo de Mi-
eJicias ; foi admitcido á discussão com urgência.

jt, ,
Foi approvado o Diploma do Sr, Deputado pela di-

.yisáo ò.'A\itiro ^ Manoel Gomct Quaresma , e sendo intro-

, duzido. preptou. juramento , e tomou assento na Assembléa.

9.° Indicação do Sr. Penanlia , em que propõe hu-

ma recompensa ao General Aladeira pelos relevantes ser-

viços feitos á Bahia. Todos convíeráo nestes serviços ;

porém que pertencia ao Executivo remtii.erallos ; em con-
sequência não foi admittido á discussão.

O Sr. Serpa Pinto requereo que o Congresso lhe vo-

tasse agradecimentos ;
que de por escrito.

10." Do Sr, Ribeirí Tavares sobre .Agricultura do

Alemtejo; ao Governo: 11.° do Sr. Corre a de Lacerda

sobre o Exercito ; foi retirado cm consequência de não
vir conforme para a discussão.

O Sr, Secretario Felgueiras disse que acabava de

receber hum officio do Wmistro dos Negócios da Fazen-

da, em que participava que o orçamento estava ptomp-

to , e Segundafeira se concluiria a sua impressão , e pe-

dia se lhe indicasse dia para • vir apresentar : esperado

para Segundafeira,

Entrou em discussão o j,° artigo do Projecto sobre

a Regência do Brasil , o qual foi approvado da fotm*

seguinte.
" Art. 5.° Em cada Secretaria da Regência haverí

hum official maior, dois ordinários, 1 amanuense da

primeira classe , outro da segunda, com os mesmos ven-

cimentos , e graduações, que tem os das Secretarias de

Estado de Portugal,

Forão approvados os seguintes addicionamentos : 1,° A
Regência do Brasil fixará provisoriamente a sua Sede na

Cidade da Bahia , e poderá transferilla para outra qual-

quer parte se assim o exigirem as circunstancias , e pa-

recer á mesma Regência n 5t'r/ía Machado. " — : z.' do
Sr. Freire:^ " Em quanto a Regência rezidir mBahia,
ou em alguma Província ao Sul do Cjbo de 4'. Roífue

^

lhe ficarão sugeitas todas as Províncias do Brasil^ exce-

pto as do Pará e Maranhão. "

O Sr, Presidente deo a palavra á Com. de Guer-

ra, e o Sr. Pereira Pinto leo o parecer sobre o recru-

tamento do Exercito de 1,^ e 2.' linha : foi julgado ur-

gente.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia = Parece-

res de Commissóes , e levantou a Sessão ás 2 horas.

A NN U N CJO.

Sahio á Inz :
" Memorial dirigido ao Illustrissim"

Senhor Luiz Manoel de Maura Cabral, Desembargador

da Casa da Supplicaçáo, servindo interinamente a Vara d<i

Corregedor do crime da Corte, E illustrado com algumas

Notas, pe\o Genenl Stocltler." Acha-se á venda nas Lo-

jas de P. e J. Rey , e de Bertrand , aos Martyres,

N. B. Este Memorial contém a exposição, em re-

sumo, dos factos porque se lia procedido contra elle ,

feita com a clareza e perspicuidade com que elle costu-

tDa esaever. As Notas são de interesse mais geral , s

mui dignos de attenção os sólidos principies que se acháo

em algumas delias,

"Sahio á luz : Ú Despotismo D.:smascarod^ , ou <i

^^ Verdade Denodada, dedicado ao mempravel dia l." de

"janeiro de 1S21 , em que a Província do Grão-Pari
" deo principio á Regeneração do Brasil, Obra compos-
*' ta e offerecida ao Soberano Congresso

,
por hum Pa-

" triota Paraense : composição píctoresca , e curiosa, que,

..''reunindo em ameno quadro as preciosidades Vegetaes,

f Animaes , e Mineraes d'aquelle clima, manifesta a sua

"degeneração nas incríveis vexações, que tem juppor-

"tado seus naturaes , cuja maior parte tem tido a infe-
" licidade de não ahegat ao conhecimento do Real Tbro-
' no ; ao qual respeitosamente se oíTeiece as grandes van-

"tagens que se podem tirar daquella vasta, e rica Pro-

''MDcia, e os melliores planos de arbítrio para a su»

"emenda, e reforma. Vende-se por 4S0 réis , na loja

."de João Henriques, Rua Augusta H.° i, na de António

"Pedro Lopes, Rua Áurea N.° ij8, na de Francisco

,'' Xjvier de Carvalho, ao Chíjco N.° 2. , e na de Cae-
" tano Machado Franco, Rua da Prata N. 82,"

NA I M P K li N tí A IN A C 1 O N A L.
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TERÇA FEIRA J7 Díí DEZEMBRO.

C.

G R A-B R E T A N H Ai
LoiíJrci 19 dí NevcmbrOé

^artas de Jmsttrdain de Terça feira passada dizení
que a fluctuaçáo que houve no curso dos eíFeitos públi-
cos na Bolça daquella cidade e na de Anvert , ainda foi

Tisior , em consequência dos boatos de guerra entre a
P'''inça e a Heipaniia

,
que a que houve em Londres e

e^i Paris. Segunda feira II, em Anveri ^ o enipresti-
mo àHíipanlia desceo de 8o a 6o ; e nesse mesmo dia
o empréstimo negociado por fllrs. Hope d' Amtterdoin com
o Governo Hespaniiol experimentou huma baixa de 22
pOr cento. Todos os fundos estrangeiros se resentírão

deste abalo, e todas os que tinlião destes titulos ficarão

aterrados.

Erupção áo Vciuvlo — Extracto ila Gazeta de Napeles

de 2\ de Outubro,

"Hontem ao nasc-r o Sol ainda o Vesúvio estava

franquillo, ainda que havia já dois dias que a agoa tinha

desaparecida nos poços dos arredores ; mas pela volta do
meio dia vio-se apparecer o fumo , misturado de lava

,

como de ordinário. Pelas duas horas se ouvio hum ruido

interno e terrível em toda a vizinhança , e augiiientou

continuamente ate a meia noite. A iinal, pelas três ho-

ras e meia, houve Ininia terrível explosão no serro supe-

rior, precedido de abalos reiterados e de ruídos surdos

provenientes da niontanba. Os abalos foráo gradualmen-
te crescendo até o nascer o Sol, e passada» duas horas

se devisou huma torrente de lava de perto de hunia mi-

lha de larwura , e que se estendia ati milha e meia em a

casa da Favorita , e Resina. O terror dos camponezes e

das pessoas que occnpáo suas quintas nesta estação foi

tão grande que a estrada de Portici a Nápoles esteve

cheia de carroagens conduzindo familias e trastes precio-

sos
, que fugíão rio lugar do perigo. Segundo as ultmias

feljçóes o monte estava em grande convulsão, e ainda

que o tempo estava sereno, obscurecia huma espessa

ouvem de cinzas e de pedras todo o lado esquerdo da

cratera , e offerecia huma vista ao mesmo tempo pinto-

resca e temerosa. "

** Idem 25. — A erupção dò VesHvio he terrível. A
torrente de lava que corre para Rejidi cobre já 100 acres

ou geiras de terra ( j6oo varas ). Os chuveiros de cinzas

escurecem o hiriscnte , e chegáo a cahir até as ruas da

Capital. As pedras que cahirão em Caia BoScobre accu-

muláráo-se ate
^ palmos de altura. As erupções de pe-

dras são frequentes , e os ruidos que sahem da montanha
são terríveis. Todas as pessoas que moravão perto do

volcáo se poseraõ em fugida. Receberão-se aqui por or-

dem da Policia e da perfeitura algumas ?eo pessoas das

aldeãs visinhas.
'*

idem 24. " No tempo em que escrevemos está o
horizonte mui carregado.

"

" P S. Consta-ncs officialmente que a montanha jí
não deita nem betume, ntm fogo, nem cinzas

; que
Portici, Reiíiia e Tone de! Creco estão livres disso^

Só do lado àe. Seninuide he que aesciMÍi'ão !:c ainda mui-
to grande , e cahem cin/as em abundância,

"

Idem 25. ''Hoje cobrem a montanha immensos roP
coes de fumo , e eiigrossão a atmosfera ; mas cre se que
as fontes da lava estão exhaustas, e he certo oue salient

poucas matérias da cratera. Ainda cahe alguma poeira»

He de espetar tenha cessado o perigo ; mas o damno ií

causado he considerável , ainda que nada seja cm compa-*
ção do que se temia.

"

Idem 26. "Julgamos que a erupção ha de cessar em
breve. As eolumnas de cinzas e de fumo diminuem e
as detonações são menos fortes e menos frequentes. A
maior parte das pessoas que tínhão fugido vokão ás suas
habitações. Cahio muita chuva a noite passada , o que
limpou a atmosfera , que anteriormente estava carregad*

de nuvens de cinzas negras. A chuva também levantoit

as plantas , e recobrarão as suas cores e sua apparencia

naturaes
,

que no nosso clima são , mesmo no fim d»
Outomno , tão vivas e tão agradáveis. — Devisa-se o cit»

me do Vesúvio ; parece que esta tertivel erupção levoít

parte da cima do volcáo.
'*

^^ Idem 2%. A erupção tem cessado de todo, mas
ainda ha fortes explosões de cinzas. Os habitantes do
campo restituirão-se ás suas casas, Portici e Torre dct

Grtco não sofFrérão damno algum senão o que resulti

de terem sido cm grande parte cobertos de cinzas e pe-
dras. Parte tio teiritorio de Resina está coberto de Java ^
nus he só a parte or.de antes havia lava. A torre da An'
iiunciada soflfreo estragos que não será fácil avaliar nein

reparar. Em Oiniauo consumio o fogo jO geiras de bos-

que.
" Mesma dota , ás 4 íi. da tarde. A? noticias que

recebemos 'de Otaiauo nos dizem que alli se temem no-
vos desastres. Não he ja o fogo que se teme acllial'

mente , mas leriiveis inimdacões.

H ESPANHA.
Madrid 9 de Ve~.embro.

O Governo acaba de receber a participação official

da morte do infame salteador Xaldivar, Perseguido na
Andaluzia e Pa Extremadura, se diiisio com a sua qua-

drilha para a Mancha , e passou o Rio Guadiana nos

arredores de Parsunha ; colhido em breve por hum des-

tacamento dos Caçadores a cavallo de Almcnsa , e por

alguns soldados do Regimento de Cavallaria ^'Essanhe ,

foi a sua quadrilha dispersada com grande perda, e o ca-

dáver do seu Chefe, reconhecido entre os mortos, foi
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levido a ClaJaJ Re»/ , aonJe chegou no momento da

execução de outros dois criminosos : o Chefe Politico o

mandou logo expor no cadafalso, para o publico ficar con-

vencido de que este monstro tinhi cessado de existir.

O Governo recebeo dois officios do General iWi/jn :

no primeiro , ditado de Qails i 20 de Novembro annun-

cia o Ge#eral ter partido de Sort no mesmo dia pela

manhã, ao mesmo tempo qUe o Commandante Surrei^

para perseguir os facciosos ;
propunha-se deixar repousar

a sua tropa o resto do dia , e aproximar-se no seguniTe

a Vr^el. O segundo lie datado de Drjll no dia 20 ,
e

dií por elle que ás 6 horas e meia da manliã empre-

hendeo o exercito a marcha ; que os facciosos fugião por

loJi aparte, sem que fosse possivel apanliallos para

líavar com elles acção ; que nessa tarde tinha chegado á

vista de Vrgel ^ e se tinha acampado a huma milha da-

quella praça.

Bíiiures foi o único que se quiz encarregar do com-

mãrido "tfâ Traçi de Mequinema
,

qtte está em poder dos

facciosos.

A quadrilha de Rambla entrou no Aragão de lado

de Calataiiml.

O exercito do 6° districto (^Nave.rra^ vai ser re-

forçado com 4 batalhões.

Os facciosos tornáo a apparecer nos arredores de

Geroiiu , depois que o Brigadeiro Lhovtra sahio daquelle

paiz.

Os facciosos abandonarão a Villa de Blanes ,
depois

de tetem alli commettido mil atrocidades.

O Brigadeiro Sonchez. de Cllntros , desterrado de

Madrid por ordem do Governo, passou-se aos facciosos

em Morn, e lhe confiarão o coinmando em chefe das

quadrilhas qtie se acháo na margem direita do Etra.

Huma carta de Victoria , de jO de Novembro ,
con-

Um o seguinte: -^"Meu amigo, queira Deos que os

Déspotas que compõem o Congresso de Víiioia, renunciem

» sua louca idéa de nos imporem hum Governo á sua

vontade ! . . Estamos aqui em continuo rebate. Os faccio-

sos reunírão-se em grande numero entre Ordanlta e Oroi'

eu, ou seja para datem algum §olpe , ou para se avizi-

nharem á costa a fim de protegerem o desembarque do

"General Longa
,
que se espera de Fr^/ifo , duem ,

com

tropas , abastecimentos e munições de toda a espécie.

—

Vot outra parte osFíjíar da Auvnrr.i correm a R/Vjíi, sa-

tjueião assollão, levão comsigo os patriotas mais abastados,

'e lhes impõem enormes contribuições para se resgatarem.

Gíiír^uí e LíiJraii são os que est.ío á testa destes faci-

norosos salteadores , e que ordenáo estes horrivcis ex-

cetsos. — A 2S partio o General To>rij»s de Viciaria

com já^OOO liomens para « Navarra. Queira Deos pre-

sidir ás suas opera(;ões
,

para a completa destruição de

todos estes salteadores, e para restituir ao nosso paiz a

.traiiquillidade que tanto se precisa."

Escreveu! ds Baioiít :
" Continuamos a estar aqui

fortemente belliciosos ; vemos chegar todos os dias hum
ou dois barcos carregados de munições, artilhetia , cai-

•xóes , ele. vindo de diversos portos de Bretanha. Tam-
bém cheo^ão corpos de todas as armas , tanto aqui como

nestes contornos. O Reg. 2J recebeo ordem de formar

o seu deposito, o que faz presumir que o exercito se

ha de pòr totalmente movei. O Reg. 41 espera Soe

recrutas."

Foráo preios em Pari» três Hespanhoes , e manda-

dos pòr fora de França pela Policia por addictos (lhes

disserão) ao partido dos exaltaiUi á'Hespanka. Nota-se

que esta medida foi logo depoi? de se ter tcjto a (2"'"

tada o melhor acolhimento em Pnris.

O Memorial Bearncz diz :
" Espera-se em Pau ca-

valleria : fazem-se grandus provisões de aveia e de for-

ragens. Os movimeiíTos militares continuío •"

Lisboa i6 de Dex-tmlro.'

As falhas de Madrid de hoje
, que chegáo até lO

do corrente , vem muito estéreis de noticias do Conli-

"nente : as ultimas que dão de Parít são de zi de No-

veiDbro ; se as tinliáo n.jis rrcdtri-.ar , ccrr.o í'i{í^ as r*»

ceberr.os pelo Paquete, não lizcião nieiiçío dcllaj.

O íjue ião íj homem '

He o estribilho em qile necessariamente desafr.go a

continua e teimosa pasmaceira a que me tem rtiiuzido as

Vários e pat.nosos successtis do ni*.) tempo. . . . Ao me-

nos tirei !ii;m grande pmvcito de me escarranclnir nes-

tes dois séculos tão germanos em tudo , e que apen.is

differem em huma unidade — iX — e 1 9. Perdi toda 4

ciiriosidai-ie ou saudade de preseiiciír o que lá vai ha Oiil

anno-, , faço de conta que fui testemunha ocular de tu-

do, qUe não me escapou nada, e que cm hum punhado

de{;liistros alcancei muitos séculos. Nao he nada, tenho

visto os melhores originacs , copiados tanto ao vivo, c

de tal maneira reproduzidos
,

que se eu chamara certos

iiomeils pilo nome de G;<ici7.i>, de B-uto, e de tíienT,:/,

Ou de outros que taes , não me pod^rião levar ao Ju-

ry. ... Que grande ciusa viver eu tão longe destes va-

íões iminoftacs , e poder conversar com elles, sdmirar

o Siiblinic e apurado de seus conceitos , seguillos ,
e a:e

contar-lhe os passos ! O qne eu tenho visto desde o f.i-

lan.pie dos meus olhos, e da minha reflexão!!! hm
hum só dos meils antios hei visto passarem diante de

mim is vezes mais dtí seis séculos..... Ha com tuoo

certas cou^nha^ que me dão om hum pno -ia paciên-

cia. Indicarei algumas, que Se forem regeitjdas ,
caio-

ine , r<ill;as na bnca
,
pois não ha outro remédio. .. . Que

inania he esta quô deo nos homens de quererem chegar

a huma pcrúitihiUdnde que nfio ir.ora cá em bai,\n, nem
Cabe no eãtreito atnbito , e curtíssimo alciuce da ra^a»

humana, e que para mais penas sentir, nem como p»»

lavra sesquijvedal que he , mota na língua Pottugueza ?...

Para que correm atraz desse Bítto ideal ,
qui foge as se-

te partidas de quem mais ut.iiioso o busca , e lieseji con-

seguir? Ano)áo-8e de ler a Historia do mundo, que llies

cheira a cou^a mui positiva, id e". , sediça e podra
, e

como se os homens que vicriÍT an;es de nós fossem de

outra ca<ta , ntm a pio querem aprendsr com taes Aleí-

tres 1 ! Nada de imitar velhos góticos e esturrados, quan-

do se trata de reinfjcar a espécie humana ! ! Linda cou-

sa !.. . Se estas /ii/ijii/íij tlitoriai não acarretasseiT) de-

pois grandes males I !

Quem visse os Corifeos da Assembléa Nacional ati-

rando-se aos Frades como gato a bofes , sem admiltirem

meio termo, rcjtricçáo, ou modificação alguma, e atro-

ando a sala com o grito de extinccão, ficaria pensando

que os taes Fradinhos eião todos pcssinia gente, e qua

muito favor se usava com elles, iiáo os levando mo/i;

píciídum ao matadouro da oui!hotina. . . . l'ois não era a'-

sim , c os próprios que lhes fazião a meia justiça de avj-

Ihrem em nuiito os seus trabalhos ruraes , luteranos, s

politicos (entre parentiiese ; os traballios religiosos iie^n

por isso hão de avultar muito a quem estiver persuadi-

do que não ha Deos ! ! !) acastellavão-sc nas palavrinhas

da moda =:oppõem-se ás luzes do seculo. ::: A opini-o

he contra elles ; e a bom conceito não houve lemediO

senão dcixallos as escuras por amor daquellas vistosas

luminárias, e a muito custo a soberana opinião decidi.»

que os Frades ficavão hum pouco aciína dos reptis , e

que tinháo seu direito a huma fatia dcsse pão que tan-

to elles, como os seus maiores ganharão iuieíro pelo

suor de seus rostos. Desassombrada a Françn de Ui pes-

te , começou de erguer cabeça
, e desde Liiboa até Aíui-

cow se levantarão padrões indeléveis de suave, augus-

ta, e doce Filantropia que letleciindn, para assim o

dizermos, das baionetas e canhões Gaulezes , bem mos-

traváo ter sabido de huma terra onde já dí^í havia Fr..-

des ! ! Estava «u muito crente em que a trjnça nunca

mais teria saudades de taes homens , e vai se;ião quando

abri hum Diário Scicntifico dos melhores que se tem fíi-

lo na Europa , e por lignal que teiros nós a gloria de

<)ue íiuiD dos seus collabotadorcs fosse lium ío:tuguej. (fi
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Sr. Corrêa Ju $irr„ ) e foi logo dar com hum pompo-
so elogio histórico e tilosotico do Abbade Siiggera. . . .

O fllonge df S. D>;jí6 lie posto sobie os cornos da Lua
,

auribue-se-lhe toda a gloria da sua pittia ainda eni os

séculos futuros, e bem se dá a entender que o Mosteiro,

onde se creou este proiligio, merecia que o respeitassem

por mais tiliilos do que esses, que foráo bastantes para

quí Alexandre Ma-^iio respeitasse a morada de hum gran*

de Poeta Lyrico. Até aqui não pasmei ... e contiiwava

a ler sem novidade ; potini quando li estas palavras :

" Parece-tiie que este uso (de entregar os meninos aos
" Abbades Regiiljrss, pjra c||Ue estes vigiassem snbre a

"sua educaçSo , e Hípois os aJitlittissem a professar)

'ainda que toise tio rigoroso- como lalsaniente se crò
,

" nem por isso iWix-iria de ser luim beneficio para a liu-

" manidade." Fora Corcunda ! gritei eu de espavorido.

Que idcas estas ! Dar aos Pais hum tyrannico império so-

bre os seus filhos! Roubar mocetões formosos, e bem
postos a equitjçSo, á dança, e ás artes liberaes ! E qL/e

Sena de nós se estes damnados princípios se acomninJas-

ssm á mais interessante e formosa nieioJe do género hu-

mano, e i cOndemnasseni arbitraris e liespoticamentc a

sequestrar-.se do commereio hum,<nc>, ond.: se experirasn-

t! a maior carestia destes adornos da sociedade ? Isto só

a páo lie que se levava. EiUrementes quiz ver se o tal

Corcunda se apoiaia cin cousa que tivesse geito. Peguei

outra vez no Jiviiiilio, e li o seguinte: "Não era só-
" mente em alguns dovos que se usava engeitar os lillios

" no meio ua» e^rradas, praticava-se o mesmo entre nós

"até que a caridade do lílustre Vicente de Pntiíu" (do-

bre essa língua , chame-ihe Santo, que he mil vezes niais

do que illustre) "lhe preparou asilos, e depois que es-

" tes se fecháfio , ven;os aquclle abuso renovado todos

os dias com opprobiio da lil^niropiít modcrnn,"

Ora ahi está o que são os houit-ns ! Pasmaceira no
caso... Folheei mnis lium bocado e li; ''Ávida laboriosa
" dos filhos de 5. Bentu , a orileni , e economia que se

'observava cm seus Mosteiros foi pjra elles hum ma-
' nancial de riquezas tão puro como abundante. Tem-se
' fallado muito nas doações

,
que se lhes fizeião antiga-

' mente ; mas de que servirião, esses campos incultos,

'se as laboriosas mãos destes Frades não viessen) tor-

'nallos férteis? \ irao-se pOuco a pouco pântanos seca-

'rem-se, terrenos outra hora estéreis cubrirem-se de sea-

*' ras abundantes, campinas injuiensis preservadas da aia-

' gaçáo dos tios, e atí os próprios rochedos cubertos

'' de huma brilhante \eidura; mosteiros ermos mudarem-
*' se pouco a pouco em cidades opulentas. Foi prín-

' cipalmeiite na Atemanliii onde a industria dos filhos de
' S. Bento , fez os maiores prodígios. Forão elles os

que cultivarão , e civilisaráo esse paiz que por largo

' tempo fora agreste. O agradecimento publico não cor-

respqndeo a estes benefícios tão sinalados.

"Já diiia em o século passado o sábio Habillon

''(Prje/;,(. li III siícul. Beiieduíin. ^ [3 heresia devo-
" lou hum.i patte de nOisas possesóes na Alemanha, Os
" estrangeiros se apossarão dos nossos despojos , e Prin-

" cipes ávidos aiiibicionão c que ainda nos resta. Só a

''Providencia nos pode livrar de tão injusta cobiça.
'' Estava clle bem longe de prever até onde chega-

''ria o excesso da invasão, e que do próprio seio da sua

"pátria se daria o sinal para ella. Agora que estes Ce-
" nobitas já não existem he quando se nos permitte} reil-

" der á sua menioiía o tributo de saudades, que lhes

'' liejdevido. Que vazio não deixarão no estado e nas le-

" trás
,

que monunieiuos parados , e que niuica mais se

"completarão. (1) Q""^ asylos honrados subtrahidos ás

''famílias numerosas, e pouco assistidas de bens da for-

" tuna ! Que auxílios tirados aos infelices |que vaguean.
" do em torno dos momCies de ruínas desses asylos dg

(1) Que Será feico das Obras de S, Gi-egitrlo Nit-

zinnieao, da emeditissima obra

—

Acta Sjnctnrum ~ etc,

etc. etc. ? Parou tuiio sem esperaiiça de continuar , e o

mesmo succede á Untaria Litteniiia de Pranja,

" pied.nde , se límbraiáó verter.do ligtirro?, riie j.'. ']irtY«f

" ve icmpo em que podião pedir alli , como divida erU

"nomo do Ceo , hum alivio para os seus infortúnios."

Ora sendo quem assim escreve hum autlior filosoftí

( he nome honroso , e 't''oltaire que o não era , foi dos

que mais contribuirão para o fazer synonimo de incrédu-

lo) segue-se necessariamente que ahi temos a França

já rebentando de suudadcs pelos flloi-iges em 1X07, o»

que de certo dco lugar a que EiRei Christianissimo os
admiita , e acalente, o que niio fizera, se o ral decreto

da opinião frjra verdadeiro, e irrevogável, excepto se

Wt. de Prudt , mui queixoso de que os Jesuítas (hcm ò
entendo) se introdiizáo na França, he opiníío ( ubllca 5

que seiuio assim, nttte-n.e tó o cX-Pic)ado de A. «linos^

c não Sei como esle novo Ailaiitc pcdcrá ccn. t.na/didi

pezo . . . . O que sío os hctrtns I Hlí, Cliotcci.luiand

hum secular
,
que não depende de Fisdcs, que n:.o teifí

filhos para accomcdar nns clsUítins , feito enérgico dè-

It-nsor d(« M( uges- , e hum Arcebispo , niettendò- os con-«

tmuamente a bulha, e f„zenco quanto rtllí- hc para qli*

não haja mais Fr-ldes! ! f o que são Cs hirrfps.

Pena he que aos nossos Fi»de^ não assista a niesnis

copia de títulos que itrmottalí/ár"o ,
por e.vtmplo oi Be-

ncàictiiioi d{á Ccngregação de 5. J^lttiro... Deixemos
todavia passar que ellí-s na ysrte litttratia nos teiii hon-

rado , e .-ii.rcdiiado muito. Concedamos en bota ,
que el-

les receberão matafacs , lobos , c raposas , e entiegã»

campos feiteis e verdadeiros jardins; que receberão pe-

nhascos, e cntregão forirOsas plantações de vinhas, #
olivcdo... Tudo isto lie n«da . . . he hum páo pot bum
olho... F.ra bom em outros secukis . . . jí Poi tugal teiií

iiomcns que eui três dias são cspazes de lazer o que os

iMonges não lizcrão em too amos . . . Oh se tem ... «a

eu que o diga . . .

P. s.

o qiiE são os hon ens ! ! Esquecia-me dizer que O
Diário ScientihcO , donde se extr:'hiião as sobreditas pas-

sagens se intituJa — Arqtiívas Liturcrios da Ftiropn. -^

Toui. 14. Pag., l>»7 — 156.—

CORTES. — Sessão de dia \6 de Dticinlra. — I4.*

Aberta a Sessão sobre a presidência do Sr. í/loura^

e lida pelo Sr. Secretario Basílio Allerto a acta da pre-

cedente ,
que fci apptovada , deo conta o Sr. Secretario

Felgueiras do expediente, em que se ccmpichendía a se-

guinte correspondência:— Hum oíficio do Covcino peia

Secretaria d'Iistado dos Isegotics das Justiças, em que
expõe que exigindo as duvidas, que se tem suscitado nas

novas Gamaras, prcmpto remédio, roga ás Coites «e dí»

gnem tomar em consideração este objecto : envia igual-

mente a copia das Portarias , que por aqutlla Secretaria

se tem expedido para evitar as desordens
,

qUe te hião

desenvolvendo em alguns districtos , otgsnisandc-se Ca-
marás acnde nunca as houve , e iir pedindo-se a posse a
outras ; pastou á ComniissSo de Justiça Civil com urgên-

cia. Outro em qUe se indue o Ereve do Santíssimo Pa-

dre ora resiliente na Jgreja de Dcos, pelo qual pioroga

aos Arcebispos c Fispos Diocezanos do Brasil , e Ilhas

do Irincific e S. TliOn.é por 2$ annos as faculdades nel-

le eonteúdas ; a Conniifsão Fcclesiastica de Reftrma»

Outro incluindo informação do R.° íi^po de f/iúj sobre

as Paroquias i^ue devem continuar a subsistir. Outro in-

cluindo liuii.a representação do R." J.ispo de Elvas- sobra

a necessidsrie de prover dois pequenos hent^ficios curados.

Outro tr.Tnsniitípdo l.uma representação da Carriara de

Orem iobre a ditficuldade de supprir as desptzas, de que
faz menção. Cutro incluindo vários cfficios recebidos cf<»

diffcrentes partes, os qiiaes dependem de diversas me-
didas legisla4ivís. Outío pela Secretaria d'Estado dos Ne-

gicios na Guerra, incluindo hum officio do Governa
Provisório da Província das Jlegoat em data de 1 1 d*

Julho do ciritnte anno, incluindo a copia da acta de 28
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ije Junho, pela qual consta ter reconhecido a Regenc»

do Príncipe Real, e dimittido os Officiaes Européos ci-

vis e militares. Outro incluindo os oFficios, que tem re-

cebido das diversas Províncias do Braiil até esta data.

Ouvio-se com agrado a felicitação que pela instal-

Jação das Cortes envia o ex-Deputado Francisco Joio

Àloniz, e offerece ao mesmo tempo hum projfcto de re-

forma na administração de fazenda.

Joaquim Augusto de Miranda, Boticário na Villa de

Saatarem, oflferecs o fornecimento de medicamentos nè-

cessarios ao Regimento n.° lO
,

que se acha na mesm'*

Vilia , e qualquer outro que para alli se fôr aquaitelar
,

e offerece para as despezas publicas a terça paite do qu«

custarem, não podendo as suas Forças ceder mais, con)0

ínciosamente desejava.

O Sr. Sorg<s Carnelr» mandou para a meza hOmj

felicitação da Camará de Kezende : o Sr. Stlxas entregou

outra da Sociedade Patriótica Gabinete de Minerva : to-'

inou-se na devida consideração.

O Sr. Secretario Basilio Alberto fez a chamada , é

disse se achaváo presentes 109 Srs. Deputados, e que

faltaváo 25.

Ordem do Via.

O Sr. Secretario Bnfi/i'« Alberto fez a segunda leitu-

ra do parecer daCommissáo IVlilitar sobre o recrUtamen-»

to para o Exercito da i.' e 2.^ linha.

O Sr. Presidente declarou qUe estava abetta a dis-í

cussáo sobre a Urgência deste Projecto : logo o Sr. Bur-

ges Carneiro tomando a palavra em hum longo discurso

disse: os inimigos das nossas instituições tem-se decla-

rado, e pretendem sustentar aquelles princípios :í: que a

Àuthoridade que exercem he divina = ; e o mais he que

não só estabelecem esta doutrina para com 05 povos que

estão debaixo do seu poder immediato , como queren>.

entrar em as casas alheias: engana-se quem assim pen-*

sa : se essa aUthoridade he divina volte para o Ceo ; os

Portugueíts querem ser governados pela Lei , ainda que

seja humana; e ligados aos seus aíliados naturaes , tem

força não só para rebater os seus inimigos, mas para fa-

zer arrepender aquelles que ousarem attelitar contra a

sua liberdade : nós temos òs meios , e nada resta que

pormos-nos naquella altitude ,
que as nossas circunstan-

cias exige'm : ptoduzio novos argumentos, e concluio que

era urgentíssimo o Projecto.

O Sr. Pinte de França apoiou , e accréscentou que

além das razões expendidas pelo honrado membro ha ou-

tras de politica, que se devem tomar em consideração.

tíUm Decreto das Cortds ordenou que em todos os se-

mestres se desse hum certo numero de praças: esta Lei

tião deve ficar illudida : aliim disto o pezo do trabalho

torna odioso o serviço, e o soldado (aliás brioso e aman-

te da sua Pátria), comette hum crime para se subtrahir

à elle ; he necessário pois evitar os crimes : he por tan-

to urgente e urgentíssimo o Projecto não só pelas razões

já expendidas , rtias por aquellas que são bem patentes

:

aproveitemos o momento
,
ponhamos o Exercito em es-

tado de fazermos respeitar as nossas instituições ; e aquel-

íes que desde os muros desta Capital arrojarão os inimi-

gos
,

perseguindo-os no seu próprio paiz , aonde se ar-

vorarão as nossas bandeiras victoriosas ,
novamente co-

bertos de louro enraizarão o Systema Cunstítucional.

O Sf, Serp» Pinto disse que além das razões dadas

se devia notar que as recrutas em menos de dois ou três

rnezes não podião chegar aos Corpos, o que se devia ter

em muita «bnsíderação : demais. Senhores, he necessá-

rio aproveitarmos o entliusiasmo dos nossos bravos mi-

litares! hohtem lhes ouvi dizer cheios de hum louvável

zelo : = nós iremos a Verona á casa , donde emanou a

ordem, que attenta contra os nossos direitos....

O Sr. Joti Liberato disse que era urgente este Pro-

jecto não só para rebater os inimigos externos , mas pa-»

ra sopear os internos, que abertamente dizem, que estaS

Cortes são mais liberaes que as passadas, e que não ha

outro recUrso senão esperar por soccorro estrangeiro :

desenganemos-nos , os qUe vivião dos privilégios á som-

bra do despotismo, são inimigos natos dos Goveuns
bem regulados,

O Sr. Pereira do Carmo disse que a Nação exige

de nós mais obras e menos palavras ; sou portanto de

opinião que o projecto se admitta já já à discussão.

Julgando-se sufficientemente discutido fni unanime-

trente approvada a urgência , admittindo-se logo á discus-

são. Immediatamente foi lido pelo Sr. Secretario Bíisj/io

Alberto^ e os Seus artigoi forão approvados da maneira

seguinte :

Att. 1,° O Governo fica authorizado para proceder

aó recrutamento necessário para preencher as faltas do

Exercito,

2.° Este recrutameuto será feito pelos Coronéis
,

Officiaes de Milícias, cada hum no districto do seu Re-
gimento e Companhias de occordo com as Camarás.

j." O Governo distribuirá o recrutamento de ma-

neira que cada districto do Regimento forneça hum igual

numero de recrutas.

4.° Para que os Coronéis e Capitães de Mili.ias pos-

São proceder ao recrutamento com conhecimento de cau-

sa
,

pediráõ ás Camarás dos districtos, em que os Re-
gimentos Se achão formados os livros que os ex-Capitães

.Mores , e Capitães de Ordenanças devem ter entregue

ás ditas Cameras , assim como todos os outros esclareci-

mentos
,
que ellas tiverem sobre a população; estas re-

quisições serão feitas por escripto , as Camarás cobrarão

recibo dos ditos livros , que entregarem , do Official que

o Coronel , ou Còmmandante do Regimento tivei com-
rrtissionado.

5.° Os Coronéis verificarão cada hum dos livros,

qlie assim receberem das Camarás , fazendo-os confrontar

em cada hum dos foj^os comprehendidos no districto das

Companhias para examinar as alterações, que houver en-
tre os escriptoj nos livros , e mais papeis , e os que

axactamente existem, para O que hirão pessoalmente a

cada hum dos districtos que escolher , rhandar. õ os Te-
nentes Coronéis e Majores e outros, se não poderem fa-

zer pessoalmente o exame com toda a brevidade
,

que

agora he indispensável.

6." Depois de findar a dita revista ptOcedera'õ ao

recrutamento , segundo as regras prescripcas pelo men*
cionado Decreto, e Portaria de 28 de Setembro de lííij

cóm assistência das respectivas Camarás.

7." Os Coronéis de Milícias depois de reconhecido

o recrutamento de Tropa de linhi preencher.íõ com re-

crutas os seus mesmo<! regimentos servindo se para a es-

colha de homens, que devem recrutar do detenninado no

S. e 7. dos artigos juntos á dita Portaria , a fim de que

as pessoas indigentes e jornaleiras não sejão vexadas com
hum encargo que pelas leis sempre compete ás pessoas

abastadas ; voltou á Conimissão.
8.° Os Coronéis de Milícias, e geralmente todos os

Officiaes destes corpos serão responsáveis na parte que
ttíca a cada- hum pelo exacto cumprimento do que vai

ordenado, e pela injustiça e imparcialidade com que de-

vem obrar em matérias tão importantes.

9.° Os Generaes das Províncias são encarregados de

vigiar sobre a fácil , e prompta execução do presente

Decreto.

Seguirão-se algumas segundas leituras , e duas indi-

cações do Sr. Pato Moniz ,2 que ficarão para segunda

leitura.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia a conti-

nuação de segundas leituras, e levantou a Sessão depois

das 2 horas.

JN A 1 M P li Ji N S A iS A C 1 O N A L.
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NuMKRO 282. Anno de 1822i

G^ZET^ UJVIVERSAL.
QUAKTA FEIRA 18 DC DEZEMBRO.

FRANÇA.

A Pttrls 29 de Novembro.
_ii.ffirma-se positivamente lioje na Praça, sobre autlio-

ridade de cartas de Vcroita
,
que a Declaração do Con-

íre-i^^o incontestavelmente estabelece
,
que as Cortes d<-

vc^ni rtstituir a Sua Majestade Catliolica i plenitude doj

seus direitos, e na failencia disto serão consideradas co-

mo em hostilidade contra os Soberanos Alliados. As tro-

pas da Sjnta Alliança , segundo se diz, estaráó por esca-

\óe^ (^échellonnèei') em posições taes quaes possáo ser

necessárias para sustentar o primeiro Corpo d'e>>ercito ,

que entrar na Península.

Huma carta de PcrpinhÕo ^ datada de 21 de Novem-
bro ,

l^\^ : "O Regimento 52 de linlia partio esta tarde

daqui , e agora temos mui poucas tropas de guarnição ;

lie verdade que hum Regimento que está em Narbomia
recebeo já ordem para marchar para aqui. O General
Commandante da Artilheria partio hontem as j horas da

hiaJrugada para Monllouls , depois de receber ttes ex-

pressos militares. O General Curial dizem partira esta

noite.''

Chegou esta manhS á Secretaria dos Negócios Es-

trangeiros , hum Correio vindo da Itália: dizem que traz

nflicios da mais alta importância. Ao anoitecer liouvé

Conselho de Ministros em casa do Duque de Bctlúno
,

Jilinistro da Guerra.

Os Secretários ( Officiaes da Sccret.itia) que accom-
panhárão o Visconde de Monlmarency a Verona estão já

He volta em Harií. (Noticias deis Papeii de Paris, no

Courier de
J

de Dezenibro. )

LISBOA 17 de Úezembro.

Carta qut eicfeveo certa pessoa de Litb(>j a hum seu

a/nigo da Província sobr; o assumpto de S, M.
a tini,ih a.

Weu Amigo do Coração : — Na distancia , em que

vives da Corte , não admira
,
que ouvisses coi.tar desfi-

gurado o caso da Nossa Rainha, quando aqui ttiesmo ha

iTiuita gente
,
que nem o Si.be , nem o emende : escuta

pois a verdade succinta , é tu farás as tetlexócs, que ella

«rxigir. A Rainha julgou não ser cbriçada a jur.ir a Cons-

tituição
,

por isso que as Cortes Constituintes não de-

terminarão huma só palavra a esse respeito, e n enos de-

terminarão como
,
quando , e aonde devia jurar a Rainha ;

cujo juramento se fosse necessário não escutceria aos

nossos Sábios , e Previdentes LegisladotcJ
,

que se occií-

pátáo de outras cousas parecidas minuciosas aos que não

sibem tellas na monta que merecem , e nem he crivef

i,ue quizessem que Sua fllagestade juissse confundida na

chusma das < utras pessoas , exposta a levar , ccmo eu le-

vei , encontroes, e pizadellas cruéis. — Creio que as Cor-

tes Constituintes tivetão rr.ui boas razões para não sè

especificar e exigir na Constituição o juramente da Rai-

ilha
,
que nem he a herdeira do Throno , nem Reinante ,

nem figura por si independente ; rràs só sim por Seu
Augusto Esposo ; finalmente não he Funccionatio Publico

,>.

e por ventura nem mesmo Dcnatâtia , visto que a CasjL

das Rainhas de que desfructa as Rendas he hum Con-

tracto Dotal ir.uito antes estabelecido em Direito Civil,

não passa a seus herdeiros , e anda annexo ás Esposas

dos nossos Wcristcas : porém quando assim não fosse Eli»

hia envolvida no juramento <|ue deo seu Augusto Esposo ,

conforme as Leis de quasi ledas as Nações , e particular-

mente as nossas ,
pelas qUaes as Mulheres estão sujeita?

aos Maridos , ass'm corr.o as Filhas famílias aos Pais ; e

por esse motivo a obrigaçí.o do juramento viria a lecahic

anicaniente sobre as Viuvas , e scbre as Solteiras eman-

cipadas. Eiitret:nto a resolução da Rainha, que de certo»

mal podia esperír que os Ministres exigissem de S. M.

o que nem a Constituição nem a Lei especificava , fez:

estremecer aquetle Rei, que procura noite, e dia desco-

brir os rneios de piovar á Nação, que o seu iinico dese-

jo, e todas as suas delicias são fazella feliz: a constância'

da Rainha neste inesperado lance magoa o coração desse

mesmo Rei, que na nossa Regeneriçáo Politica tem ex-

cedido a constância , a bondade , a sabedoria , e o patrio-

tismo doi Alexandres , áosVespasiaiios , àosTitos , e dos

Marcoi-yíiirelios
,

que tefn feito a inveja dos melhcrea:

Reis do miMido , e Se tem constituido por vincules iii-

dissoKiveis credor da adoração <!o% Poitu^ueies. O Gran-

de Rei tenta tudo pata convencer a Rainha; mas tudo

em vão; poiqiie esta Piinceza , conservando a rrais es-

tóica firmeza «ustenta : =: "Que o tei\ jli:amento não

era nem ncccsaiio, nem se acliaxa prescrito; que o jurar

Sem precisão era crirre pichibido pelo Decálogo; que já

tinha dito a ElRei
,

que não jurava ; e que quando as!

PrSsoas da Sua Qualidade se rccidiiio a dizer 1 uma veZ

não , era não para serrpie. =" Assim falia a Rainha;

mas quantos dcsçostos e amarguras terião poupado o Sen

jurarfiento , e .n Sua condescendência ! ElRei afflicto con-

sulta õ Seu Conselho d'Estado ,
que á excefção tão so-

mente de dois Men bios , iffirma cem energia ,
e repete

por duas vezes cem fiaíqueza , cue a alta Questão da

Hainhn deVe ser piivativiíTcnte cen^rretiida ao Poder

Judiciaiio, qual asCcHes designarem.— Cu\e além dis-

to os Seus A.iniítios, que, excepto 1 um único, instão,

urgem, e piisiiadciii a cxiciiçío in. mediata da Lei, em
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qut suppóem iixKiida a Raíiilia , e eíles responsáveis, (*)

NesU5 tristes alternativas tão melindrosas , como pungen-

tes EIRei consente na pressa que lhe dão
,

para provar

Ds seu" corcteaes sentimentos , de estar sempre proinptõ

a fazer os sacrifícios mais dolorosos antes ,
do que pare-

cer que apoia a mais pequena opposiçúo ao Novo Pav:to

Social; e constante nestes principio?, suffoca o pranto,

abafa a dnr , vence a angustia , assigna o fatni Decreto

de perda do Titulo de Rainha , e separação para fora de

Portugal, a fim de ver se póíle ainda convenceJIa com
a perspectiva horrososj Ha sorte que a espera ! A pena

por inai' de huma vez cahio dos dedos , e «uspiros arran-

cados do fundo d'ahna pareciio querer apagar o que se

havia escripto ! Faltava ainda, que, pela primeira vez,

depois da Constituição , descarregasse o formidável gol-

pe sobre a Rainha ?. espada da Justiça empunhada pe-

ia mesma Regia mSo ,
que em Outras circunstaoiias , I'o-

de firmar o perdão dos Réos ! Entretanto o perigo de

Snda da Rainha no traiwporte, conrorme votarão dez Mé-

dicos da Caniara , mandados examinar o seu estado de

saúde, era hum obstáculo invencive! á Humanidade, e

imperioso no Direito Natural. EntâQ a Rainha he sepa-

rada das suas inseparáveis Fdn.is , sequestrada cm toda a

sua Dignidade, removida para o Kuniathão , onde sup-

porta privações
,

quaes nunca sonhou experimentar , c

íarece até das contemplações , que lhe são deVidas , co-

mo Infante d'Hcj/>ij/j/i« ! seus filhos por entre sustos,

é soluços, voão aos pés de sua Augusta Mãi
,
que lavão

eom lagrimas ; e á sua disposição deií.ão todas as meza-

das que podem ter ; mas esta fllãi , tão grata , como en-

ternecida , só tira aquella porção, de que absolutamen-

te precisa. Esta síena
,

que não se póue escrever sem
dor, quanto custaria a presenciar! e como estará o (. o-k

fjção d'EIRei , modéllo da Bondade!... Com tudo ex-

cede a Si Mesmo, Manda levar ao conhecimento das

Cortes este caso , inteiramente novo entre nós ; porém
o que n o he menos extraordinário, ê espantoso, he

t]Ue houvesse hilni Senhor Deputado , que propozes-

/se ás Cortes a prizão , e desterro lambem dos Medi"

.cos, que forão i Conferencia da Rainiia, e que não que-

brantarão Lei alguma
,

pois ainda não entrou na Collec-

=1^30 delias. Decreto, Lei ou Avará pelo qual os Médi-

cos séjão obrigados a votar conforme a vontade das par-

X (') Os Mhiisírós esquecerão' se , ou não quizeráo

'ifíar do meio mais si.nples e obvio, que este caso estava

irldivando , a saber: olhando que a Constituição não fize*

ra menção especial da Raiilia , senão em caSo de Re-
*€n:ia , e quii a Lei de 1 1 de Outubro não fazia dcIU

ilK-ução em particular, se entcndiáo que ella devia ju-

•'rar , t viãn que negandò-se a isso se fundava em moiivoj

'que eiti nada se patecião com desobediência á Constitui-

ção) , a que S. M. como espoza do Rei estava tão obriga-

da a obedecer coujo ás outras Xeis do Reino, a cuja

•obediência jamais se recusou, deviáo propor este caso

•ás Cortes
,
que tão proximamente se hião reunir , e an-

ates ds findar o prazo do Juramento, a fim de o Con-
gresso Nacional, Único interprete da Lei, resolver se nes-

"ta se coinprchendia a Rainha. Orgulho Mmisterial quiz

antes fazer estrondo; e talvez aitastir a Nação a hu.Tj

/ 'prtcipicio, indo a Rainha por esse I\iundo patentear ás

Nações cultas da Eeiropa, que o Povo mais fiel aos seus

'Réis tinha chegado ao ponto de sofTrer se menoscabasse
• deste modo

^
por hum capricho fortuito , o créduo na-

cifenai de muito amante e amado de toda a Real Casa de
' seus Augustos Monarcas. A Lei exige o juramento de
' Empregados ênl geral , e dos ~ ^^poiítiicíoies de bciti dos

Oídcrts Militares , e dos antí^itmcitlt diituimiiados da Co-

roa." Os primeiros são merccs em vidas, os segundos

passão em herança. Os da Rainha não são de hunia nem
de outra natureza, nem revertem á Coroa por morte das

Rainhas
;

passão em constante Apanágio das seguintes

Ramhas : logo, parece inquestionável não pertencerem

aOs de que trata a Lei ; e assim acabada está a questão.

(,W, rfí R. )

tes. Este aÍ3SL;rdo, "comnietíido no SuIJd sjgraiío das Cor»,

fes he tão revoltante
, que de proposiro uáo quero d'r^«

2er-le o nome doAuthor, porque acaii''ade thristí man-
da encobrir as faltas do nosso próximo, se he que ijuc r»

diz aquiili) lie prokimo ; emboia os Ji;rirjcs declarem o
scii nnme explicado por sinónimos, e gíos^em a sua i;i-

dicação. (*') A Deos , meu cirr) A;i,igo , ainda bciii

que estás longe de ver, c ouvir o que por cá vai; nuS
estás sen.ipie presente na miiiiia amizadej e m lenibran-

çado teu aii'.ig'i constante — E,

Sft Redactor dtj Gci»ta XJatve^Sul

'

Fiquei tão enfadado com a Iciíura di> Diário do Go-
verno de 2g de Outubro em virtude áá rnafcr;a mencio-
nada nas cartas transcritas nos Num. 251 e 2;í da sua

lolha , que por alguns dias me despensni da cúr.íinua^úo

recnmmendadj : mas c"mo seja necessário respeitar , e
obedecer aos Médicos no tempo das enfeimid.tdcs

,
pari

sé dilatar a existência com o vigor , de que he susccpíi-

vel a frágil massa do corpo humjno; avancei na decre-

tada tarefa, e a conclui com hum appcndiz d'algu!rias

passagens d'outros Num.
,

que o Medico disse qucfia of-

tcrecer á miiilia contemplação, para me livrar do espas-

ilTo , em que Ida recabínJi. EstatiJo a bilis arrebaiad.i

nas admirações de parte do que tinha lido, e da falta

d'outras cousas, qUí esperava ler, e qtte não ene ntrcj ;

consegtiio brevemente o desejado ttiunl') , que consistia

em Ter-me intlammado. D.-sde o principio da nossa con-

versa, e das suas líianhosas indiciçóes tinto nas foUus
que trazia, como nas que me pertencião , eu linha ob-

servado ^om altuni reparo que o m.ijar.áo hia alteraitvio

o riso, segundo se alterava a miirha paciciicia ; mas quan-

do percebi que só eu estava 110 campo , e que clle náo
respondia .-is minhas qiieKas , e rePicxóes , senão tom 4
inirnosa frase de es;upidijs= tem r.ií.a) — , e cr.m grande»

risadas, assentei que o Sx, Dr. , homem liberal em man- '

dar impunemente gente para o outro mu. ido, astava/

mangando na infeliz Corcunda : e (.011:0 evi temesse qi.3

Com tanto, riso &<">bre tão serias, e importantes questõ.-s;

se me imputasse algum at[ent.!do de Lesa N.ijção ; visto

que as gargalhadas em Furtu^ol já entião na clafse dnj

crimes, qi;e devem ser piíuidos com o degrçdo para .4,'"'
;'-

ca Oriental e Occideiital , segundo ..is d.o>.tiiuas do iioví?

criminalista, redactor do Reforço Patriótico, dobrei to-

dos os Diários, entreguei-os ao Medico, e com a deviíi»

civilidade o despedi, prohibi.ado-lhe 3 continuação d s

suas visitas. 5Je com estas desestimáveis peifas me fo.ssç

igualmente possível desterrar, ou pòr em esquecimento

as espantosas idcas , de que me deixarão retheado, tu
teria conseguido huma completa victoria sobre a mini.

4

firolongada doença: nias ellas existem, e, quando invc/-

luntariamente as recordo , he a todos visivel huma alte-

ração violenta no meu temperamento, N.':n julgue, ic.

Redactor, deste meu dizer que estou de braço levantado.

Ou de opinião antecipada contr.a o Diário
,

pois não te-

nho o caracter de atfirmar o que não vejo , e não dou
entrad.i a juizos temerários. Tenlio constantemente re-

conhecido nellií buiua certa, e odios^ particubtidade ,-,de

que felizir.crite não gozão os outros Periódicos ; visto

que em cada huma das suas iolhas move nos desgraça-

dos leitores diversos e oppostos affectos ; e supposto que

nestes dias não deixe de ser louvável este brava singu-

laridade de Servil para tudo, bem tomo serve o falsi-

nio de Ríí" , o Unguento Milenário, que, sendo na sua

(**j O que tem espantado todos os homens de si-

zo he que similhante Indicação não fosse rejejtada ui li-

ijilne , como todos .se persuadirião havia de >er , se a ti-

vessem visto antes de proposta. Este pcnto he hum boii

bico d'obra para a investigação dos i\icialistas que qui-

zerem classificar as acções humanas do í^;culo i^. ( V,

de K. ')
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primitivj <M);:ííníe appli^Milo p^ra 3'! sanguentas canela-

das , tom o Jiid^r dos tempos se faiiiiluris-ou a todos os

luir.rwes, e j;v vai acharijo voi;a no difliciiltoso curativo

das liydropsiias, e daí melancólicas airnorrcimis ;
cO:t\

tuik) , eu jiil^o indigno da nobre?a d'luini escritor publi-

co o estabclecimenio de princípios allicios da ra/.io , do

bom senso, « í^ral Iciicidade ; e o enar seni,ne munido

de perfumes pata vicirsas adulações, i;ue no conceito dos

homens de beiti itio são outra cousa niais do que roíns^

nojentos, pnrquissitnos , e despteziveij apontoados de rr-.

dilius
,
que dí» as mais ciaras provas do mais vergonho-

so servilismo desconhecid.i, antes da IVejeneraçao Portu-

Ç^ieza , sobre s face da IJrra liabiíidc por homens civil;-

sados. E te, li o Diário, e companhia a temerária iiiso-

fencia de se arrn";aT á bald3d4 tentativa de querer inacu-

ht o nobre caracter dos honrados Hortu^uezes, que não

seguem a estracra ãi Ciiminosa lisonp ! . . Insensivclmer.-

re, Sr. Redactor,, me hia introduzindo n^s- paredes de

hum homem, a qicin- seiMca de eteino fiagrHo huuia

eterna verjtmha ; svm me lembrar de que as minhas vis-

tas se diiigi'o ao Santuário das Lets. He aoui , ^"r. Re-

dactor, ann.V o bom ciiiadão, o horr^jm de bem ,• o ami-

go da Palria deve expender respeitCjamenle oi S'.-iis jiii-

ínr não só pai» qje cada hum dos nossos Lc^isladines'

olhe pelo seti credito, e encare por todos os lados a ques-

fáo, de que s-> nata, maj também p-ra qs>e com i'ii-

mazia lancem i:jáo dos objrctos ligados á mais rigorosa

justiça, e dacuelles , ein que tem mais parte a honra,

o credito, e o intercss;; Publico, a fim de que se não

di!;a que a maldita pra^a ajulatoria misturada com o esiois-

rr.o , e espirito de pariido , se acha entranhada no Palá-

cio das Necessidades.

Sendo o credito do Thesouro Publico huma das co-

IviiTinas
,
que mais sustenta o Edincio do Estado, e de-

fendo por isso entrar na principal consideração da pas-

sada Lejislatlira , he evidente que cila s+e todo esqucceo,

<iu abandonou co:» dcsle:xo esta maxims politica, e que

êlle se acha iiiuito 'riais definhado do que no tempo do

decantado despotismo, não obstante as extraordinárias,

e excessivas dcspezas d'hunia guerra assoladora, que le-

váráf ao fim com a gloria , e brio do caracter Pottiiguez

os lilustrcs VatCcs , que nos governarão nesses annos cj-

íamiiosos. Si. II ;
par.-ce que as Cortes Constituintes não

derão pe70 algum a cste itr.portantissimo .irtigo, e que

s« cuidavao em fazer applicavcis para o Thesouro as som-

mas susceptíveis desse destino, sem cogitarem dos meios

para a firmeza do creditai Publico. Eu não esperas a que

dessem por conduidos os seus nobres trabalhos , deixan-

do este formidável rombo no leme da embarcação, rom-

bo que foi hiinw das maiores causas da nossa rcgene ra-

ção ; mas he hum tacto indisputável , observado por to-

jos , e por todos lamentado. Da miidia não realisada ex-

pectativa tiron o Medico hum soliJo motivo para o seu

ttiunio. Tendo eu visto que o projecto de OecretO acer-

ca dos Beneméritos da Pátria, lido na Sessão de 25 de

Seteir.bro , tin.ha si:''o rejeitado em huma das do mez de-

Outubro, e nío devendo esperar qUe nos últimos dias

da I>egislatura se tentasse a renovação do desprezado as-

sumpto , matavflhei-me com a indicação do Sr. Borge/

Ciirucire sobre o mesmo objecto; e, supposto quê essa

desengraçada leitura abalasse o meu espirito, lucrei cen-

to por hum com as gargalhadas suscitadas pelas razões
,

com que o Exc. Sr. Arcebispo da B,i/i;'j apadrinhou a ce-

lebre indicação. Pezo de consciência I ! ! Cartas anony-
mas ! ! ! Partido nas Cortes opposto aos L'enemeritos !!!!...
Soltei, Sr. Redactor, soltei, coiro leso dito, copiosas

gargalhadas com estas chistes ào Exc. Sr. Arcebispo. E
.
q;iem diria que disto mesmo pi.deria o ftleiHco tirar par-

tido para o seu triunfo? Pois tiron-o , e não foi peqnc-
no ; porque , reduzmdo-se a matéria aO tom de serieda-

de
,
eu fallei muito, e dei muito cavaco.

Li com prazer ind-^ivel a áurea indicação do Sr.

Fraar.iiil, respectiva á Continuação do pag;imeirto do 4."

quartel , e aos crrdires da Nação por tenças
,
pensões

,

ett. Esta venturosa lembrança
| que no juizo dos bens

Partiigu:zes serve de lustre para mais abiillciít:' a j*

muito bem conhecida humanidade, inteiíez», e lectidáa

do seih author , era fundada na ig^<aldade da l.ei Natural»

e positiva, e tinha por seus patronos huma bem legula-

di pulitica , e a arte de bem governar. E quem deveria

conceber a idéa de que, tendo algumas repartições rece-

bido o 4.° quartel, ficasse esta indicação no esqueciírento

dis Cortes Constituintes, e por conseguinte os outros

en)pr<»i;ados publicos despojados , ao menos teir^poraria-

nieiitc, do direito laaufeiivel da igua!i.'ade petante a

Lei ? Quem deveria conceber a idéa de que tantas famí-

lias, que para a sua infeliz, e doloiosa subsistência na-

di miis llies rcsta do qua ordinárias, tenças, lu pcnscc?»

não mudassem de fottiina em vista dos bem desenvolvi-

dos, e patheticos piincipios , em que c Sr. Frummi es"

Iriboii a sua justa indicação? Eu cão. E não se lenbrac

o Sr. Pcr^ir,, t/ú Ciirm» de levantar nessa occasião a so-

nora vf'7 , e rpetir no Augusto Recinto que, quando a

necessidade bate i r"'" > * viili:«le foge pela jareJia!

Eis-aqui , Sr. Redactor , outro objecto da minha convett

S3 com o iMedico, do qual elle colheo a mãos largas a

victoiia, a q'.;e ie piopunha, e do qual muitas raais co-

lheria, se muitas mais desejasse; porque o camio era

larí;o, e lodo estava cheio de munições
,
que nie íkarão

intactas.

Li mais, Sr. Be''3ttor , e li ctm grsto o parecer

díi-.ima Ciiiinissáo acerca do ciieixoso reciuerinienlo d<4

desgraçaifo iVeuc J sobre a negativa da certidão da corres-

pondência ,T respeito do tal Rvdiigo : mas ao passo qu«

iiia descobrindo oii.-iiúcs tcncer.tes a impugnar o justis-

simo parecer , e a sustentar a iníqua , e até indecente

extrav.igancia do Ministro da Guerra , as Carnes ,
e os

cabelios se arrepiarão
;

porque temia que o abysmo de

29 d'.Jibril chamasse outro nos piincipios fie Novembro.

Novas graças, c novos louvores se)âo dados ao lllustiis-

simo Si. Peí.Tí>fí) por seu terminante discurso em tavot

da consternada humanidade. Com esta decisão tu bia re-

cuperando o alento, e a possível tranquillidade : por^ta-

o amaldiçoado Medico, não querendo o meu descanço^

me expoz i sista huma carta inserta (se bem me recor-

do) no N." 264 , aonde se lé o seguinte —
. ... Re*

presentantes , e Fiinccinnarios Públicos, a Nação Portu-

gueza seria pouco cigna de ser livre. Que vio ella no

Patriota Sanucvún Jiuni declamador contra hum 1 rium-

virato ! Sim ein todas as reuniões d'hcmens os talentos,

a lógica , e a ejnquencia sempre dominarão quando ad-

vogão a causa Publica .... r: Que tal he esta ,
Sr. Re-

dacttír? Não merece gaigalhadas ? F. não merece mil apu-

padas ou meia dúzia de gaitadas o author da carta ? E
não merece a mesma receita o Redactor, que a trans-

creveu? Sc o Patriota íflrtr/cvw/ não tivesse dado ás tran-

cas, tinhimos levantamento litterario ;
porque era bom

Capitalista, e forçcsamente ah'um dos conlendoirs de-

veria entrar no salão dos Jurados. Que rrina pdii Sfnda-

vat l Elíc appiíivaria a confessada dominação, mas ne-

garia as razões assignaladas nrítrando crm a maior evi^

dencia que eião fals.is , e sduh todas combinando na pre-

sidência do juiio publico a pcilpa drs talentos , da lógica,

e da eloquência co Triumviralo existente na idéa do Pa-

triota í.i/ii/uví./ , com a prlpa dos talentos, da lógica,

c da eloquência de muitos dos outros respeitáveis Depu-

tados. Dobríindo o flledico nesta questão alti-sonas gar-

galhadas , tern.iiU'ião aqui as nossas disputas. Teve ra-

zão em 2on>h3r da minha frameza tentando impugnar

esta rematada pjivoice : c , crn.o não seja próprio do
meu génio der huma publica sstisfaçso das minhas ira-

piudcncias , rogo' a V. o obsequio de fazer lançar es-

ta em alguma das suas Folhas
,

para que o ]llustri'SÍRio

Sr. Doutor conheça o aricftrdimento de — Àn.igo ia

Víri!''<lc.

Cf)RTFS. — Sísião cto dia 17 de Dezembro.— J5.»

Aberta a Sessão sob a presidência do Sr. filoura,
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* lida pelo Sr, Secretario TAíoiaj de Aijulno a acta da pre-

íedente , que foi approvadj , deo conta o Sr. Secretario

Felgueiras do expediente, em que se compreliendia a se-

guinte correspondência:— Hum oflicio do Governo pela

Secretaria d" Estado dos Negócios do Reino, incluindo

os papeis, que llie forão transmittidos pelas Secretarias

d'Estado dos Negócios da Marinha e Estrangeiros, sobre

Cs negócios do Braiil. Outro incluindo hum exemplar da

Balança do Commercio de 1821. Outro pela Secretaria

d'Estado dos Negócios da Fazenda, incluindo a copia da

conta corrente da Junta dos Juros ,
por onde consta es-

tar lançada a parte correspondente da lotaria ultima , e

accrescenta que faltando a vender alguns bilhetes da actual

lotaria , será necessário alguma medida legislativa a fim

de se poder principiar a extracção no dia prefixo , eni

que for annunciado. Outro em que participa
,
que cons-

tando do Mappa das Entradas e Sabidas dos Cofres do

Thesouro Publico Nacional de IJ do corrente a fjl-

ta que se verificou no saldo existente pelo roubo de

48;54J(;J)200 réij empapei, i i:oi')è)°(>6 ié\% em metal,

remette dous autos lavrados no Tliesouro Publico para

verificar a existência do mesmo roubo , os quaes forãó

remettidos ao Desembargador Corregedor òo Bairro da

Rua Nova para proceder á devassa do caso. Outro pela

Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha incluindo

huma relação de Ordenados , Pensões , e Ordinárias
,
pa-

gos pela mesma Repartição.

Mandou-se fazer menção honrosa das felicitsções

,

que pela installação das Cortes envião as Camarás Cons-

litucionaes das Cidades de Viíca ^Coimbra, e das Villas

de Villa R-tal de Santo António , Arronches , Pombal^

Povos , e Gonditn,

Ouvirão-se com agrado as que pelo mesmo motivo

dirigem o Tenente General , Governador da Praça dí

Peniche , António Hippolyto da Costa , e dos Juizes de

Fora de Palmela, Monsanto, e S. João da Pestjueira
^

e do Juiz Ordinário do Couto d« Manhente.

Ficarão as Cortes inteiradas de huma exposição do

Padre Fr. João de Nossa Senhora do Livramento , em
que relata o modo porque foi festejado no dia 5 de No-

vembro o juramento da Constituição.

Foi recebido com agrado , e remettco-se ao Gover-

no o ofFereci mento que faz o Cidadão José Ignacio de

Mello e Castro, primeiro Substituto da Camará de Mi-

randella, de seus soldos vencidos, e que se lhe devem,

como Capitão de iMilicias de Miranda , e que moiitaráó

a cem mil réis.

Distribuirão-se pelos Srs. Deputados exemplares do

Balanço do Cofre do Arsenal do Exercito pertencente

ao mez de Novembro, que envia o 1.° Escripturario ser-

vindo de Contador, Joaquim José Dias.

O Sr. Secretario B,iJi7i<> Alberto fez a chamada , e

disse se achaváo presentes 1 1 1 Srs. Deputados , e que

faltaváo 25 , dos quaes 9 tinhão licença motivada.

O Sr. Secretario Felgueiras pedio e obteve licença

para ler a redacção do Decreto, por onde se manda pro-

visoriamente rezidir a Regência do Brasil na Bahia. Ap-
provado.

O Sr. Rodrigo de Sousa Casielh Branco relator da

CommissSo dos poderes leo o seguinte Parecer :

"O Bispo de Charres eleito Deputado ordinário pe-

la Divisão de Braga, remetteo á Deputação Permjnente

o seu dyploms juntamente com huma representação, ein~^

que sustentou que nem como Bispo Coadjuctor do Ar-

cebispo Primaz, nem como Provisor do Arcebispado he

aJli ineligivel : acctescentava que comtudo tendo se mo-

vido duvidas sobre a legalidade da sua eleição, elle pe-

dia se lhe dispensasse a pessoal comparência até que estas

duvidas se decidissem. Na Junta Prepatoria de Cortes

approvoíi-se o Parecer da Deputação Permanente
, que

opinava não haver lugar para se attender ao diploma
,

em quanto não fosse apesentada pessoalmeute pelo elei-

to: e tendo este comparecido foi o Diploma remettidc*

á Commissão dos Poderes com a sobredita representação.

Depois de maduramente ponderadas as razões
, com que

o Bispo sustentou a validade da sua eleição.

Parece á Commissão que ellas não concluem á vis-
ta da Lei

;
que excluindo da eleição os Bispos nas sua?

Dioceses , não pôde deixar de repellir ao mencionado
,

que foi eleito na Diocese em que he Bispo Coadjuctor

:

e que excluindo os Magistrados nos Distiictns em que
exercem jutisdicção, repclle também por isso no men-
cionado, que he Provisor no Arcebispado , e exerce (ain-

da /'/) temfiiralibus') huma certa jurisdicção. Consequen-
temente a Commissão opina, que deve haver-se por ei-

legal a eleição verificada no Eispo de Charres.
"

O Sr. Telles opinou que o parecer da Commiisáo
não podia sustentar-se , não só porque o Deputado elei-

to não he Bispo naquelle districto, he unicamente in par'
tibiis, e pelo sabido impedimento exercita em Braga
íqueila authoridade Episcopal

, que o Ordinário Diocesa-
no lhe pôde conceder, tanto a este, como a outro qual-

quer : também não exerce jurisdicção
;

porque havendo
em Braga Provisor , e Vigário Geral , distinctos , ao ul-

timo pertence todo o conlecioso, subsistindo no primei-

ro sóme:)te jurisdicção graciosa : sendo este os fundamen-
tos da Commissão

,
que parecem disfeitos pelas razões

expendidas , he de opinião que o parecer da Commissão
seja regeitado , e admitlido o Deputado eleito.

O Sr. Silva Carvalho mOstrou que o Bispo de Char-
res exerce jurisdicção não só por ser Coadjutor e Provi-

sor do Arcebispado de Br,;g<i ; mas por hum documento,
qUe apresentou, pelo qual se via que em huma ordem
passada em Scu nome principia z: mando = : por tanio

sustentava o parecer da Commiss o, accrcscentanJo quu
tlão só se devia julgar nuiia a eleição indicada , mas em
geral o devia ser toda a eleição daquelle ihstticto pelas

iiullidadcs que encerra , coino consta dos documentos que
éxistern na Commissão.

O Sr. Soares Castello Branco sustentou O parecer

da Commissão, dizendo que alérn djs razões expendidas

acctescentava que os Ptovisnres são Juizes dos Mítrimo-
nios, e dizimações; portanto tem jurisdicção, e oppõem-
se á Lei.

O Sr. Galvão Palma disse : he clara a Lei; os Pro-

visores são Presidentes das Relações, são excluídos os

que exercem individual, ou collegialmente jutisdiccão:

os Presidentes das Relações tem jurisdicção , logo são

excluídos em taes districtos. A' vissa disto approva o pa-

recer da Commissão.
O Sr. Trigoso oppoz-se ao parecer da Commissão :

foi apoiado pelos Srs. Serpa Machado , Bispo Conde , c

outros. E tendo ainda fallado a favor do parecer os Srs,

Girão ,
GiJia, Freire , e outros ; julgando-se sufficiente-

mente discutido , foi approvado o parecer.

Ordem do Dia.

O Sr. Basilio Alberto fez a segunda leitura áo Pro-

jecto da Creação dos Contadores
,

que oíFerecèta Luiz

António Rebello , e que a Commissão adoptara : man-
dou-se imprimir para entrar em discussão.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta de hum of-

ficio que acabava de receber do Miiiistro da Fazenda,

em que se incluião dois orçamentos dj Receita e Des-

peja
;
passarão á Commissão de Fazenda.

O-^r. Derramado apresentou em nome da Com-
missão de Agricultura hum Proiecto de Decreto sobre a

cultura do Alemtejo; ficou para segunda leitura.

O Sr. Bolo Pimentel, relator da Comniissáo de Fa-

zenda , leo hum parecer cm resposta a hum officio do

Ministro da Guerra sobre o pagamento em metal aos jor-

naleiros do Arsenal do Exercito. Approvado.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia = Parece-

res dj Commissões , e levantou a Sessão depois das 2

horas.

íN A 1 M P li ii N á A A A C 1 O M A L.
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O

GRÃ-BRETANHAí

Londres 2 de Dctembro,

Jcr,ial ou Diiirio de Paris de 28 de Nov, traz a

seguinte carta particilar

:

'^Verona 17 de Novembro. Os Ministros das gran-

tles Potencias , nas ultimas conferencias , tem estado par-

ticularmente occupados com a consideração das desaven-

ças existentes entre a Russiii e a Porta Ottomana. As
suai deliberações sobre este assumpto não podem deixar

de ter tomado hum mais notável caracter de importân-

cia ,
por quanto s;eraliTiente se assevera que lium correio

expedido de Vienna pelo Barão de Slunner trouxe ao

príncipe de Mcttemich a importante noticia de que o

Governo Ottomano tem resolvido manter, durante o in-

verno ^ todas as tiopas- Turcas em pé de guerra. As tro-

pas Asiáticas não voltarão para suas terras este anno, e

"expedem-se aos cor-pos acantonados nas margens do Pruth

e sobre o Djnubio consideráveis transportes de artilheria

e munições. — He cíaro por eslas disposições Militares,

que a Porta receia que a decisão do Congresso possa
,

em conformidade da politica do Gabinete de S, Peters-

biirgo ^ ser de natureza que conduza a hum immediatO
rompimento entre os dois Impérios. — Os Deputados dó

(inverno Provisório Grego ainda se achão na nossa vizi-

nliança. A decisão áo% Ministrou ao requerimento destes

Deputados para serem admjttidos ,ao Congresso ainda se

h.ío s.ite."

Fm conibinaç.io com o artigo precedente daremos

?qui o extracto de huma carta particular de Paris, que

f»lla de movimentos e preparativos militares na Polónia

e na Lit /inania : — ^^ Paris 27 de Novembro. — Li hon-

'tem huma carta de Varsóvia dirigida a hum OfficJal Fran-

cez , a qual falia de grandes movimentos de tropas na

fòlonia , e especialmente no Grã»Diicado de Litíiiiania.

Levantão-se novas levas de gente nas Províncias do Nor-

te da Rússia , e todos os Ofhciaes auzentes com licen-

ça tem recebido ordens para se unirem aos seus ccrpoS.

O Grã-Duque passa frequentes revistas ás tropas , e nos

circirios ou sociedades que elle visita, tem fortemente

expressado o seu desejo de guerra contra os Turcos. Du-

lantc a auzencia do seu Sobarano , os Russos obião sem
excitar a- attenção da Europa , e se apiovcitão de hum
intervallo durante o qual estão todos os olhos íítos cm
Verona, No decurso de Outubro, e durante os primei-

ros dias de Novembro , cxpedio-se grande numero de

correios a Télieran. A Rajsia vai cimentando com acti-

vidade as suas relações com a Perj/o."

Extracto de noticias à'Hesfanlia.

^' Pui/ccrda i8 de Novembro. Hoje ás três horas dá

tarde nos deixou a Regência : dirigio-se para Llivla tom
huma escolta de caTalierJa.— Somos informados que Ces-

ta que sahio de Barcelona haverá huma semana com

2^ homens pela maior paite de Milicus, narcha com
direcção a Vich. Suppõese que se quer reunir ao Gene-

ral Mil.ini ,
que está ainda naquella Cidade. A Regên-

cia publicou cm Vigel hum decreto cem data de 9 enl

que p.irtccipa a sua terr.cção de li's,cl para a Cerdonha

a fim de estar, diz cila, mais livre para pcdtr cumpiic

suas funcçòes.''
" Perpinhão iS de Nov. — O Earão A'Eroles

, de-

pois de hum movimento tingido no valle de Arcn , mu-

dou subitamente asna maicha para o àe Andorre. ARe'
gencia que no dia 16 de Novenbro ainda não tinha

sabido de Puj/cerda , envicu o seu Chsnceller a i/ivía,

pequena terra neutral entre a Cerdanha Hespanhcja e

Hranceza. Os velhcs , rrulheres, e rapazes, fcrão rece-

bidos em prança : dec-se toda a attenção a estss infefi-

ces victimas da t,uctra."

HESPANHA.

Madrid 1 1 de Dezembro.

O Universal de hoje diz o seguinte ;

" Huma pessoa residente em Lisboa , e que merece

toda a nossa cenfiança nos escreve pelo correio de ho-

je (10) que o Ministro dos Negócios Estrangeiros em
PíiríHCTrf/ , escutando o voto geral da Naç.o , e as inspi-

rações de seu illustrado patriotismo, adoptou definitiva-

niente o iiltiwattim proposto pelo Governo Hespanhol
,

reduzido a qiiè se ajustasse a alliança offensiva e defen-

siva entre as duaS nações, deixando de parte para tem-

pos mais tranquillos aS antigas pretençócs scbre Oliven-

ça , Montevideo etc.

' ''As bases da dita alliança estão combinarias com
murta simplicidade; a exfCfção he slinmanente fácil,

e as condições são igualmente honrosas para as duas par-

tes contratantes , e fundadas em huir.a rigorosa recipro-

cidade.

Por de yiento hum corpo escolhido de f^) ^"it"-

guCíes de todas as armas entrarão irr.mediatamente em
Heipanha para estarem a dispcsiçáo do Governo Kespa-

nhol; " (Ê teião ainda os valeioscs soldados Fertague-

íes de p-4ssar por está desgraça ? Estarem á disposição

do Governo de huma Ksçáoque nunca quiz a amizad*
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ff^iUca de Ptrt^ugal senão guando sevio em aperto! Orá

que seja para saúde ! Tratar de receber auxilies de Por-

tiigiil , sim, quanto antes; mas restituir í^/iufofa , a setj

tempo.... Vamos, Deos nos ajude; vivão os politicos

do tempo, vivão! viváo ! Costuma liaver garantes nos

Tratados, e principalmente as Potencias maiores os dáo

ás menores: quem será o E:aran e do tal novo Tratado
j

se elle existe (o que duvi Íamos) como diz o Uni-jei-

jíi/ .' ) "e se as circunstancias o exigirem ao diarite , sS

au^mentar.i este corpo coníerme a necessidade e ln!crc--

$e que tem as duas nações em defeiider a todo o cusio

a causa commiim.
" O nosso correspondente accréscenta que o Sri

Freirt de Atidi-ade , Ministro Hlenipntenciar-o de Fartu'

gal em Madrid^ eontribuio poderpsamente para o bom
êxito desta negociação, e se tem leito acrcdor do apre-

ço e gratidão dos verdadeiros amii;os da independência

das duas nações j cujo destino deve ser já o mesitio em
força desta alliança.

"Por ultimo nos assegura o autiior da dita carta

que os patriotas Púrtague:,es se achão intimamente con-

vencidos de que o Sr. D. Evnrhto S. Miguel, cujo ?e-

lo, illustraçáo e patriotismo tem sabido defender coili ener-

oia a dignidade e o interesse da sUa pátria nesta longa

e delicada negociação, fará agoi-a quanto estiver di sua

part« para titar todo o partido possível das boas dispo-

sições , em que se acha aquclle Gabinete.

'•Também se cria erp Lisboa" (lie cousa que nem

se quer se tem aqui ouvido fajlar , nem tão pouco no

precedente Tratado; salvo se se falia em clubs particu-

lares )" que hum tratado de commercio adoptado ás ne-

cessidades e interesses das duas nações, acabará de es-

treitar muito em breve os vínculos naturaês que asuncin,

e quí Uaje devem ser mais indissolúveis.

Idem l ii

O Espectador de hoje traz huma carta de Stiiniá

de 6 do corrente, qOe diz entre outras cousas o seguin-

te; — "Quinze tiros de canhão annunciirão em l.yúo a

2Í do mez passado a chegada do Ministro de Aíuatmo-

rtnci) que vinha Ae VeroiiQ coni direcção a Paris

— Hor noticias de Fiujcerdà do i.° do corrente se sabe

que a 28 do passado tcve iV//;jj huma acção com Erolts

QUJii sobre o mesmo território Fraiictx, , no qual não

só fez em postas aquelles miseráveis , mas esteve o mes-

mo Eroles quasi apanhado. A batalha foi petto de Em-

becli , e ate se diz morreo hum suldado Fraacez dos do

Corpo de Observação. —' Diz-se que o Governo Francez

trata de alistar 40,^ iiomens da classe de liiaz. " (He
positiva a notijsj* npis, ?e ^cha, q; JJifjereto para esse fim

na Monitor. )

LISBOA 17 di Dezembro.

Sr. P^edaetár- d» Gaveta VuLvetia} :

Segundo a minha luneta, a matéria he de urgerj-

tia Logo, 3 privmeira palavra V. m. replica sem cq-

nheciroento de causa :
— Níq be ? = O' Sr, , olhe que se

tiata da infracção de Coirsíituição sobre o caso de Gon-

çalves, que íiida em, vx)ga'por entre os que talião alto e

baixo , ca nas nossas Regipes , e lófa deJIas ! ~ Sem V.

m. se espremer já eu o adivinhava; passe de mão, e fi-

que para segunda kitura. =: Então como V. m. , Sr. Re-
daccot , despacha com taivta brevidade, eu não lhe fico

atraz ; seja a, qiuestáo adiada , e a Deos, regalar ; mas fi-

quf:mos de acordo, que em nós tratando de infracções de

Constituição daqui por diante , o objecto não ha de ser

urgentft, porque a. Lei he igual para todos. Todavia pa-

ra que a iiín<;ta me não engane , e paia livfar-me de

equi\iOcaç')cs sempre quizera ter o gáudio, de que V. m.

me esclarecesse, como poderei eu entrar no conhecimen-

to próprio do que Jão urgências. (^Ahi vem já todo eii-'

grilado 1 teiília paeJíncia com a minha ignorancja
;
quem

pergunta quír saber), nisso logo V. ír\. conhece por Ú
mesmo sem adjutorio externo. = E que tal lie afunçSoí

Então he pepino, ou maísaroca ? Fionei na mesma. 0,3
venha de lã isso. :; Eu o faço entender^ As urgências ru

são vivas, õii são mortas, que he o mesmo que dizer,

são activas e passivas em direito natural. ... =: Perdoe-

me, jSr. Redactor , veja se me persuade de outra manei-

ta , porque eu tenho muito medo desse direito, e tenho

prssoas err. cas.1 que, segundo ellas dizem , ainda o igi-o-

f5o , e ouvi ha três annos dizer a hum Pregador, qtie

.1 Lei natural náo era bastante para conter os libertinos,

sem 3 crença da revelação. De tudo se agonia I Forte

sina he a minha! ~ Dir-lhe-hei pnr outro modo; urgên-

cia lie tudo aquillo qtie aperta, oti insta; v. gr. o cn-

terrar-se hum dclunio; aqui lia dois apertfjs , activo, e

p3ssi\o; activo, porque a não ser logo sepultado, ou

atiradc ao mar, põe em aperto os vivos, e elles instão

por causa do cheirinho, que pôde contaminar os pouco

flfaiitelados : passivo, porque o defunto fez vispere , e

passou pelos spertcs. . , . Ah Sr. Redactsr, r.ada de mor-

tuorio ; Deos nos livre deile ; traja-ine exemplos vivos.

O homem he o gioante triareo i . . . , ahi vem já com a

lingiia de fora....! = Não tenho duvida em ilKistrallo ;

eu lhe faço ver huma urgência viva. O Juiz de Fora de

Moiiino felicitou as nossas Coites expondo-lhes ao mes-

mo tempo a impossibilidade de viver crm o ordenado ,

que actualmente tem ; aqui eslão ptlo menos dois apet-

tuxcs ; em quanto ás Cortes, porque agradecidas da doze

hão de desejar attcnder á lamuria do pobreziío, vendo
ao mesnib tempo que pela Iti futura regulamentar dos

Jurados, podem poupar a immensidade de ciiintjuiíiis ^

que se está dando a estes pribrezitos
,
porque os taes Ju-.

radcs são bisatros, e traballuiO de graça á satisfação de

toda a Nação ; u em quanto ao familiar de Astréa, por-

r,ue sem a tal caravela de accrescimo está exposto a não

fioder dizer Missa cantada sem dentada peiiodical. =: Sr.

ledactor , não se escandalize ; ainda fiquei na mesma ;

que me importa a mim o defunto , e o Juiz de Fora cá

para o nosso caso? Eu náo queria saber de urgência»

paiticulaics
, potque issO basta faltar a aualquer, eu ar-

dia por perceber o que são urgências publicas ; se se» não

fallava em tal!. ,. Ei-lo ahi a voniitar faisca» , e a qu;-

fer disfarçar o esqueniamento ! =]sso tudo he quimera;

já disse o que tinha a dizer-lhe ; urgências são as neces-

sidades ; he certo que liumas siio maiores do que as ou-

tras ,
porém como São entes, que se núo medem ps:lo

mesmo compasso, eis-aqui as urgeneiís encabeçadas no

rruximo , ou ciinimo do relativo. =; Agora , meu riqui-

nho , tenho entendido ; aiateiia urgente entra na ordem
dss composições elásticas. Eu bem via que os objectos

ora se encolliião, e ora se eitendi,ão
;
porém julguei que

tinha com a luneta a njesmj galhofa, que tive com os

Óculos fixos. DeOs o avivetue para meu esclarecimento.

Então até por concordar V. m. me desco»)pÕe ? ! TfcBiC

Ciiidado , que tauto se entezj a ccxnia até que estala....

Arrebente para ahi com fatiar, r; De que Uie serve a,ÍM.-

neta, se não vs mais do que urgências. = Só esta ago-

ra me faria rir! E ainda Y. m. , Senh"t Redactor, jul-

ga que crtovi vendo p»uco ?.. . Sempre ha dias bem aiiac

gos ! Que diabo he aquilio que vem a deitar tantos fu-

mos ? J^oca a limpar a, UmcU. Lá vem aproximaiido-se

he hum iigmem .... hum rapaz ..... e hum burro ;

...todos três erri urgcneia , for que ora vão huns poí '

cima , e outros per buixo , e liutn escravo cantando nm-
dinhas , e pcrfumaudo-lhes Os trazeiros com huns fogíirpi.

•

to velho. Chitoii ! elle lá canta . .^., çJ|« lá canta..,.
,

Com esta historia do bur.to

Havemos calar a gente ;

Eaçáo tudo o que quizerem,

Porque este Povo iie pruder.is.

Oi Romanos de algum dia

Tocavão tachos á. Lua ;
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-JVldlittám -o Stvl ú labiM.

K eu tâ pM «ritre perfumes

Tficarei a Charumila ;

'Eíprêma
,
quem se espremer

D.irei liuma sorvidéla.

Qtie n:^ à\t íic ífe rabeca i Sr. Rcriactor? Oiié c"!»

lige deitas eti<t(0-rtrih3<i! Falia, ou não fjlla ? =: Que Irei-

<ie dizer? V. iti. IfGJt; •bit'» tncáranrio com muitas lidicu*

'larias : esse hmrrfeiYi t^ue 'cíW« he o Tliurilxilo
;

qiiiz-sí

^eter •a graciftstf) •**- cSíaí 'í&ria? , c salilo coin a biirii-

Cida para ver se liic act)aváo pillicria, querendo peio ran-

çoso conto -rfe minhS aW) desciilpjr os procedin.entos

arrOzes e itrçp^ilyriWuno^ do>! setis patronos
,

que já s5o

Tão calvos, qtíc aHYda ^que eile ajirntasse v-juantns burros

tem o Mun.io, e el!-e Se pozesse à frente -de todos, nem
ainda ass:m ines^i-w Consegui iria fazer burira, ou tir di hor-

Tice iKiina N^cáo bí'iU':9 , e juslíssinis-mente aoravada Cada

Vez mars. Fallf de ssíuínptõl! sérios, se não cslc-se. =zV.

in. , Sr. Redactor, o tíue viuer l#e meitr-me tir> daneis

"altas ; tdrno 'a Tepet^it-llte O qtfe jA lhe dfsse de Outra

yei ; V. m. lie grutesco com capa de cotcu.nda , assii^i

'como cefíos deS|»nt)Cos cOm » sobrecasaca de hbcraCT ; di-

*í-nrre , V. ni. tj.rVbem <ts» do tal anel de páí) da nnv-i

inveriçSo? Se a-s^iiii 'hè j arYeda cani<'cfes
; porque esse^

tjfaes são brigões , e se nio ou<;a o que se papisa com
lirm

,
que a luneti Híe cteparou. Tenha paciência

,
que

Mirei agora de afFrorttj<fo. Apre! He curiosidade de ríiait !

Eu 3 ponho , eu a poiíiíl , c eu Ihí conto o caso , Senáò

não riie deixa. IMIie que nie arripiei coui -a liru.sarij !

VamV)s lá coin ella outra veí. Estive honrem vendo hum
vulto aos empuiròes a dcz homens para os alirar áOs mu-
rei.... i V. m. a iuterrompt-rmt ! = ?ois nâo hei de

Interromper ? Essj â|;"'tà só os fatos Cii^oleitt, t logo dez

ho.iiciis sem irais nem tilais empuriadms por hum I

~
Seiiipte lia de ditvidar ét tudo o que <iigo ; V'. uu náo
"era bom para lirar íie CQitseq.itncia. vSuppónha xiúè f> ho-

mem se combinou com outros patuscos da sua sucia, e

elles acodem ao fêtliittio da pássaro , e feforção a p.irte

..... heiTi ? . . . fííi-fl», oú nívi hirSo por esses tfiares d*e

Cliristo ? Sim Senhor.... sim.,., eu mê calo ^ diga o

que quizer. = Voamos tôln-Witthodo ; quai hea causa da

ipicstáo ? ::! ferdoc-riíe á suâ bizarria
,

por^tri não o pC^s^o

satistazer ; essa agStá he particular!! ! Seja o que for:

supponlia que lie por náo quererem emparceirar no )Og'o

do pilha
;

pode alguém obrigallos ? Para gritar não b.e

prccizo agarrar-me
,

grite. — Do dever ao poder vai muita
distancia ; o dever tc.m o império na lei , e o poder na

loiÇa. r: Ali Sr. Redactor, limpe a lii-io á parede, e não

Se taça codea ;
^'. m. já vio huma firtrrofosa por terra ,

t ino será milagre ver ótttra horrorosa por msr ; olhe que

taniLiem ha Radrigos maí-inhOs. Ei-lo M» cOm a balda . .

— Nestas circunstancias clllavão tedõs os PeriodkOS. =
Niída, nada de chibshçí, porqufe csiSo em fefitlentaçáo

as três bagatelítaí seguintes ^ segundo i voz geral , è as

quaes áídeniamar o nosso Homem, suspensão áo líahcal,

íestriçao da imprensa, è pfOmpt ificacárt de tundos Nacio-

Tiaes para a espionagem dos ptofahos ! ! ! O' meu querido

do cofaçáo , confesso-liie que por esta ii5o esperará èu

tão cedo, nias em liin cada hum nasce para o que hasce,

ronforme a sina que tem. E o que dle se espaneja '

Eilo... eilo com alguitia das suas. ~ N.iíla de terror pa-

•illco ; os Fovos rebeilírão-se contra o despotismo, e prc-

íão á Constituição ; deixe zombar quem zomba
,

porque

o e-pifito da liberdade já n3o pôde succunibir ; mal dos

'Pedreiros se depois d* arrombados ós diques a huma Ca-

rambola , se lhes atravessão diante com os petrexos da

arte para suspender-lhe a lêvatia
,
pofque a primeira gol-

fada os deitará por terra com todos os seus instrumentos.

A Nação Portugueza jurou cumprir , e fazer cumprir aj

regras estabelecidas no seu novo Código , formado pelos

seus Procuradores nas Cortes Constituintes. Nada testi

a 'recear, f^ennss de nota, e AtfetasíBUJaies zelíò íoiíi

firmeza a cau<!a da justiça , e sfe V- m. hé iriíiiicaca
,

não lie bom Poíiusuez. — iiasta , tiasta Si. Redactor, es-

tou inteirado ; mas ~ Diga o que tem que dizer ;

diga
,
que não tardarei ein conveiuello r: Sim Sr., estou

convencido . , . . potcm =: Por^m que ? Acghe com
is\o , que quero refutar-lhe Os argumentes. =; Eíciísa de

ter esse trabalho, porque a tal nota das pennas e a au-

dácia dss Atletas teiãO esse cuidado; e V. m. pela sua

civilidade ha de acompanhar a Ptccissão , e o Padre
,
para

haver pregador. Não se de^ccnsol^;
,

porque ha de hiC

conuiosGO muita gente de bem, e nada de patifes, por-

que tem cuc se oppóretti ás vacaturas da espionagem,

A Dc<i;
, Si. Redactor; vou lirrpar a luneta; o sol vai

tii;'ifido daqíii a panos largos, as nuvens cngrossjo, a ce-

gueira lie ní!>it,1 , 05 ladrões sáo immensos , e eu quero

ámanli.í l-.ir dar hum pr.sscio aO Campo Grande com o
vidio benl linvpo, « O olho arregalado.

O mesmo d'oiitras.

—^-
.ròárwiw 'Wt^^^^^-^

COPvTES. — íejiiTo^ d-o ília i8 (íí Vtiemíre. -^ j6.^

Aberta a ScVsSo sob a presidência òo Sr. Motrra ^
e íWa pelo Sr% Sectctaiio 'Baiilib AHciio a acta -da pre-

cedente > «jVife fôí appfovada , Oeo conta o Sr. Secretario

fílgiuiriis dó exp'e<lieflte, em qUe se comprehendia a se-

guinte cnirespomiéncia :— Hum officio do Govcint) pela

Secret-aiia d' Estat^So dos Negócios da ^;a•^inha, vtn que
expõe

,
que h.avendo cesSado ss furcçóes de fiscal da

Finenda da Wariívha pda s-xtincçáo da respecliv.-i Junta,
expúe-se a neccssid.ide de liaxcr liurrj Jliriscoí sulto par»

conhecer os ibjettos crOténCicsos , em confequencia dt»

que o GnvciKO tion.tára ir.tei inarrente o Auditcr Gisraí

da Marinha , o qire participa ao Soberano Ccn;gresso pa-
ra resòlvfct o qtiè julgar toiíx inivnte. ©litro incluindo

humâ parte do Registo ttínodo es 5 heras da tarde de»

dia 17 de Dererr.hro de iSiii
" Pergantini ^"tâticez =: Júlio e Julieta = , Capitiio»

João Ralfjin, dfc thirboiírg* em 9 dias, e 12 passagei-

ros.

" Ni)V-ildatles,

" A lioiírè dé predito Bergantim vem o Depuísdo»

fiefá PWvincia dá u^í nríeíra ás * cites Ordinárias, o Sr,

JuHe Francisco ii' Ofiteira, ex-Fncarrcgado dos Nrgccios

«c Pettb3;nl em Ft-íJnçií , o cUâ] disse: que b Corgiesso

de Vèto^iU se hia dissolver , e que passava a haver hu-

ina t^eunião chi Pai Is do Ministro iVJustria, e dos Ne-
gócios Estrangiirris eiti FroHfa, Duque àe Monimoi ency ^

e Lord '^ICcilingi l.in , a fim de tratarehi sobre os negia-

cios da Peliínjilla , cS tjUaés gtialmente se esperava fos-

sem favuri.vejs á Constituição. Eiitregoti hum pacote,

e huma cattá de bfficio que se remettem juntes. Os ou-

tros passageiros saò três pessoas de familia do sobredito

Deputado; A!f. Eíiej j Negrciânte Francez , e llU^^a pes-

&ôa de Fanilih ; Mr. Garnier , Ptrpiietaiio ; Fralicisco

Sai'ier , scirti emprego, cem liLtna pessea de íamilia , e
j altistas Ftaíicczés. "

Outio officio pela Setrètaria d'E»tadó dos Negócios
dá Fszenria , ircluihdo a relação de todos es papeis

,
qiie

se tem íeiebirio dás Províncias do Brasil , e pregunt»

sé fiéllei! sSo iheluidos alguns c( h prel endidos ha ordem
dJs Cortes de 9 do ccrrentè

;
passou a Cen missão da

Jr.fracção de Censtituição.

Maiidou'se fazer rrefiçao hcntcsa da felicitação,'

que pela mstr.laçàò dasCcrtcS enviáo o Presidente , Ve-
fíadores , e Procuradores da Carr.sra ConstilucionaJ de

VilU Keal da Ptovincia de Tràs-os-Motites.

OuMiáo-se cem agiado as que pelo tresttio motivo

rnria o Piior Enetnrendadó de Caiãl-Cfiiiba ; o Correge-

dor de V<:<í», João Caidcso da Cunha Araújo ; do Pri-

meiro 'lenente da ArrradíF Nasionai e Real , Pioturador
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des Povos da Ilha do Principc , ]Oií]um dô Sousa Era-

»a^ e da Sociedade Patriótica Coiutitucional.

Ficarão as Cortes inteiradas das partes de doente

, dos Srs. Almeida e Castro , e Fernandei Pinheiro.

O Sr. Secretario Felgneiras pedio e obteve licença

para ler a redacção do Decreto
,

peio qual se niand»

proceder a nova eleição de Deputados na Divisão de Vai

de Vez. ApprovadOi ,

O Sr. Secretario Basilia Alberto fez a chamada , e

disse se acliaváo presentes lO; Srs. Deputjdos , e que

faltaváo 29 , dos quaes 10 tinliáo licença motivada.

Ordem do Dia, — Parecces de Coiumissoei- I

O Sr. Presidente deo a palavra á Cominiiság de

InstrucçãO Publica ^ e logo o Sr. Pina e Mello ^ relator

da mesma Commissáo , leo os seguintes Pareceres : 1.° de

Pilippe Alberto Patroni Martins Maciel Parente ^ éin que

pede. ser admittido a fazer Acto de Foi matura na Univer-

sidade de Coimbra nas Faculdades de Leis e Cânones
,

em que já tem o gráo de Bacharel, náo obstante não

se haver matriculado no 5.° anno , nem ter frequentado

os estudos d'eHe
;

parece á CommissJO que seja indefe-

rido. Approvado : 2." de José do Carmo Vieira ,
Profes-

sor de priíiíeiras letras na Villa de Meiam/rio ^ em que

pede auç;mento do ordenado da sua Cadeira
;
parece á Com-

inissáo que visto ter-se concedido hum augmento geral

de ordenadas aos Professores, deve ser indefeiido o le-

querimento. Approvado: 5." dos Praticantes e Ajudan-

tes de Cirurgia do Hospital Nacional de S. Josi , em
'

.e)ue pedem huma gratificação para hum Mestre de língua

Fraoceza : parece á Commissáo que seja indeferido. Ap-

provado.

A Comniissáo de Justiça Criminal pelo seu relator

o Sr, Martins B.isto leo os seguintes Pareceres: l." so-

bre a indicação do Si. Rodrigo de Sousa Castello Bronco,

em que pedio informação sobre o estado dos trabalhos

da Commifsão encarregada de fazer o Código ctimina),

e resposta da mesma Commissáo , e do Governo sobre

este otjecto : parece á Cominissâo de Justiça Criminal
,

-<jue sejão convidados para a organisaçáo do dito Código

quaesquer outros Jurisconsultos Portuguezes , como se

determinou a respeito do Código civil pelo Decreto de

l6 de Setembro deste anno , sendo a quantia do premio

fé do accessil metade da designada para o Código civil
,

e devendo entrar em concurso também o Projecto já

principiado pela Commissão ,
pelo que offerece á discus-

são hum Projecto de Decreto em 6 artigos para preen^

cher o mencionado tim : ficeu para segunda leitura, 2.°

os requerimentos de José Soares de Mello, e Francisco

José da Costa Pereira ,
condeiimados a degredo para

Cabo-Verde , e Angol.t: j." de Luiza Rita Pinto, e ou-

tros de Tabõaf) : 4.» de António Duarte Pimenta. In-

dehridos.

O Sr. António Marciano, relator da Commissáo dí

Justiça Civil, mencionou os seguintes: 1.° do Admi-

nistrador dos bens dofallido Francisco José Moreira: 2.°

de D. Caetana Jozefa de Mascatanhas : j.° sobre hum
oftício do Ministro dos Negócios do Reino acerca do

Tombo dl Casa da Rainha. Náo pertencem ás Cortss.

O Sr. Miirgiochi , relator da Commissão de Mari-

nha , leo hum parecer em res.tosta ao Ministro da Re-

partição respectiva ,
que pergunta se as attribuições que

tinha o Conselho do Almirantado de passar as Patentes,

e registallas, deve reverter ao Conselho de (Juerra
,

aonde anteriormente pertencião : parece á Commissão

,que esta attribuição deve passar ao Major General
,

e

que o decimo do soldo, que cada hum deve dar , per-

tença ao Thesouro, em quanto huma lei não regular es-

te objecto : licou para segunda leitura.

O Sr. Pereira Pinto, relator da Commissáo de Giier-"

ra , leo hum parecer em resposta a hum officio do ftli-

nistro da Guerra , em que propõe ou dissolução do J!a-

talhão da Ilha Terceira, ou outra qualquer medida que

julgar mais própria , a fim de evitar as desordens da mes-

ma Ilha : parece á Commissão que o Governo use dos

meios que tem ao seu alcance
,
para que o íatalhão ad-

quira a disciplina que perdeo , nunca porém a dissolução.

Depois de breves reflexões foi approvado o parecer. O
Sr. Freire offereceo huma indicação tendente a aniiuLir

o artigo do Decreto, que manda conservar a força arma-

da das Ilhas, no pé em que estavão em 1807 , a fim

de que o Governo possa proceder como acertar : ficou

para segunda leitura.

O Í5r. Manoel Patricio leO os seguintes pareceres

da Commissáo do Ultramar :
1.° sobre huma indicação

dos Srs. Deputados de Fianhi, e representação do Go-
verno da mesma Província, em que propõem hum pro-

jecto de Decreto para a creação de hum Jjiz de Fora

na Villa de Campo Maior da mesma Província. Julgou-se

urgente , teve logo 2.' leitura ; e por nova votação dis-

cutio-se logo, sendo com pequena discussão appiovado :

2." sobre a exportação de certas fazendas da Ilha da Ma-
deira.

O Sr. Bettencourt , relator da Commissão de Agri-

cultura, leo os seguintes pareceres: l.° dos lavradores •

da Azambuja sobre obras nas lizirias : 2.° Decreto sobre

pastos coiiiiiiuus,

O Sr. Girão , relator da Commissão das A'tes , leo

os seguintes pareceres; i.° dos Juizes do Officio de Peií-

leeiío; 2." da (amara do Funchal.

O Sr. Camilo , relator da Commissão do Conimer-

cio, leo hum parecer sobre a importação de fazendas es-

tampadas d'Asia.

O Sr. Eecknmtl Caldas fez huma indicação para ex-

citar a attcncão do Governo sobre huma obra já princi-

piada no Maranhão da abertura de hum canal.

O Sr. Soares Franco leo bum projecto de refor-

.ma para a Academia do Po^-t» ; ficou para segunda lei-

tura. • ._(;i

O Sr. Francisco António de Campos leo projecto

de Decreto para a creaçáo do Porto-Fraiico ; ficou pata

segunda leitura.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia a oomea-

ção dp Tribunal de Protecção da Liberdade da Impren-
sa, e reunião das Milícias ; e levantou a Sessão á^^a^JioV

tas.

/ 'JN-NUNCÍO.
" Saliio á luz: .0 Despotismo Desmascarado^^- .qu,»

*' Verdade Denodada, dedicado ao memorável dia i." d«

"Janeiro de 1821 , em que a Província do Grão-Pará

"deo principio á Regeneração do Brasil. Obra compoi- s

*' ta e ofTerecida ao Soberano Congresso
,
por l.um Pa- 1

" triota Paraense : composição piçtoresca , e curiosa, que, |
•'reunindo em ameno quadro as preciosidades Vcgetacs,

*' Animaes , e Miiieraes d'aqiielle clima, manifesta a sua.
" degeneração nas incrivcis ve^açóes

,
que tem suppor-

" tado seus iiaturaes , cu)a maior parte tem tido a lufe-
" licidade de náo ahegar ao conheçimeiíto do Real Thto-
" no ; ao qual respeitosamente se oíTciece as grandss vau-

''tagens que st podem tirar daquells vasta, e rica Pro-

.•'vincia, e os melhores planos de arbítrio para a sua
" emenda , e reforma. Vende-se por 48c reis , na loja

" de João Henriques , Rua Augusta N.° 1, na de António

"Pedro Lopes, R.ua Áurea N.° ij8, na de Francisco

''Xavier de Carvalho, ao Chiado N." 2. , e na de Cac-
'' tano Machado Franco , Rua da Prata N. S2. "

. . ..^

ÍN A 1 IVI r K L N ti A r, .V U I O N A L
-^T-Tt
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SEXTA FEIRA 20 DE DEZEMBRO.
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LISBOA 19 de Deítmbrp.

Al dual líidicaçúei acerca de S, M. a 'Rainha.

Cl magesto^o alcaçar da Soberania Nacional , onde a

relisiâo, a sciencia, e a justiça dívem prender ao Con-
f;rf5so mais respeitável da Monarquia Portugueza , dois

Representantus da Naçáo pedem a palavra para fazerem
sonre o mesmo objecto duas indicações diamelralinente

oppostas. Qual delias merece a approvaçáo dos bons Por-
tiiguezes ?

'Devendo infallivelmente cuinprir-se a Lei, tanto
"a respeito da Ex-Rainha de Portugal, como de outro
qualquer

,
que recuse jurar a Constituição Politica da

Monarquia, c sendo que a prompta execução da Lei,
foi retardada por voto de dez lacultatívos , que disse-

rão perigar a sua vida pela intempérie da atmosfera .

se nouvesse de tazer viagem no rigor da presente es-

taçao : proponho, que se indique ao Governo o deter-

minar que es dez facultativos, a fim de preservar a vi-

da e saúde da enferma ex-Cidadáa Portugueza, Ihí fa-

cão circulo durante a sua estada no Rtmatháo , para
onde loi removida , e que a acompanhem na sua im-
mediata sabida ()ara fóri de todos os dominios Portu-
guezes.

Assim opinou o Sr. Deputado Pnto MonU na Ses-
são de

5 de Dezembro. E he crivei que elle concebes-
se, e ousasse manifestar huma indicação tanto mais fú-
til e indecente, quanto a todas as luzes impolitica e an-

ti-('onstiíucional ? He crivei que buma similhante indi-

cação não fosse desprezada , apenas foi ouvida , e que
ainda ficasse para segunda leitura , que tanto vale , co-
mo para segundo ataque d Nação, cm nome c como Re-
presentante da qual entra e falia no Congresso o Sr. Pu-
to; segundo insulto ao melhor dos Reis, a qucni se re-

nova a magoa de ter sido Juiz forçado da sua mais pre-
ciosa ametade ; segundo aviltamento , e avikanienio pu-
blico da augusta Pessoa da Rainha a Senhora D. Curloia
Joaiiiifiia^ i]Uc para ser respeitada não precisa da nobreza
de Seu sangue, inferior á de suas virtudes; e segundo,
aiivia que desnecessário, e supérfluo testemunho da des-

moralisaçáo do author de stmilhante indicação ! ! I

He crivei sim , e a nódoa que tem manchado a gVo-

ría do Congresso, e da Nação talvez seria indelével, se

no Congresso o Sr. Deputado Accurilo das AVuej não
levantasse a voz pata fallâr a linguagem da honra, e da
rerdade em abono da justiça. Sem a sua digníssima Ni-

dicação, dir-se-hia que com a Constituição na mão per-

tendia a ignorância cantar o triunfo solenme do despotis-
mo na própria Ssla das Cortes, e que onde primeiío se

jurara i Constituição, e principalmente cumprii fazer que
ella Se guardasse , ahi mesmo com todo o descaramento
se sttcntára contra ella. Trancieveremos aqui (para es-

tar mais presente
,

posto Já o fosse na Gaz.) para credi-

to do Congresso , e honra da Nação , a indicação do Sr.

Accuriio das Neves: assim podessemos giavalla em le-

tras de curo no templo da merr.oria.

" He huma das ptincipaes attribuiçóes das Cortes fa-

" zer guardar a Constituição Politica da Monarquia, tt

"ella tem sido violada de hum modo muito extraordina-

" rio na augusta Pessoa da Rainha a Senhora V), Carlota.

" Sem preceder processo , nem sentença do Poder Judi-
" ciario, despo)árão-na dos seus direitos civis e políticos^

"dos rendimentos da sua Casa, e até da sua liberdade,

"não lhe permittindo nem levar comsigo as Scnhoias

"Infantas suas filhas para a Quinta do Rcmolhâo
, para

"onde fo) mandada reliiar com a expressa, e notável
" ordem de ser scompanhada unicamente pelas pessoas
" indispensáveis para o seu serviço pessoal. Que maia
" lhe farião se fosse convencida de grandes crimes ?

"O motivo, com que os Ministros cubrirSo estes
" procedimentos , foi o não ter S. Magestade prestado <>

"juramento a Constituição na forma da Lei de ii de
" Outubro do presente anno. Não he liquido se S. Ma-
" gestade está no caso da Lei; trás ainda que o fosse,

"quem deo authoridade aos Ministros para se arvorarerm

" em Juizes da Rainlia debaixo do arrastado nome de;

" ElRei o Sr. D. J i,âo Kl, que elle mesmo não podii

"julgar a sua augusta Consorte? Pata datem melhor ar

" conhecer a precipitação , com que obrarão , assignando

"a Lei às pessoas obrigadas a prestar o juramento nc»

"prazo de hum mez
,

que findava em j de Dezembro^
"já em 22 de Novembro andaváo com intimações i
" Rainha ; ji em 27 do mesmo se ordenava ao Ministra

"da Marinha, que fizesse apromptar a fragata que de\it
" conduzilla para fora do Reino, não obstante estar o
" caso ainda dependente da sua resposta , como se decla-
'' rou na oídeni ; e já em 2 de Dezembro este Ministro
" respondia

,
que a fragata estava prompta. Tanta eia i

" pressa com que querião depoitar precisamente no dia

"4 huma Rainha, cujos bem merecidos louvores tem
" soado por mais de huma vez nesta Sala , até pela sua
" adliesSo ao Svstema Constitucional ! E para que ? Para

"tirar a hum Rei, que tantos sacrifícios tem feito para

"consolidar este mesmo Systema á sua Real Consorte,
" sepultar em amargura toda a Real Famijia , e causar í

"Nação as dolorosas impressões, que lhe teria moliva-
" do este espectáculo, se não fosse substado o embar-
" que

,
porque lium.a Junta de Médicos fez gritar a hu-

" nianidade a faxor da Rainha.

"Huma similhante invasão do Poder Executivo so-

»'bre o Poder Judiciário , hum similhante ataque aos di-

" rcitos pesscacs , e Reaes de S. Magestade a Rainha, e

"a nenhuma consideração, que os Ministios tiverão pa-

" ra com 43 Coites, as qiiaçs deviáo consultar , antes
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, ^^^ de Iptoce.der ,
segiunlo o prudente , e jutidico volo-

"da maioridade doConsellio d'Estado , não se acreáita-

" riáo facilmente , se os mesmos Ministros o nio tízes-

"st-m constar pelo relatório, que depois enviarão ás Gor-

" tes. He de evidencia juridica , que a Kainlia não po-

"dia ser privada da sua liberdade, dos seus direitos, e

"da sua Casa, senão por meio de Sentença prulerida

"por autlioridade competente, e como attentados de úc-
" to devem de facto ser reparados.

" PropOulio 1.° que S. Magestade a Rainha ^ej.i

" mandada restituir anU omnia ao estado de liberdade
,

''e ao pletio ?ozo de seus direitos ,
e da sua Casa, da

" mes^^.a^fó^ma ,' que se ^cluya antas dos attentalorios

*' Deefetos de 4 do corrente m'ei : 2" que depois se íot-

CVne , e se dscida o. competente processa, òu perante:

-

"a autlioridade, que as Cortes deM^narem
,

ou |jcrjnte

"ellas mesmas, á maneira do que se praticou no Parla-

" mento Inglez com a causa da ultima Rainha dj G/-.T-

-'' Bretanha"^ pois que í>. Magestade coniO _parteclpanre

"de todas as prerogaíivas honoriftcjas 4f:;svj';jAuâusto_

"Esposo não tem Juiz determinado.

"Sati?fazL'ndo-se por este modo á Justiça^, e ao de-

"coro nacional, será também o meio de tirar a Naç.io

" do mio passo , em que os Ministros a precipitario ;

.''porque yendo-se nos paizes Estrangeiros, que hum

"•*'R.ei tào conhecido pela sua bondade para com todos
,

""*
e páa sua ternura para com a sua Real Familia

, cm
"""*'

liigar de seguir o precedente arbítrio de remettcr o

'' neoocio ás Cortes ,
como lhe propozera o Conselho ite

"'*'«Esrado, adoptou a fogoza determinação, a que o arras-

^•'tárão os mesmos Ministros, tão repugnan.te aos sen-

""'"•
timentos do seu coração, dir-sefiiaj que este bom Rei

•"•çsta'
,

posto, em estado de coacção por -estes Ministros."

' Tal he a indicação, que na Sess o de 11 de De-

zembro fez em Cortes o Sr. Deputado Acciírsiu Jni Ne-

ves , digiia por certo de sef logo approvada por huma

^-sóremne'^ e publica acciamaçáo. Honra e Louvor a tão

''benemérito Deputado: nós não invejamos seu espinhoso

emprego; invejamos Com tudo seus talentos, e qnali-

dades,°irivejímós à gloria de que se cubrio no momen-

to abe'nçoádb, em que emprestou a sUa voz á voz da

lionra para vingar os direitos da Justiça.

Mas por onde principiaremos óp^iàWele d'c£tiis duas

'.indicações? Oppostas na razão directa dos motivos, pc-

"los quaes os seus authores as propozerão ellas conscrvão

eiVi, seu contesto o cunho, que lhes he próprio. Huma

estuda'da indecencia de e;:pressõe5, huma atrevida impos-

tura de sciencia , huma crassa ignorância dos primeiros

princípios, huma desvairada- applicação de mal íorinados

racípcinios , fazem saltar aos oHv-.s a indecencia ,
a tcnie-

'.ridade,' a futilidade , e -a incohercncia da ridícula indi-

' cação do Sr. P.ito ; ao me<Hno tempo que iendo-se a

" do Sr. Accarsio dits Neva he impossível deixar de ad-

' mirar a decência natural da linguagem, a exactidão das

jdías , a energia dos argumentos , e o nexo das proposi-

'

;
çóes. Diriairos ,

que tanto sobrcsabe esta aquclla indi-

'
cação, quanto se elevão as Águias desde os inmiundos

clúrco's, em que com desagradável rríonotonia grasnão

os patos ate o alto Olympo , oilde gritando encaráo o

Sul.

He decência supprimir as expressões, de que o Sr.

P.iío Mo„Í7. se serve para designar a augusta Pessoa da

Rainiia Fidelíssima a Sr. D. Carlalajoa.juina ,
para que

-

a Censura não dê publicidade maior á que já tem siini-

Ihantes expressões, filhas das faltas de educação, e da

perversidade de seu author : maS he de justiça, e de

caridade ensinar-lhe ,
que se por sua pessoa prescinde

'' com facilidade das regras da civilidade , e da decência
;

pelo emprego, e pelo lugar, em que se achava, o Sr.

Pato Mo,2il de\\i fallar"^ sempre com ornais p.olundo

"respeito na augusta Pessoa de S. Magestade a Rainha,

li que ignora que este nome lhe compete ,
como dig-

na Consorte do Sr. Rei D. Joã, VI, a quem elle res-

;
peita, ou bffende na proporção da contemplação

,
que

mostrar p"or ella.

Neste artigo não pôde admittir-se parallelo entre

huma, e outra indicação, porque absolutamente he in-

decorosa e indecente a do Sc. Pa^y.Jflj.ilz , .Idl^z. pjar-

fiíle se persnade, que he obrigação So iinmerii' Consti-
tucional insultar os Reis ; e em toda a indicação do Sr.

Deputadd Accursio dcs Nives
^ rião ha huuia só palav.j,

que não inculque, e respire a dfcencia prnpria do bo-
mcm de l\em , e digna do Empregado publico. Verifica-

se iu;st.is indicações o que se Ic no Ecclesiastico : —ht
:orc J^ttiiLo^itin cor illofwn ^ et tu corcit StiptCtí um fi illo-

«•íifli.'- 'JUas deixemos de olhar nesta pvrspectiva as Ín<iÍLa-

'Çiâcs para examinallas juridicamente.

Deve intallivelmente cumptir-se a l,ei , tanto a res-

peito da Ux-liiiinlui de Poriugiil , como de outro qual-

_ quer
,

que reduza j;irar a Constituição Politica da Mo-
Jiarçjuia : eis ali oipr^ncipio . pm que ft Sr. Pnià M^nln
fvnóf .1 sua^ndic^aolí^ Hão iie liqu^ktc), diz p §r. jáe-

curiiã liiis íVfvij, que a RaiíiTia es'cja 00 caso da Lei,
e na hypotliese de que a Lei a comj-rehende , invadio
n Poder Executivo as raias do Pòdjr judiciário , e com
'TnfracçSo pnsitiva da -Corfstrturjção esbulhou a Rainha de
Su^ liberdade 5em pr.qccssn, sem audiência, sem seuten-

""
çâ •tegttimairiínte proferida, rr Qual d'estas duas proposi-

ções be mais Jurid+ea-? "Toík « -discussão he supérflua
,

porque a^cm da e\idencia, a que o Sr. Sícciínio </iiJ A'í-

V£S soube elevar a sua indicação , não ha provas.

Ou S. M. a Rainha foi incluída sem a niais peiíue-

na contenipLçáp,,,^! .^ija-y\ijgujt,a (^*ssoa ,• e á dT.IRei iia-

quellji '^t,!i_re,gulf(niej.itar
<\f .l}v,df Pfjitihfp , cu pela na-

tureza da mesnia Lei , e por scus friuito attendiveis di-

-reítqj, nip,pftà -yao ^Jcançcídp-.sivi Saocçiãp. .No pfjmeiro

_C3,so , .he _eyid,'i)ite ^a.ipf/^cç^o da Cfinstitiiição em se in-

gerir .o.,Po4cr ,^xfc,^nivp ;a ^ppl^ca; ,a Lei .ap factp ; no
Segundo,,, he ,e.vid,ent.e ,a jiuWid^dej ^ jtt-eniaíjo.dos pço-

-Ceàinietitos contLa S, ilagestade ^-R^ijo^^a ; ,e r-essoan.Jo

ainda as vo/ps
, ,.que,ao Ceo subirão .(.Hos fiiifijendos jur,í-

nieiuos
,

cnin que juramos guardar, r fjzer ^iiardari»

Constituição, aos .pés, do Throji^o ;se arçenia copíra a li-

berdade , contra a. sá.g,urimi,a individual, e toijtraji pro-

|;ricdade jde S. M^^estade ,.a Kainbj. {^itf ha ji'este di-

lemmia, çjue se r.eUlte ? Cr^Je apparecem ,
s,eDiiijientos

-sers)S.? ,Que paJavra, que arguaíento
,
que sentimentos

se ,f!£,visão ii'esta ..inslicação , .que ,i»ão tendão a proniOvt-r

a. oJjs.ervajícia da Ctjn^t^tuiçóoj? .

. , TaU-ez se di^ga, ..gue o_t>iCt.o. era i^otOfio , ,e publi-

. po,, mas .a notoriedade, d.os.f^ctrjs nã^o- os .,exini,e da com-

- pele.ncia.dos leí-pectjvus pod;jes , £ ipor.isso auilamer.ta

se ingerio o,Conselho dos Ministros a.jsxercer huma atri-

buição
,
que ElRei pão tem. Siin , Elli,ei Jie o Qiefe d!>

Poder E.xecutivo , e -ejje deve abster-se de applicar as

Leis aos factos , e as penas aos dclictos , alias será hum
prejuro infractor da Constiiuiç o; que S. ftlagestade ju-

rou guardar, e , fazer ,guard-ir , e alcmd"es:a razão geral,

que devia mov«r o Conselho do5 Ministros para não-sa-

crilkarem no caso presente o augusto nome de S. i\I,i-

gcstade, lie multo juridicamente entendido, que nãi

sendo dtsignado jpela Lei o Juiz perante quem podesse

S. M.igestade a Rainha ser processada, ,e repugnando i

natureza, e ao espirito dz nflsia legislação, que o mari-

do, seja Juiz da mulher, *s .Ministros .se precipitarão, a

excederão os limitçs de ,seus t;atgos , .enviando, ou nr-

failoiidi) ( como optin-^acifpnt; se expressou o Sr. Accur-

sio ) o nome veiictítildo ,d'El.iiei pata se con5tituirem á

sombra d'clle Juizes de.g. ;r>\a^t;stade a Rainiia, a quem
ElRei devia auxiliar, ,e ,,di'fer.,si.er paca satisfazer aos ter-

nos sentioiíotos de ^;^ii,,lje4H foçpiado ,coração. Digão os

Ministros, e quciiios dcícij,de
,

porxjue motivo não foi

da competência do Poder Execuiivo punir, o .atrevido Aí -

, ciei Pfítroiii
,

quaijdn, eiji pnbijca audjcncia insultou .ia

ElP^ei ? í<Ão era o. facto, p mais publico e notório, que
ppdia ser ? E qgcrçm , .e ,n:i.aniiáo 'emetter ao Podrr judi-

ciário este ctinpe, e;n0|tVp de S. jilage.-tjrie a Rainha,

atrevem-se a cubrir^se .para^pumi^a coni a notoridade pro-

veniente da resposta
,
que clia^deo!!! .Ond» está a im-

parcialidade , e a analogia de .justjça ??

Digão os ftiinistfos , , e quem os defende ;
porque

nreotivo n'essa multiplicidade de queixas contra os Em-
pregados públicos , (ias quses |o|dos os dias mandão ço-

pljeçer com audieiicia.dt?s ,afcus,a((ÍQS ,. não coníiçccjn 4o
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eii nierecia-ento,-*a ^pezar da notorieáaJe ,
que resulta

as suciiinarios , 'e ate ^liuitaí rezes di própria confissão

dos Rcos ? E lie possível , que llies merecesse menos

coiiteinplaçáo a RainJia , e que exceptuando a da rcjjra

ijer.al se quizessem erigir em Juizes delia , accuzando-a
,

"iiuimahdo-a ,
prorrioveiulo a si.a accuzação , e coroando

"a obra da mais iniqii.) crueldade com a milla , e d^spo-

'tícs Sentença
,

qne foi involver o melhor dos Rei< , e

'enlut,-r seu CQr3<,5p , fj2endo-a publica os seus iVlinis-

tros debaixo <1e se." augusto nome ! ! Oh como se le-

vmta cheio de gloria T> Sr. Jccm iln dai A'<vt-5 iio

meio do Congresso Nacional para sustentar a Lei ,
o

decoro da Naçjo , a llt""'' ^" '>^' i '' j"'tiç* ^' H.-ii-

nlia j e os sentimentos dos bons Pottuguezes com hu-

tiia' firfneza de ciracter, e digiiidade, de que só pórie for-

mar-se idéa, e avaliar e preço pela contraposição dn ca-

racter, que de^-envolvcrSo os Ministros dElRei ! ! Se o

medo não lhe enibarijou a v<iz , taniberr. a airthoridade

de sua representatã': o nãn deslumbrou ; com igu.il fir-

meza ,' e decência firmou a sua iiidic.içáo , auxiliando-a

com razfiss jurídicas, e politicas, aue não he tacil des-

truir , e apontando us excessos dos Ministros sem os of-

'feiítlet- com personalidades.
' Não tiverão i?ual sorte os dez Facultativos

,
que por

Ordem superioT foião verificar o estado de saúde de Sua

l\l.u;estade h Rainha
, porque na imaiíinaçJo esquentada

do Sr. raií! M» .ij, elles retardarão a pronipta execução

dj Lei , como SC o s''U voto tivesse sido deliberativo , e

n' elles residisse c P^d.-r Executivo ; e reputados lego

Hvoi , fotão por elie instantaneamente sèntenceados.

—

E quantos disparates' encerrou o Sr. Pulo Moniz, nas pnn-

cn palavras da sua indii;hissi'iij indicação ? Alii se injn-

rião directa, e indirectamente us ftledicos , e os Ministros

d'Estado , Si-:breçahindo á calumnia da accusação , a igno-

rância e a perversidade do accu^^arior ; atjcão-se na sua

probidade, e na sua profissão os Medico» , como menti-
rosos ou ineptos sem prova alsnaia contra a sua asser-

ção , e sobre os Ministros reealie a culpa , ou de terem
escolliido Médicos inhabcis para examinar o estado de saú-

de da Rainha, ou de se deixarem illudir de seus votos,

que alias a decência fazia desnecessários. —Alli se inven-

ta , e Stf manda adoptar hum modo novo de processar
,

inteiramente oppostn ás jdias libcraes , e á Constituição.

Para hum crime não provado, e nem ao menos indicado,

sem audiência , nem defíza dos Facultativos accusados
,

huma pena arbitraria remettida das Cortes , Tribunal pri-

vativo de [^egislatura
,
para e Poder Executivo, a quem

não pertence applicar as p«nas aos crimes ! E que pena ?

E que proporção entre ella e o siipposto crime ?

Ahi vai a p;na , trenião os .'^'.edícos : — A fim de
preservar a vida e saúde de S- Majestade a Rainiia os

í>lrdicos lhe faç.lo circulo durante a sua estada no R.ima-
lii'ij para onde foi removida. — Se acabando de proferir

esta Sentença se levantasse hum dos Srs. IJcputadns òo
l-0:igresso , e indicasse, qna se disst'sse ao Governo, que
manjasse vir o inspifado Circulo eleitoral, em que o Sr.

Pjlo Aloiiir, foi votado, para assistir nas galerias (já qurt

nao era licito em tomo d'elles} aos votos, e ijidicaçóes,

que improvisou
, a fim de formarem juizo sobr* o seii

Citado moral
,
que diria elle ?

Mas a pena não se limita a f.izereiu circulo, e^ten-

de-se a que os Wedicns acompaniiem a S. Magestade
pata fora de todos os doniinios Portuguezes , e então já

se não duvida, que na balança da justiça do Sr. Pii/o Tlío-

iiií tanto peza o facto de não ter S. Magestade a Rai-
nha jurado a Constituição , como o voto dos Facultativos.

Ora resolva o Sr. Deputado os annaes do denominado
Despotismo

, e disa-nos quando os Mandões proferirão

huma Sentença ião arbitraria, e tão revoltante?

Compararei agora em seus resultados huma , e ou-

Ira indicação. Oue se seguiria da indicação io Sr. P ito

^"'jíi, se discutida por desgraça, em lugar de ter sido,

ainda por maior desgraça , retirada , ella merecesse a ap-

prnvação da pluralidade do Coiigiesso ? Seguia-se o in-

fortiinio dos Facultativos, o descrédito do (. onjressn , a

infâmia da Nação , o luto de rruitas famílias, e perdia a

Causa , a Cmna , sem se íileit'cr ro dãVo 'rireifaf.

Que se seguirá porém , Se a Jrditaçâo <ío bt. Accursio

das Neves for ípprcAsda? O Itin da Cansa ^ ttn leda a

sua extensão
,
pnrcuc priippndo-"c em «-.ccasião tãc- criti-

ca a adquirir noves iniiTiigos internos , e exteti.os , o

Congresso Nncional rdqiiiiiríi póia si e fará a tv'açáo

hum niivo credito, e a Ccnsiituiçáo seti mantida im stu

vis-or,

"

Sr, V.edector da Goicla Vnlvcrsal.

"Que he isto? Eu sciho , «u teliio! Ce no podia

a R.-inha , ou erno pede qualcufr ser despojadr dcs seus

direitos, e dos «eus le ns , sem senlenç'ii ? Cr nwi pôde
o Governo dsr sertençfs depri^ da risliil uiçi o dcs três

Poderes? O Bei ser juiz da Rainha! O Mat:do da Es-

posa! Se se adn:ittem taes n i nsliiiosidades , tride es-

tão as cabeças i}ns nossos Jutiscoí suites ? N;'o as acmit-

tio o Consellio dE<t;de, reni c Aiinistro Qniiiiellc, nem
nas Cones o Sr. re|-|il:do Jaiirsio dcs IS<i;íJ, crni os

seus iMiatro lionrados cnirpanheiros.
" Dizem cue não era iirccs^aria sri^tepça

, prrque

sóiTie:'ie se trstcva de applicar a lei ao líctc
,

e que a

Rainha não tinha rielifcuido. Fcis que outia cci sa he

applicar a lei ao facto, stnão dar liun a sentença ? Gi:de

estão as icabecas d(,s lo^sts Ji.iiscc ii^ullcs ? íe t Kaiiihi

i'.áo delinqiiio , pata cue a trni teiida ainda na Quinta

do P^,:,iiníht'a
,

para op.de a ii;nd;,rão cf m tanto i'.;or,

que lhe não )eini:ttitão n» n. a ecji f í idia de si as í lli.is,

nem a de pe'soa alj.in-.a , além das ii.dirper.SiV. is para

seu serviço pessoal? Qual he a lei < ue naiccu tal ri-

goiismo ! Si.pi onhimos cue .-. Teíihora fí.Cnlele petdeo

os diteisos de Rsipha: if.o ii-l,0'pita he a i oss.; terra,

tão crucis os f ,., ,í,g<uiiJ , qi c lhe não pafieni a]<.iiF,s

respeitos , cr n o n ull er do Si. D Jcõo Vi ,
e con o In-

fanta d'Hesvoiil.i:^ Que h.e i'to , Sr. Bedattrr, a Indi-

cação do Sr. Teputai-o Aíci<rsH' cas IStvei , e dcs seus

quatro c( n panheiros
,
que ii;irta hrnra lhes faz, fri ;pu-

pada , acue lie Deplitado foi insultado, teve á sahicia da?

Cortes amiúças de nfite; t a outra irdisna Indicação

do Sr. Petú Moiilx. passou em priíreira e segunda leitu-

ra, e para não progredir foi recessario cue o seu author,

corrido de veigcnha, a retirasse da cisciissáo ! Estamos

iiiis em terra de baibaros, ou paiz civilisaco ! Clane,
Sr. Redactor, o Soberano Ccngresso tompõe-se de ho-

mens rectos, que hão de ouvillo : chme
,

que tem poc

si a opinião publica, e mostre ao Mundo que ha quem
conheça aonde esíá o precipício, e arnde a sal»açf.o; e

oue ha quem puna cem eiieigia pela honra oa Nação
Ponii^ucí.i contra os que a de-ejáo aviltar ócs cllics da«

outras IVacóes
,

que sempre a tixerão pOt tão circunspe-

cta e leal aos sentimentos da gloria. Sou, etc. — A.X^

CORTES. — Sessão do dia 19 de Dczcii.iro. — 17.*

Aberta a Sessão ris liorjs co costume , e lida pelo

Senhor Secretario Tliotnás de A<]uiuo a acta da pre-

cedente , que foi apptovada , deo conta o Sr. Secretario

Pílgiieiras do expediente, em que se crmprehendia a s<-

suinre correspondência:— Hum cfficio do Governo peli

Secictaria ri' Estado dos ^.t!:ocios do Reino, incluindo

huma Con<ulta da Junta da Directoria Geral dos Estudos

de 9 do cíirente, acerca de interpretação do Tecreto de
10 de Outubro de 1821 relativa ás jubilaçóes dos Pro-

fessores. Outro em que participa, c^ve havendo expirado

o prazo maicado pela Lei p?ra o jurDmento á Constitui-

ção , requererão a Sua Mcgestade as pessoas designadas

na inclusa relação , as admittisse a jurar attfiideido ao

legitimo impedimento , em que se achavõo pO período

legal. Crn o porím o deferinento desta supplica envol-

via dispensa de lei , ainda cue fosse justo o iniped:rren-

to ; S. Magesiadí o n anda participar ao Sobersnc Con-

gresso para resolver o cue hriiver por bem ; passou á

Lomir»Í3sáo dt justiça Civil. Cutfo pela Seaetaiia d'£s-
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taJo dos Negócios das Justiças incluindo a Consulta xla

Conimissão encarregada de proceder ás averiguações ne-

cessárias e de propor o metiiodo da mais faci! e prom-

pta execução da Lei de 24 de Outubro passado sobre a

íeforma dos Regulares ; a Commissão fecclesiastica de

Reforma. Outro pela mesma Secretaria em que informa
,

tiue o Processo em que foi Réo do crime de desafio o

Ouvidor áe Cnbo-Verde
, João Cardoso de Almeida Ama-

do, foi julgado finalmente por accordáq da Casa da Siip-

plicação de 1 7 de Setembro , e que o mesmo Ouvidor

se acfia habilitado para voltar ao exercício de seu lui;ar.

r. Outro péla Secretaria de Estado dos Negócios da Guer-

r' ra em que participa
,
que sendo cxtinctas as Ordenan-

ças e Legiões Nacinnaes ; existe hum Secretario de Ins-

pecção com o vencimento mensal de ijcíJooo reis, que

começou a gozar desde Abril de 1817 ; o que sendo des»

necessário , convirá á economia da Fazenda dar por aca-

bado o vencimento do referido Secretario ^ bem como

ha muito se deo o seu exercício : para que Soberano

Conoresso resolva O que achar niais conviniente. Outro

em que expõe que a alguns Ofhciaes regressados do

Rio cujas guias dizem
,

que as licenças são sem ven-

cimento algum , lhe tem o Governo negado o abono

de seus soldos ,
por ser esta a pratica ; mas que tendo

representado os mesmos Officiaes , além da falta de meios

para subsistir, que aquelle foi o único modo porque po-

derão ubter o vir para Portugal : Ordena S. Wagestade

de expender o referido, a fim de que sendo presente uo

Soberano Congresso, este haja por bem declarar, o que

ihe approuver sobre este objecto. A' Commissão Mih'tar.

Mandou-se fazer menção honrosa das felicitações
,

• que pela instalação das Cortes dirigem varias Camarás

l^onstitucionaes , e alguns particulares.

O Corregedor Ouvidor da Comarca de Portnl.gre

na Província do R/u Grande do Sul , José António de

Miranda . dirige as suas felicitações ás Cortes
, e offere-

ce huma Memoria Constitucional e Politica sobre o esta-

do presente de Portugal e Brasil: a 1." foi ouvida com

a?rado : a z ' passou a Commissão do Ultramar.

A Co.umissão do Thescuro Publico pelo seu Secre-

tario José Nicolão de Massuellos Pinto, envia 140 exem-

plares de huma Memoria
^

que apresentou na mesma

. Commissão o Membro delia , António José Pedroso de

.
Almeida.

O mesmo 1 Ilustre Secretario deo conta dos seguin-

tes officios vindos de hloutcvidco : i." do Conselho Mi-

litar da Divisão dos Voluntários Reaes d'ElRei em data

de 5 de Agosto, em que expõe quá chegando á sua no-

ticia as noticias da separação do Brasil áa Sede da Mo-
. iijrquia , e daquelle Estado Cis-pUtiao se colligar com o

mesmo, se participou ás repartições Civis e Corpos por

. huma proclamação, cuja copia inclue, pedindo a todos o

seu parecer a este respeito , e a maneira porque se de-

via participar a S. Magestade ; e como os pareceres as-

sim obtidos diversifi^áo, toma o expediente de ofFerecer

a S. Magestade os ditos pareceres, a fim de que Se Dig-

ne conhecer por elles os sentimentos da mesma Divisão :

( 2° em data de 26 de Agosto, em que inclue as Actas

desde 1 3 uo, e mais documentos, qus o Conselho

acha do seu dever apresentar. ( Vem encarregado desta

Comniissã-J o Capitão do i.° Regimento de Cavallaria

João Xavier de Moraes Rezende , e o Tenente do 2.°

. Batalhão de Caçadores Alanoel Eleuteiío de Malheiros: )

j." (te 2 de Setembro do liarão <.]í Laguna acompanhan-

do huma Representação do Capitão Josf Maiia de Sá

Caiiiello do 1." Regimento de Cavallaria : 4." de j de

Setembro do Conselho Militar da mencionada Divisão,

incluindo huma carta ,
que lhe dirigira o Capitão Tenen'

le Luiz Barroso Pereira, do Rio dejunciro em 15 de

Agosto, em que participa as difficuldades que o GoVer-

. no alli estabelecido tem , de aprcmptar os transportes
;

e accrescenta o Conselho que este documento mostra

- mais huma prova do quanto todos os dias se torna mais

critica a situação em que se ac:ião. Estes olficios torão

remettidos ao Gov. para dar as providencias necessárias.

O Sr. Secretario Basílio Alberto fez a chamada , e
disse se achaváo presentes 1 1 j Srs. Deputados e quij

faltavão 21 , dos quaes 10 tinhão licença motivada.
O Sr. Secretario Felgueiras pedio que Se ddclar.is-

se o prazo para EIRei sanccionar o Decreto para Ordena-
dos da Regência do Brasil; e por proposta do Sr. Pre-
sidente for;.o-lhe dados oito dias. O Sr. Freire pedio que
se decidisse o que elle já tinha requerido isto, a saber,
as ajudas de custo , ou adiantamentos que devião dar-so
aos Empregados que fossem para o Brasil, a fim de e\i-
tar ulteriores duvidas : o Sr. Boto Pimentel dis^e que a
(^ommiss.lo de Fazenda tinha o seu parecer ptompto

,

que iogo apresentaria.

Ordem do Dia.

Eleição dos Membros, que devem compor o Tribu-
nal de Protecção da Liberdade da Imprensa , c sah/rão

em primeiro escrutinio os seguintes : João Vicente Pi-
nieulfl Maldonado com S5 volos ; José António Guerrei-

ro com 80 ; e o P. Francisco de Assis Ferreira de Mou-
ra com 65 : em segundo escrutinio o P. Josí Portelli

com 71 : em j.'^ D. André de Moraes Sarmento com
65 votos.

O Sr. Pereira Pinto pedio, e obteve licença para

ler o additamento ao aitigo 6.° do projecto de Lei par*

o recrutamento, estabelecendo os privilégios que ficão

subsistindo: teve logo a sua segunda leitura, e mandou-
se imprimir para entrar em discussão.

O Sr. Secretario Bjsilio Alberto leo o projecto d>J

Sr. Serpa Pinto acerca da reunião das Milícias , revogan-

do a ordem que suspeiideo as revistas ; e propõe o re-

crutamento pjra as mesmas Milícias.

O Sr. Derramado propoz o adiamento desta indica-

ção até que se imprima, e se distribua; porque a mati-
ria he mui importante, e não deve precipitar-se a deci-

são. Em consequência o Sr. Presidente propoz se havii

cinco membros que o apoiassem , entraria em discussão

o adiamento requerido.

O St. Borges Cjnitiro disse que se oppunha ao adia-

mento
,

porque além de ser dado para Ordem do Dia

tste objecto, não se trata de outra cousa senão de re-

vogar buma Ordem que foi dada com a clausula propos-

ta íiã indicação, e pôr em vigor o regimento das Milí-

cias
; por tanto não ha inconveniente em que se admit-

ta á di?cuss."io: que porém se no decurso da discussão se

apresentar algum artigo que precise esse adiamento , en-

tão se proporá. Discorrerão sobre este objecto muitos

Deputados, e julgando-se sufficientemente discutido, dc-

cidio-se qus a primeira parte
,
que trata das reuniões da

Milícias, entrasse em discussão; e a segunda, sobre o

recrutamento , ficasse adiada.

O Sr. Presidente propoz a questão nos seguintes ter-

mos :

Fica revogada a ordem de 14 de Maio de 1821
,

unicamente na parte em que proliibe a reunião das Mi-

lícias ordenadas no seu regimento, c ordens do Exerci-

to? — Approvado.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta de hum of-

ficio que acabava de receber do Ministro da Fazenda , in-

cluindo numero de exemplares do orçamento da receita

c despczj para o seguinte anno : mandár.io-se distribuir.

O Sr. Francisco António de Campos continuou com
a leitura do projecto de Decreto para a creaçTio do P^r-

tc-Francn : mandou-se impiioiir.

A Commissío Ecciesiastica do Expediente leo o pa-

recer em que se da KenepUcito ao Ereve de Su.i Santi-

dade , em que ptoroga por mais 2; annos o ptivilegio

concedido aos Bispos do Brasil, Angola, Ilhas do Prín-

cipe e S. Tlioiui , e as de Caho Verde , em que os au-

thorisa a concederem licenças matrimoniaes , e outias. —
Approvado.

Foi nome.ida huma Comniissão para formar o Regi-

mento do Supremo Tribunal de Justiça.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Di.i Pareceres

de Commissões ; c levantou a Sessão ás 2 horas.

iN A 1 M p K í; N á A A c; 1 o N' A L,
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GAZETA UJVIVÉRS^L é

SABBADO21 DE DEZEMBRO.

j r I s O.

A ass'gnaf.ura d/i Gazeta Universal para o anno
ieguiníe he de 2^880 em metal por trimestre , e

5 J'ó20 em metal por stmeslre, <m 3.^120, e 6^000
réia , entrando 1200 em papel nos 3 mezes , e 3i00
nos 6 me%es. Faz-se em cana do Redactor , Rua da

Praia J\'.° 113, terceiro andar J e nas lojas de Cae-

tano Machado Franco, na mesma Rua jV.' 83^" de

João Henriques , R. .^UTusfa N.° 1 j de Francisco

José de Carvalho , ao Pote das .Umas ; de Francisco

Xaiiier de ('arrolho ao Chiido j de António Pedro

J^opes na R. do Ouro ao pc da do Diário do Go-
letno j e na de Caetano António de Lemos , na

mesma Rua JV.° 112. As pessoas das Províncias se

poderão dirigir ao Redactor , Joaquim José Pedro
Lopes, ou aos Livreiros mencionados, pelo Correio

O
H ESPANHA.

Madrid 1 1 de Veítmbro,

Indicador
^
que está á espreita de tudo, que quer

saber tudo , e que he vivo como sempre foi , nos asse-

j;ur3
, que se emprega a toda a pressa gente em alfaiar

o Palácio Real do Pardo. Todavia , ellc ignora ainda

qual he a personagem que o deve vir occupar. He talvez

o Duque à'An^oulime ... Ah ! ah ! Veremos.

O Duque de Fenan I\^uncx,, antigo Embaixador de
Hespnnha ^ fajieceo em Paris, a . , . de Novembro.

Logo que Qtiesada chegou a Paris publicaráo-se alli

vários opúsculos , no intuito de ridiculizar as] expedi-

ções de Dom Quixote : hOm dos mais divertido se aclia

inserido no n.° 1 1 2 do Alhum, com este titulo: " Hro-
' gramma das ceremonias com que ha de ser recebido em
" Luieciu , S. Em. Servilissima o Senhor Qaesada , Grá-
" Missionário a cavallo do Exercito da Fe , sob-tutor da
* Nação Hespanhola , authorisado com despachos e cartai

patentes da sua Regência para buscar meios para res-

taurar o thcsouro à'Urgel que se acha fallido. " — Ou-
tro escrito tem por titulo =:/íí Compástas de Quesada.

O Jornal dos Debates nos assegura, na sua tolha

de 29 de Novembro
,

que o Visconde de Montmorency
partio de Verona a 22 para voltar a Por/j ; e que oCon.
de /^oiio di Bore^u se, espera alli também.

A Bandeira Branca dá as mesmas noticias , assegu-

rando que Wr. de Montmorenci/ he portador de hum ma-
nifesto da Santa Alliança, que exaltará, dizella, as espe-

ranças dos amigos da ordem , da justiça , e da legitiiní-

dide , e abaterá as acções dos revolucionários.

A Q_notidiaita se exprime deste modo:
" A grande questão que agita os ânimos , e que ha

inquietado pelos vagares da discussão tanto ccmo pela

gravidade do objecto, os amigos de todos os thronos,
vai a final ser resolvida. O Congresso terminou as suas

operações, ainda as envolve o mais profundo segredo;

mas ha lugar de crer que ellas são da natureza a irais

traiiquilliiadoia , isto he
,

que ellas correspondem tanto

aos perigos de cada Estado , como á dignidade commum
de todos Os Reis. Nós o temos repetido muitas vezes,
da decisão do Congresso depende não só a sorte do Rei-
nado na Hespanha , mas o seu por vir no resto do Mun-
do. Oxalá tenha esta idéa estado presente ás delibera-

ções da Santa Alliança
, que não se esqueceria delia sem

se dissolver , e accusar-se a si mesma
,
por assim dizer.

O que ha de certo he que o Visconde Monimorency sa-

liio de Verona a 22 deste inez para Aoltar a p rança a.

dar conta ao Rei da sua missão. Está portanto decidida

a grande questão Européa ; ó regresso de lUr. de Mon-
tinorency no-lo annuncia, e presumimos com algum fun-

damento que este diplomata tem a felicidade de trazeC

noticias conformes ás suas opiniões , ás nossas esperan-

ças , e á dignidade particular desta nobre Coroa de
França

,
que toi sempre o refugio dos Reis desventura-'

dos.''

Nós não estamos de modo algum afastados (contí*

nua o Observador Hespanhol^ de crer em huma próxi-

ma declaração de guerra da parte do Governo Trancei ;

Jie assai insensato para chegar aeste excesso; já não pô-

de conter o seu furor. ^— Sentido, valorosos Hfj/iín/iífj í

h= tempo de vos dirigirdes em massa ás fronteiras do
Norte. Ate então nós não cessaremos de vos repetir:

unda , unda , iinda , acciírite , eives, (_Extracitdo Obs-,

tlesp. eu Guia dos Liberaes. )

LiSEOA 20 de Dezembro.

Juramento da Senhora Rainha,

Muito tem dado que fallar o caso da Rainha, pela

sua estranheza , e pela variedade de opiniões a respeito

do procedimento do Governo , e delia. Ha quem duvide

de que a Rainha esteja obrigada a jurar a Constituição,

Consultando a historia , sabemos que nas acciamações os

novos Monarcas jurão governar bem os povos , e es po-

vos'obedecer aos Monarcas: mas as Rainhas não jurão.

Assim a Rainha actual não jurou na acciamação d'EIRei -

no Rio de Janeiro ; nem o Sr.- D. Pedro III jurou ,
quan-
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Áo foi acclamida aSinhorí D. Maria í, porque elle não

era Soberano ; mas esta jurou
,

porque era Soberana

:

do sorte que elle assistio, mas nfiO jurou, juranrfo seus

augustos filhos o Sr. D.José, que falleceo , e S. IMages-

tade e Sr. D, Joáo VJ , então menino de lO ou ii an*

nos. Na acclamaçáo do Sr. D. Jo'io IV, Duque de Bra-

gança
,

jurou EIRei , mas não a Rainha, e nas Cortes

de Thomar jurou Fliippe 11 de CaittUa, mas não a Rai-

nlia de Castclla. Em fim a Constituição ma.ida que EI-»

Rei jure, pois com elle faz a Nação o Pjcto , mas não

falia da Rainha. Outros factos similhantes poderamos re-

ferir, tirados ái nossas historias.

Postos estes factos, como princípios, segtre-se for-

mar os raciocínios. Porque motivo deverá pois jurar a

Rainha? Será como Rainha? Mas pergunto, não era a

Rainha Esposa de S. Magestade quando foi acciamadn no

Rio de Janeiro ? Não era o Sr. D. Pedro 111 Esposo dá

Senhora D. Maria I quando esta foi acctamada ? Não era

Esposa do Sr. D. JoSo IV a Senhora D. Luiz.à de Gm-
mão

,
quando foi acciamado seu Marido ? E porque não

jurarão então? Vé-se pois que nessas augustas funções

aquclle dos dois EsposOs
,

que he Soberano
^

}ura , e o

que o não he , não jura.

Dir-se-ha porém que he cousa mais íugusta o jura-

mento da Constituição. Nego, e concedo, i." Nego;

porque ,
que outra cousa juráo Os Reis em sua acclama-

çáo senão observar a Constituição estabelecida ? como

bem se vê da formula risada do juramento. He possivcl

bue hum acto essencialmeute o meimo , seja menos au-

gusto quantas mais vezes se fepete ? e que esta repeti-

tão lhe diminua gradualmente sua essencial iitiportancia ?

Quando pois S. Magestade jurou ha pouco a nossa nnva

'ConstituiçTío, não fez mais que dar o juramento próprio

'das acciamaçóes Reaes , com a differença de que antes

jurava observar a Constituição a/iíig^íi, agota jurou obser^

var a nova. Se póis as Rainhas (não Soberanas) não ju*

rão nas acciamaçóes Reaes , também a Senhora D. Car-

lota não he agora obrigada a juraf.

Concedo porém
,
que o juramento da presente Cons-

fituiçáo seja função mais augusta que o juramento daí

'acciamaçóes ordinárias : com todo, não he mais aug(rsto

"que o juramento dado na acclamaçáo do Sr. D. João IV.

Porque os factos mais augustos das nações são aquelles,

''em que estas dedarão sua independência, e escolhem

forma de Governo, e Dynastia para o throno. Isto fi-

zeráõ nossos antepassados em 1 640. Nós porém que fi-

zemos a"Cira ? Nada disto fizemos; mas somente refor-

mar nona antiga ConstittiiçJo. Ainda poderia aventurar-

me a dizer, que foi mais serio o juramento dado por

"i^itijtpe II de Caitella em Thomar; porque então mu-

dcftj-se de Dynastia , e agora só reformámos o noisa Cons-

titiiiçiio , e nada mais. Com tudo não insistirei nesta

espécie de FilippeU ,
porque foi intruso. Se pois a Se-

nhora D, Ltiiza de Gusmão não jurou na acclsmaçâo de

seu Marido, Tunção hão mends augusta que a presente:

.porque motivo será Obrigada a jurar a Senhora D. Car-

lota} E se eu disser que o juramento, que S. Magesta-

de deo de observar nossa Constituição, he facto menor

em importância e magestade que o da acciamação do Sr.

D. João IV, porque nãò passamos agora a ser nação in-

dependente
,
pois já oeratnos, nem elagemos Dynastia,

nem Monarca
,
pois já os tínhamos ; quem será capaz de

me impugnar? Com tudo este argumento mostra a for-

tiore
,
que nossa actual Rainha não he obrigada a jurar,

c que a Lei de 11 de Outubro não entende com ella.

Dir-Se-ha que a Rainha deve jurar , como Donatá-

ria da Caroa. Mas , concedida essa hypothese , pergun-

to , não forão Donatárias da Coroa quantas Rainhas te-

mos tido íiesde que ellas coiTieçarão a ser Donatárias ?

Por não terem jurado, deixarão ellas de ser Donatárias,

e de ser Rainhas ? Passarão a ser Ex-Rainhas , Ex-Cidn-

dãs} Sim, as Rainhas jurão
,
quando tem jurisdtcção ou

ordinária, como a Senhora D. Maria I , ou extraordiná-

ria sendo Regentes. Mas a Senhora D. Carlota não tem

jurrsdkção j nem de Soberana , nem de Regente. He

constante cia ntJssa historia, que ellas (sem jurisrJicç'f5)

nunca jurarão nem por occasião de Cortes , ocm de Ac*'

clamações , áiiida em casos mais graves que o presente.

E que mé fesponderáó , se eu disser que a Senhora

D. Carlota já jUrou ? Pelo matrimonio tornár-se dS es-

posos duas almas n'hum corpo só : duo in carne una. O
cônjuge Soberano communica a seu Real Consorte todas

as fíonras da Magestade , excepto a jurisdrcção ou poder

Real. Ora, como o« actos magestaticos do Monarca são

sempre precedidos da mais séria madureza e conselho,

Vc-se bem que as Rainhas (não Soberanas) tacitamenie

convém em quanto seu Consorte Soberano fj? , como
Soberano. Lo^o quando EIRei jurou ,

envolveo em' seu

juramento Real o juramento tácito da Rainha. Se porcni

he iieccssado o jurainento explicito da Rainlia
,

porque

se não declarou na Constituição, para ella o presrar coin

ó ceremonial próprio da Magestade de Rainha ? Os Prín-

cipes da Real Familia juráo ; porque não são com EIRei

duo in carne una. Mas quando EIRei põe a mão nos San-

tos Evangelhos , leva comsigo a mão da Rainha , aquella

mão que elle apertou na sagrada função de seu matrimo-

nio. Querer porém que a Rainha jure como qualquer

dos restantes súbditos, parece (ou he ) mctter rr.uito ,i

Semana a Majestade Real. E que dirão as nações estra-

nhas ? Que dirão es vindouros ? He maraviliia, que achan-

do-se tão embrulhado nosso actual estado politico , cui-

demos não em o simplificar , mas em complicalio cada

vez mais. E que ftUclO tiranios disto ? diciat Padaani.

N. E. Por apostilha a este artigo
,

que parece na-

da deixa a desejar para o desenlace deste negocio , ae-

Crescentaremos iiuma observação geral , que tem esque-

cido aos nossos Políticos desde o principio da Regenera-

ção , e cuja lembrança teria poupado trabalho, dinheiro
^

incoherencia de idéas , e ultímaiTicnte a bullia que tem
feito o caso de S, M. a Rainha ; e vem a ser a segiiin»

te : Quiz a Nação regenerar-se , deo Proairação a09 seus

representantes, que livremente escolheo
, para fazerem

o novo Pacro Social que a devia ligar enire si, e que - Â
devia ser ofFerecido aO Monarca por ella escolhido, para

*

que este, qUfrcndo acceitallo, a governasse por elle.

tis-aqui as duas Partes contratantes, a Nação, represen-

tada pelos seus Deputados a quem deo pleno poder par»

formar o Pacto , sujeitando-se ao que clles fizessem , a

o Rei , acceitando por si , e pela sua Dynastia , esse mes-
tiio Pacto, ou Constituição. A obrigação de jurar esiss

contracto he só inherente aos que representão a Nação,
que offerecem o mesmo contracto em nome delta

,
que

he essencialmente a Soberana, e áquelle que o acceita,

que he o Rei. Todos os mais individuo» da Nação en,-

pregados ou não empregados tem obrigação de obedecer

á nova Lei fundamental ^ como succede a respeito da,

todas as outras Leis do Estado. Se para guardar e fazer

guardar estas, ^luma vez promulgadas pelo Governo,
não he preciso juramento , também este he ocioso n.<-

quella Lei fundamental depois de jurada (não por ser

liuma Lei, mas por jer hum Pacto ,
Contracto, ou Con-

venção ) pelas duas Partes, Nação e Rei; desde o qual

momento fica sendo por si mesma huma Lei que obriga

a todos os Cidadãos.

Sr. Redactor da G-atitta Vniversat

:

" O seu N.° 279 he certamente digno de passar

indelével á posteridade naquella parte
, que refere luima

generosa carta do Doutor Vicente José Ferreira Cardoso

da Costa \

" Este sábio Juriíconstiito , de x^uem a Nação espe-

ra hitm Código Original , tem dado todas as provas em
todos os tempos de huma rKOral de eterna memoria.

" He porém digno de admiração de todos os homens
sensatos, que hum homem daquellt; cunho, hum homeín
cheio de amor da Píittta, hum complex-o d« virtudes.
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ilái teiilu siilo eicolliiJo pirâ entrar no S.iílctuario da

Legislação !

"Quem di'ia , Sr. Redactor, quem diria, que no
século, que chamão djs luzes, as trevas vciiceriSo as

luics ! Oíi tíini'»rj , Oii molis !

QudI será o homem
, que se apresente com o de-

sinteresse de>ite illustr.e sábio ! Elle luda ambiciona, c

rocios Os seus desejos se reduts.m a seriir. os seus ami-
gos f*ortugue7.i:s

, e a tiuuianidade. Eu ú sei por expc-
liencn própria, e pelo conlietwiexit'J

,
que deite teniio

l).i vinte annos , e seria insensível , je lendo o seu N.°,
não me apressasse a pagar o devido tributo a iiuoi Cida-
dão tão illustre

, quí luda mais deseja, que ser o Qtiiif

cio Ciifiittlliio Portuguez.

He com effeito digno de imitação o exemplo ra-

ro, que nos da. Quem ler os seus escriptos , nelles lia

de adiar cousas, que surprendem o leitor mais precavi-

do. Quando por exeiííplo, se espera vingança, appare»
çe d virtude, que lhe he opposta. Que raridade 1 Que
símbolo de virtudes !

' Toda^ ia elle -er-i vicíima da inveja, reSultaudo-

Ilie djlii a mjior honra. Esta he a sorte dos grandus gé-
nios. Séneca não se pôde fivrar de suas garras, e qujn-
do lhe diziío que este , cu aquelle o censurava , elle

francamente respon.lia : ,;s Creria ^ sed miJi = , e accres-

Centa a razão :
- A'«»i maliã diipiuere", laudari est.

Não posso porém concluir este meu tributo , sem
dar os devidos louvores á imparcialidade com que o Sr.

Redactor fez ]u\ -a ao dito Doutor. Em recompensa só

exijo o favor de dar lugar no seu Periódico a estas duas

regras, e com isso ficarei satisfeito.

O zz Coiitru verbosas noU contendere verbls.—

CCJRTES. — 5trj/J» do dio 20 de Dezembro. — 17.']

Aberta a Sessão ás horas do costume sob a presi-

dência do Sr. Moura , e lida pelo Sr. Secretario Basílio

Alberta a Acta dj precedente
,

que foi approvada , deo
conta o Senhor Secretario Fulgueiras do expedien-

te, em que se comptehcndia a seguinte correspondência :— Hum officio do Governo pela Secretaria d'Estado dos

Negócios do Reino , incluindo hunia consulta da Com-
missão do Terreiro Publico acerca do deposito, que ad-

mittio aos géneros dos Navios Inglez Dispatdr
, ç Di-

namarquez Feo/j.
; passou á Commissáo de Agricultura.

Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Fazenda
,

em que expõe
,

que sendo necessário regular a arreca-

dação das tomadias na Ciddde do Porto , segundo a in-

formação da Commissão Fiscal estabelecida na mesma
Cidade, apresenta hum projecto para o mencionado fini ;

á Commissâo de Fazenda, Outro pela Secretaria d'Esta-

do dos Negócios da Guerra incluindo hum oílicio do
Commandante do Batalhão de Caçadores n.° 5 ; à Com-
missâo de Gucira. Outro incluindo os mappaJ dos Cor-
pos do Brasil, que se achão em Montevideo , e da Di-

visão dos Voluntários Reaes de ElRci ; passou á Coin-
missão de Guerra. Outro Incluindo o que lhe enviou o
Marão de Lacuna datado em Montevideo em j 1 de Aj;os-

to , em que e>.póe a situação terrível , em que se acha,

por fdlta de instruccóes , tendo elementos tão oppos-
los

,
que toruáo ditfitil a conservação da disciplina, que

até agora felizmente tem conservado nos differentes cor-

pos do seu commando : foi tornado a enviar ao Gover-
no para proceder , como convier, visto que para isso se

acha authoriíado.

Ouvírão-se com agrado as felicitações que pela sua

ins^allação envião ás Cortes : o Brigadeiro encarregado

do Governo das Armas do Reino áo /ilgarve ^ Sebastião

Drago Valente de Erito Cabreira ; e o Tenente Coronel

de Wilicias de Oliveira de Azeméis, e Juiz Ordinário

da Villa de Cambra ^ Thomàs António Leite Soares [de

Albergaria.

O Sr. Secretario Felgueirm pedio e otteve Ikença
para ler a redacção dos Decretos seguintes: 1." Hara a
creaçâo de hum Juiz de Fora na Villa de Campo maior
na Província do Piaulii; o 2." da Nomeação dos fllem-

bros do Tribunal da Protecço da Liberdade da Impren-
sa. Estes Decretos não dependem de sancçáo em cunsa-,

quencia dos artigos 8.'', e I2j §.1}.° da Constituição.

O Sr, Segtirada offercceo em quanto ao piimeiro

a seguinte emenda: Proponho; i.° que o Juiz de Fora,
que se manda criar para Campo-moicr no Piauhi , o seja

também da Villa de Marvão : 2." que cada hlicna daS

Villas terá huma Ca-mara , e Inirí! Jqiz Subsnuito : j."

(^re na Villa em que não residir o Juta de tora, serão
os Autos proceísados

,
perante o ít;b\ti;!ito até as íien-

tenças finaes , as quoes serão dadas pcir) Jnj'Z oe Foisa í

4.° Fica extincto o empiego de Juiz Grcinario ca VtW<L
de Marvão: 5." deve declar:ir-ie r. Juiz de i-cia do Ci"

vel , Crime e Órfãos. — Em consequência passou á Com-
missâo do Ultraiiiar para o toiKar cm consideração. O
segundo Dcireto loi approvada a sua led.cção,

O Sr. Secretario Sasilio Alberto tez a chamada , e
it)<se se acli.ivao presentes 107 , e que laltavão 27 , doa
quaes ic tinhão licença motivada.

O Sr. Secretario Felgueiras mencionou hum cffcio

que acabava de receber do Secretario d'Est»do dos Ne-
gócios do Reino

,
pelo qual se participa que Sua Aia-'

gestade acaba de sanccionar as duas l.eis de 1.4 docoireiít*

te ; acerca das provas dos vinhos do Dniiri", e da eleição

a qtie se deve proceder para completar a representação d.>3

Divisões Êleitoraes de .-iveiro , Traiicuio e Vizeu.

O Sr. Súiiiii Ciislello Ucaaco
f

relator da Coiii;vjiss30,

dos Poderes , appro\ou e legalizou O Diploma do Sr, De*
putado ordinário pela divisão eleitoral do Funchal , Joãi»

Francisco de Oliveira. Em consequer^cia foi admittido, a
prestando ^uranieuto , tomou assento na Assembléa.

Ordem do Dia. —^ Pareccts de Cammisscest

O Sr. Presidente deo a palavra á Comii issão d«
Agricultura : e lego o Sr. l^tttiuourt leo os seguintes

pareceres; i.° diversos requerinentos sobre abuso no lan"

çamento das coirr.as ; 2.° JoséNícoláo da Silva Franco J

3.' AgostUilio Joaquim da Cui>iia Wacliado.

O Sr. Ctinnllo, relator da Conmiissão do Cctnmercio,

leo os Seguintes; 1.° respondendo a hum ofíício do Mi-
nistro da Aiarinha , em que pergunta qual das visitas de-

ve subsistir na sahida dos Navios ; paiece á Commissâo
que seja a do Guarda-niór do Consulado

;
(ficou para

segunda leitura} : 2.° relativo á licença pedida por José

Ferreira Pinto Bastes, de depositar os seus vinhos en-

trados pela barra nos armazéns ao Sul do Tejo : j,,° d«
vários Negociantes desta Cidade em que se queixão daS

vexações, que soffrem pelos abusos que se cotrnnetttin no
afFerimcnto dos pezos e medidas.

A Commissãe Ecclesiastica do Expediente, pela seu

relator o Sr. Almeida Serra, leo os seguintes pareceres :

i.° Euzebio Emigdio Pereira Rosa : 2," Caetano José de
Almeida Carreta : j.' José Manoel Gotnes da Silva.

O Sr. Travassos , relator da ComiBÍssão de Estadií-

tica , leo hum Projecto de Decreto para a regulação das

Medid.ts : ficou para segunda leitura.

O Sr. Bi>ííí Pimentel, relator da Cairmissáo de
FaJenda , leo os seguintes parecerer : 1." Pedindo infor-

mes ,10 Governo acerca de hum regularrento para o The-

souio Publico. Appicvado : *." sobre a indicação do Sr.

Fi<;/jji/ii acerca do pagamento do quarto quartel do anno

1S21, que se deve a alyuns Empregados públicos. .'^ Ccm-
niissão louvando o zello do Illustre Author , e reconhe-

ce a justiça de tal pitpcsta ;
poiém exigindo isso n edi-

da legislativa he de parecer que o iresrr.o se encarregue

de propor hum projecto. Apptovado : j.° em que se

propõe huma medida legislativa para se prover as ajudas

de custo aos Officiaes t jvis t Militares, que passarem ao

Ultramar. Foi julgado ui|enfe , e tentio logo a segunda

leitura, e sendo admttido 4 discussão, foi apptovado.
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o Sr. Soarss Cíiítello Branca, relator da Commis-

:3o de Infracções, leo os seguintes, pareceres : de Joa-

quim de Sousa Lobato , Conde de Parati ; e Francisco

de Paula Lobo. — Approvados.

O Sr. Pina e Mello, relator da Corhmissáo de

Instrucçáo Publica, ]eo os seguintes pareceres: de An-

tónio José Moniz ; Engracio Frutuoso da Cunha e Oli-

veira ; e Francisco Antónia» Pereira da Silva Ueiráo.

—

Approvados.

O Sr. Marciano de Azevedo leO os seguintes da

Commissáo de Justiça Civil:. i.° da IVleza da Misericór-

dia de Santarém : 2.° respondendo á pergunta do Minis-

tro dos Negócios do Reino acerca da coiítinuação do

Juiz Conservador da Companhia das Vinlias do v/Zío

Dnuro: ;." respondendo ao Ministro da Fazenda sobre

certos aforamentos de bens nacionaes no Reino do Al'

garve. Os primeiros foráo approvados, e o ultimo foi

adiado.

Chegada a ultima meia hora , destinada a indica-

ções , forâo lidas as seguintes: l.' do Sr. Borgej Car-

neiro propondo hum projecto para se pôr em execução

3 Lei de 10 de Novembro (de Relações): 2.^ do dito,

propondo hum Prograinma para hum Catecismo Consti-

tucional : J." do Sr. Carvalho e Sousa para a creaç. o e

rcimento do Supremo Tribunal de Justiça ;
passou á

Commissáo nomeada ad hoc, unindo-se-lhe o scu author

:

4.^ do dito , em que propõe que em lugar da queima

do papel moeda , se faça a queima em igual somma de

Apólices, de que resulta á Fazenda Nacional o juro, que

devia pagar: 5.° do Sr. Manoel António Martins, em
que propõe a creaçâo d'huma Companhia para aniniar o

Commercio das Ilhas de Cabo-Verde ; á Commissáo do

Commercio :
6." do Sr. topes, da Cunha tendente a ani-

mar e facilitar os Matrimónios.

O Sr. Secretario. Ff /gíicícrtí deo parte que ámanlíã

receberia no Paço da Bemposta Sua Magestade a Deputa-

ção , que lhe ha de levar as Leis concluídas ; e logo o

Sr. Presidente nomeou para ella os Srs. Manoel de Ma-
cedo, Galvão Palma, Marciano dt Aicvedo , RebttU

Leitão, e Sousa Castello Branco.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia, segiin-

das leituras, e ijenções
.

para o recrutamento; e levan-

tou a Sessão depois das 2 horas.

( Sr. Redactor,

Como ha quem anda pedindo subscripçáo em meu

nftme , e dizendo-me author da obra, de que ha imprcs-

íos dois volumes, que tem por titulo : =Hijí<)ri<i Chro-

iiologica dos luccesios mais notáveis que tem acontecido

no mundo desde a época da revolução Froncezà até nos-

sos dias. — Lisboa IÍ2% , dois volumes em %° na Tj/po-

'grafia de Desiderio Marques Leão; —s não tendo eu

íioticia ao menos da existência desta obra em Portuguez

senão no momento era qUe me constou que se dava por

couza minha, peço a V. m. queira declarar ao Publico,

que tal obra não he minha ^
pois não só não queto pas-

sar por author ou traductor de obras alheias , mas tam-

bém não he meu caracter andar exigindo subsctipçõés

por interpostas pessoas. — Sou de V. m. etc. — Pedro

José de Figaeiredoí

^NNUN CJOS.

nas do Sr. Abbade com* doutrinas solidas dos melhore?

"Theologos, Padres, e Consilios da Igreja sobre hum
ponto dos mais essenciaes da disciplina Ecciesiastica o
Celibato dos Clérigos e mais Ministros da Religião , que

o Sr. Abbade mostra desejar ver casados
,
(e elle lá sa-

be a razão disso ! )

Sahio á Inz :
" Memorial dirigido ao Illustrissimo

Senhor Lii/i Manoel de Moura Cabral, Desembargador

di CaSa da Supplicaçío, servindo interinamente a Vara de

Corregedor do crime da Corte. E illustrado com algumas

Notas, pelo General 5íocí-/er. " Acha-se á venda nas Lo-

jas de /'. ej. Rfj/ , e de Bertrand , aos Martyres.

N. B. F.ste Memorial contém a exposição , em re-

sumo , dos factos porque se ha procedido contra o A.
,

feita com a clareza e perspicuidade com que elle costu-

ma escrever. As Notas são de interesse mais geral , e

mui dignos de attençáo os sólidos priíicipios que se achão

em algumas delias.

Na dita Loja de Jorge Rey , Mercador de livros ao

Chiado , se vendem as obras seguintes compostas pelo

mesmo General Stockler pelos preços aqui declarados

,

fem moeda metálica :

" Obras de Çraneèico de Èorja Garção StockUr,

Tomo 1.° (^Contém varias peças d'eloquência , e mui es-

timadas dcfitro e fòru de Portugal') — 800 réis,

'' Cartas ao author da Historia Gerai da invasão dos

Franceies em Portugal: encorporadas com a Analyse da
Memoria escripta contra o author pelo Doutor Joié Mar-
tins da Cunha Pessoa. ( Obra interessante sobre a Cam-
panha de 1801 , etc") r= 144O.

" Ensaio histórico sobre a origem e progresso das

Mathematicas em Portugal. " (^Este Ensaio he por ora o

ijue mais noticioso temos sobre este ramo importante das

Seiencias em Portugal. ) = ioo.

"Poesias Lyiicas. " — Em papel ijzo réis.

Ditas em cartão 144O.

Ditas em papel velino , e em cartão 1920.

( Estas Poesias assai, prevSo , ijue o A, , bem como
o desditoso José Anastácio da Cunha, sabe manejar tão

dignamente a Ljjra de Erato
, como o globo de Utania.^

"Resposta ás Notas criticas do Dr. Vicente José

Ferreira Cfrdoso da Costa. " =: 220.

Além d' estas obras se vendem também alli todos

os Folhetos publicados em defeza do mesmo General
por seu Filho António Nicoláo de Moura Stockler , e

outros.

Na loja de Caetano António de Lemos , Rua do Ou-
ro N.° 112, se achão á venda os melhores Periódicos

que tem sabido na Bahia , em os quaes claramente se

descreve o estado actual do Brasil. Na mesma ha d ven-

da a collccçáo das Obras Poeticaa recitadas, no Theatro
de S. João da Bahia, á chegada do Batalhão N," i.

Acaba de Publicar-se a = Copia do R.ecurso e Ad-
dendo ao mesmo

,
que ás Soberanas Coitcs de Portugal

dirigem mil e cincoenta e dois constilucionaes da notá-

vel e sempre fie! Cidade da Bahia
,

por seus emissatins

o Cidadão Francisco ftlendes da Silva Figueiró. = Vende-
se por 80 réis na Loja de Caetano António de Lemos
na Rua do Ouro N. 112.

Sahio á luz : Carta III ao Sr. Abbade de Medróes,

pot Ambrósio ás direitas. Vende-se por 80 réis na Loja

de Carvalho ao Pote das Almas , e nas mais do costu-

me. N. B. Nesta Carta se combattem as falsas doutri-

Na Calçada do Marquez de Abrantes N.° 1 se ven-

dem Batatas da Ilha para doce novamente chegadas, sen-

do a arroba a 21^ rs. na forma ou a 1800 rs. em me-
tal , e o arrátel a 600 rs.

IN \ J M P K Ji íN rf A A U 1 O .N A L.
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R,LCcebemos follia? de Lanares até ij do corrente, e

delias vemos noticias He Parit até II. A questão da

Heiptinha está no ponto já annonciado , isto he ,
qtie o

Gabinete de Pnris deve propor ao de Madrid os meios

de arranjar os negocies da Hcspanha de liuin modo ami-

gável , e quando nisso liaja a final discordância , lie en-

tão que se fará uso da torça armada
;

porém totalmente

se ignora em publico a natureza das proposições feitas á

WfjpnrtAa. — Lord Vtllins;ton chegou a Parti a 9 deste

mez. — Os Soberanos esperavão-se em Viemia a 20 des-

te mez de Dezembro , e igualmente os Ministros
,

para

alli no principio do anno continuarem, e se ultimarem
os assumptos do Congresso.— Hum artigo de Eruxellas

de 9 de Dezembro diz : "Cartas ásDuiiL-ertjut dizem que

se tem dado ordens para carregar artillieria , munições,

e petrechos de guerra de toda a qualidade a botdo de

vários Navios naquelle porto ; tudo destinado para Buiona.

O Contingente que deve dar o Departamento do Norte

para a leva de ao^ homens lie fixado em 1:190 homens.

Esta leva manda-se fazer imniediatamente."— A Regên-
cia Heipanhola (vulgo átUrget) sahio do território H<j-

panhol , e esperava-se em Perphihõo a 4 deste mez. —

*

O General Auticliamp fez huma convenção com O' Don'
iitll para este lhe entregar todos os desertores Frencc
zíí , que correm ao Exercito da Fé em grande numero,
com a condição de serem perdoados pela sua deserção.— Mina expulsou os restos dos facciosos de Erolei até

o território francez. — As folhas hranccías , e as Ingle-

íos já apregoão peb Europa o estrondoso caso de S. W.
a Rainha de PoriuSal. — Igual estrondo vai fazer na £//-

ropa a acclamaçáo de S. A. R. o Príncipe Regente co-

mo Imperador do Brasil , e eis-aqui o que a este res-

peito trazem as ultimas folhas de Londrts.

^'Londres lO de Vezemhro. O Paquete Manchester
chegou do Ri« de Janeiro com 49 dias de viagem. Os
periódicos que trouxe chegáo até 20 de Outubro. Ten-
do o Paquete vindo eni direitura a Falmoutli não trouxe
noticias da Bahia.

"A Gateta d" R'« de Janeiro de 15 de Outubro
contém hum longo artigo sobre as relações entre o Bro'
iil e Portugal t e a relação dos actos e cerenionias do
dia 12 , em que o Príncipe Regente foi acclamado Im-
perador do Brasil'; eis-aqui hum extracto delia:

"O dia do nascimento do Príncipe Real foi esco-

lhido para esta soleiíinidade ;— a 12 de Outubro, dia em
-<jue o Augusto Defensor Perpetuo do Brasil completou

a idade de 24 annos, vio a sua elevaç.iO ao supremo 1 í-

tulo e á sublime Dignidade d' Imperador Constitucional

do Brasil , e declarou assim a sua acceitição:

"Acceito o Titulo de Imperador Constitucional é
" Defínsor Perpetuo do Brasil, porque depois de tee

•'ouvido o meu Conselho ri'FstEdo e o Procurador da.

" Coroa , e de ter fexamniado as representações das Ca-

" maras das differentes Províncias, Estou plenamente

"convencido de que tal he o voto geral de todas aS Oll-

"tras, e que só por falta de tempo he que os seus re-

" presentantes não tem ainda chegado.''

"Tendo esta resposta dada por S. M. ao Presiden-

te do Senado sido annunciada ao Povo, da varanda d»

Palácio , foi acolhida com acciamações e transportes de

enthusiasmo pela inimensa multidão que estava no Teir-

reiro do Paço, e pelos innumeraveis espectadores que

estavão nas janellas e agitavão seus lenços, etc.

" O Presidente do Senado pronunciou então os se-

guintes Vivas , que forão repetidos com inexplicáveis

transportes pela. multidão : —Viva a nossa Santa Reli-

gião ! Viva o Sr. D. Pedro J , Imperador Constitucionaf

do Brasil, e a Casa de Bragança reinante no Brasitl

Viva a Independência àoBrasill Viva a Assembléa Cons-

tituinte e Legislativa do Brasil I

"Terminado o solemne , legitimo, e magestoso

acto da acclann.ção pelo povo, foi seguido peia das tro-

pas , a qual comeÇfu por huma salva de lOO tiros de:

canhão e três descargas de mosquetaria ; depois dasquaes„

ao aproximatem-se as tropas, repetio o povo as prece-

dentes exclamações, ou vivas. — Pouco depois foi S. IW..

a Imperatriz com sua augusta filha, em hum magnifico

coche, .i Gapella Imperial, seguida de huma brilhante:

guarda de honra. As tropas fizeráo depois alas nas ruas

por onde S. M. o Imperador Constitucional devia passar.

Não tardou que S. M. sahisse do Palácio para ir á Capei-

la dar graças ao Omnipotente, tendo a Camará manda-
do se cantasse hum Te Deum para este fim, e foi acom-

panhado por todas as Corporações publicas que se tinháo

reunido para a soiemnidade da acclamaçáo.
" Depois do Te Deum voltarão Suas Jlagestades .iff

Paço , e apparecèráo na varanda. Deo-se outra salva de

100 tiros de canhão , e n.ais trcs descargas de mosque-
taria ; depois do que , se repetirão os Vivas , e desfila-

rão as tropas pela frente do Palácio, e voltiráo para os

seus quartéis , ficando os Officiaes pata ccmpiimentarem
SS. MM.

"A" noite illuminou-se toda a Cidade, e SS. MM.
forão ao thealro , onde se recitarão versos, se cantarão

hymnos , e se teptescntátáe peças análogas *0 assumptt?.
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K* fwipíoísíveí «âesctever os tfsnspoitís com que SS. MM
forão alli acolhidos.

"No dia seguinte se renovarão os festejos e' a il-

luminaçáo : nem a mesma chuva que cahio uÈstes dois

dias foi capaz de entibiar o ardor do povo."

S. M. a "Rainha.

posiçáó encerra em si huma proliif>i(JSo taciça d« ia ti*'

rera , e acatarem como merece a sua suiuenia e alta Je-
rarquia, e assim á palavra de rechiião podemos sini in-

justiça accreScentar a de incomininiicavcl, O fatal lmii«

cador só premitte a este Astro Eclipsado a companhia ,

ò circulo, Ou o torneio de de2 satellites , quando o de-

saturnn em tanta distancia se cont\;nta que lhe f.içái>

circulo cinco Luas. Está retirada a Indicação , mas nem
está , nérti estará nunca esvaecida a impressão que e!U
fez no coração dos Pi>rtugiies,cs. Quiz o seu profundo

,

liifandíim Regina jubes reiíoiíare Jolorein. e sábio aitthbr (o Sr. Pato') ap.igar o desliz que cila iiri-

ViRCiLio. primiria na justa opinião que toilos formamos dos.se.ii

NSo porque S. M. o mande,i mas porqtic sua siHiaçáo 4aleut«5, ou salvar a coiMrsdicçáo em que a Indicação se

o p^ede, vou renovar com as minhas retlex'>cs a dor qiie acharia com ^, s«:u Elogio de TiíeaÚo intitulado h Mxx,

O metJ 'coração sente neste extiraordinario succeiso. 'O :dai,Píoreij nó qU^I leva, a Rainha jind.ii. al^ri des I-Ik*-

estado em que S. M. se acha me concentra to.lo em mim nos
,
Querubins ,

e Potestades.

mesmo, não só para contemplar a espantosa vicissitude Tal he o aperto em que existe a descendente dos

das cousas humanas j mas para irie convencer cada dia maiores Monarcas, a filha de Rei, a Esposa do Rei, a

mais da falsidade das lures, 6 da mfngtta das virtude» «Tai dos tjue hão^de ser Reis. Sei que es^us- falav*il'ãf-

deste preconisado século. No quadro da Historia das c/- ripiaráó «js ou/PÍdos dos grandes Filósofos, mas eu escil-

3o-me com a Constituição que he da Mànarquia
,

qua

iiíisjJl hUniRei^vque nOs falia em Ríjj^ e qiiê bes„gi-.

tastrofes humanas vejo duas R.ainhas infelicissnnas pelo

seu fiiTi trágico, e h^timoso ; hurrw efn Inglaterra , õa-

tra em França: — Maria Stiiard, e Mana Antonieta ;

odio
.

e a vinganç a de liabcl , e o frenesiin sangui-

nário dos Demagogos as levarão ao cadafalso ;
pois mais

me espanta , e mais rfií Èòhfunde o àpurtS em qQe S. M.

a ilaihha Fidellssirha sè ehcòntra ,
' ou a que eStá redu-

zii^á. Isabei êfa huma Fiiria , e Os Juizes dé Mai^ía Aà-

tòiiieta hlíns Canibaes. Nós somos f«/'<ngHes«J , e he

tio seguro o caracter da NaçSo ,' e tão invariável a Vir-

"lufle , á rfectidãò , a humanidade dcPovó Portu^bet, ^ 'que

'em nenlitifrl stfculo, ainda qilé 'varPasseni as citcunstan-

'cias pòfifiías , se pôde perder , ou alterar. Sonios por

excesso gélifrosòí , e sabertios graduar esta gentíritsidadé

pela 'jeraríjula das PesáoJs. Havendo tantas acÇóes im-

morlaes , e tão dignas de ^eiiefOsidadé Romní/a 'lios me-

lhores tempos d.l íle|)Ub1ica , em nossa feliz restauração

'de 1(540, á qiit (iiais 'me fa? adinirar como Filosofo, é

còaio Politíicci foi aquella delicadeza, attenção , -e extréí

iro deCoró coin qtle se hbiíveráo os Ac,:iámadõres com

a íiiiqueza de Mantúa ,
Governadora destes Reinos aqui

eonstituida por Filippe IV, Rei dê Caileila, Até á sua

sahida deste Reino se conservou com dignidade
, sem

constrangimento, sem vioteiicia , sem coacção no Vala-

,cio da Cofte Real, e tiraildo-se-lhe djs mãos o Impe-

'rio, jlUnda se faltou ao <lecoro devido ã sua peísoa, Se

à Rainha Esposa dè D. A/o^so VI se encerrou no Mos-

teiro tfa ÊipeYtinia até se dissolver o seu Matrimonio,

foi, ella quem escolheo o azylo , e a reclusão, e comsl-

"^^"o lévoíi , 'e'comsigo tiilha tudo quanto lhe era indis-

pensável, nãò s6 para o serviço da pessoa, mas para o

rfecoro da MâgÇstade ; e não podemos dizer que as cabe-

ças dos que etttão dirigiáo o4 destinos da Republica eráo

'níenos calculdnfes, e pensadoras que as actuaes ; á vista

'dtsto cOnsider'ímõS ó enado tm que se acha S. M. d

'Ríinira.
' ' No Drafia dn Governo N. 287 ,

qiiando falia da re-

"iriòçao do Palácio de Q_itclur. para a Quinta do Ramalhãa,

lia esta palavra , cujo commentario poderia encher volu-

mes , — RecliisJô. —^ Este he o piimeiro synonimo de

prizãO. Reclusa , fedilda , preza. No caso actual , ei3-

aqui o que a Lei não manda. As circunstancias desta Re-

elUsáo, prizão , segurança coacta , e violenta ainda tof-

não mais agravante estd mesmo eStado. Não se permitre

a S. M. a companhia de slias filhas, as Senhoras Infan-

tas" o' que nos dá huma Idca daquella barbaridade , e in-

humariidade com que o Delliitt foi arrancado dos braços

do míeiiz Lí/íz Xí^I
,

que até vista em pintura nos as-

susta , e nos coristerna. Não se permitte a S. M. o cut-

tejò ind!spenía'vel das suas Darhus Camaristas
,
permittá-

se-ilie apenas quantos indivíduos sejão simplesmente ne-

cessários para o serviçJ da sua Pessoa, porque nenhum

frenético quereria que 1iuma Rainha também se abaixas-

se aos ministérios mais grosseiras ,
t abjeetos. Esta dls-

rantio a conservação da sua Vijnaslia.

Para estas penas tão graves para S. M. a Rainha ^ e

que tantos brados darão pela Europa^ e cu)as consequên-

cias eu não posso Calcular , ipóide iiaver 'hum motivo que

se chame delicio, porque se a Justiça deve ser semprí

destrilniiíiva , muito mais em huma Monarquia Constitu-

ciood': *5-t«.itólicto he não tsj S. M. a Rainha presta lo

hum juramento explicitou Constituição. He livre a to-

do o Cidadão emiltir a sua opinião sobre íjiialqueri obje-

cto concernente á causa publica , embora >taxoiniile:ipMa-

doíio o isentimentf) que voii patentear. ' : . .

fiu presutna que mm Direito S. M. a Rairíha jurárí

}mplicitamcij.te a Constituição , e que virtuaimeute 'iá

encerrava no juramento explicito de seti Awgutft» Espo*

50 o Sr. Rei D. Jaáo VI , no que respeita obediçucis

e òbs«rvancia de«te novo Pacto. _-
1

As preroftativas da Realeza marcadas pela Cofutitui*

ção (prescindindo da parte que diz riispeito ao suprema

cominando} assirW como fi-cão inherentes ao caracter d»
Rei ,

são applicflveis á Jerarquia da Rainha. Se ella de-

via explicita, e singularmente prestar hum juramento

publico, sem llve bastar o que virtualmente ihvi encer-

rada na vontade de seu Marido, que roprcjeiíta em qiraU

quer acto civil por sua Mulher; porque motivo a mes-

ma Deputação que partecipou ao Rei que era chegarir»

o dia do juramento, i>áo partecipou á Rainha que o de-

via acompanhar no mesmo publico , e solemne acto pa-

ta prestar como Rainha o juramento depois que ElR^j

como seu Marido o tivesse prestado ? Quando o fovo
acciamou o Rei não estaria também premente a Rainha
para ser reconhecida como Rainha , porque era sua Es-

posa 1 Se me coiicederem que para a acclamaqâo do Rei

não he essencialmente precisa a presença corporal dl

Rainha
,
porque não hs ella a qué empuiriía o Scepíro

do Poder Supremo, mas sim seu Marido, ao qsial cila

he sujeita , com a unica differença que lhe dão as pre-

rogativas dT.sposa do Rei , tanrbcm direi que não seríi

preciso o juramento explicito da Rainha quando o Rei

como sua cabeia (ives^tt jurado, Dandn , e não conce-

dendo a hypothese que S. M. a Rainha possue 'tens da

Coroa ( premltta-se esta expressão da Coroa depois que

a Lei os declarou Njcionaes ) então ainda menos era

preciso o seu explicito juramento, seguindo a marcha

que se adoptou na Lei, que as mulheres jurassem por

'Seus Procuradores: não nvand.mdo e4ta Lei jurar positi-

vamente foí/nJ as mulheres, íbem se entende qui as da

que alli se trata são as Viuvas , ou as Solteirm eman-
cipadas ,

que possuem bens dos cbamjdos de Coroa e

Ordens, e são por si cabeças de casal
;
porque, sefldo ca-

•sadas , compete o juramento 3 seus Maridos corno cabe-

ças i possuidores, e administradores dos bens em com"

mum. Pjfa rwnhum dos actos Nacionaej , e coiistitutivot»
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Cni chama Ja' SI At, a^Jiariii^a
,
porquç ,' o q|.is ElPvei subs-

crevcfte ,' ácjíífisse j :
sjiicdonasse', st suppõe ser su-

bscrito, àçcèvio', saiicdonado pvU R»inlia cuja vonlj-

df he' vitfuarmenre enccrradj na Vontade, e detenuiiia-

çjo de seu Marido. Parj lodvs os acios constitucionaes
,

tfin sido a Rainha liuni Eiitc iiiillõ', nunca chamado,
iiu^i^'^ ccjivqaadp j(Boii|u.e_ não he Cabeç*. Destas verda-

di-ri resulta Ijutiiá jucstlp, que devia .e^fa/ bem discuti-

da anttss tlests.jir^cíííirníiUo^ e vem a ^er : -^ Se todns^

cs"bens
>

?p4Q3.gip.'>,, .e propiiedadeí que con.o dotacSg

compSe a Ci^d' , e.^jtadiu da^ Senlioraf Rainhas de P»r(í/-

j;ii/ s59 benj (la, Co!Oa , li"ie Naãonaes ? Não se [-ódã"

le^oivtr eiítí espinhosa -queítão sem repiontaririos ao rT»ev-

m(>,bf rçp ,c(a W€>^iarayj.í ^.í: a,(li rctoiílieceinios a n.ilutd-

za destes beiíf cjijp.croDritdjde ytíiò ao Estado das Rai-

ijfias Çatii/! ^xis_. ^l(tjmj circunstancia notável
,

que

havendo siiío; tópps o^S; bifns d» Çcrría sup;eitos a ^^^i,

AJç^^al infíeptpill Priaín^JíneBte p0rl)._/i>«» o K*, e
,
fe-

d'i«i^.í
» «V.ni'' i^?'h^^P}' i-V°' J"'"'

''"' -^"^S '"'-' """",
est? .í,t;j sfl ap^lí;;py;flps bens da C;iSa das Rainhas. 0^
Rei <iiuz a r«ivetsl(),;l<>^ibe]vs ,

para ter sempre Clic dar,

porque eojpdpres a irujÇ?p Pf.fpT^V''., "^P/*''?, ncava' seiíj

(fou^a (jeiíliuma par^ premiar serciçbsj silvo sp as íecom-"

pensas moraes. e hooçtiiica! pnileiji" por si Sió sUSTèntaf

fAaiipsSft-C petptt,uar geraçpes. Os. bf ns da Ca^a
,
(fatia f-

rília não f^ran coitiptclíenuidõs nesta t-Ci ; hjgò 05 [ícns

d» C^sa da.Riioha -«rjo de Optra natureTa, que não.erío

o'! Heiís que 3 *Sdas possuiio os outros Donatários í\a

Coroa sempre sugeitõ? a Lei McntaJ^ Logo nos hcos di

Casa da Rsiniu ha .propriedade iiidividudj
,

ee^l^.he o

$<;íi ("araclfr. ív,'3o tem reversão,-''"; herança do seu es-

tado destinada i sua- paitjcMiar conservação, porque coni

elle? rnantcm a sua CaSa. Tudo tjuíinto o Rej pfassuia

como próprios da Çproa foi convertido' pèfa Constituiç-o

fm bens Nacionaes^, e-por. isío se;' determinou â ilesccs-

jifia dotação, do Rei., e. não se determinou dotação al-

gu^Da Je bç.ns Nacionf^es para a Rainha fora do caso de

Viuvez ( Constit. ait. Tj?), por^jue durante a vida dd

/Vlarido se c.o.osidexp.y proprietária da sua Casa , .e Estado;

do que se manifesta que pela razão de possuir ,bení da

Coroa «í'»' estava por declaração formal da C<'nstit,uiç o

suoeita a çxpliçiro juramento , cue como Rainha tinha

virtualmente dado
,
quando jurOii EiRei , que he seu Ma-

riúo i e se tem, como fi.cd evidciuemcnte mostrado,

xiado. o juramento virtual ^ e implícito encerrando-se na

vontade de seu Esposí)
,
parece que he inadvertência, OU

falta de reflexão nos Ministros exigJr da Rainha sem ha-

Vjer .necessidade disso hum juramento explicito.

.^. ,E á vista destas, razões hav.erá quem julgue hum de-

licto a recusação de S. M. ? E dclicto , ao qual, alem

<ii perda da sua Casa, ( e da perda de direito de Cida-

de), Sr inflinge já hnma pena afflictiva qual he a da

recUisação
,
pena que não esta marcada , e deterffilnada

expressamente na Constituição
,

que juratiios , « liave-

mo.s manter, como ptomettemos. Pot cuiriilo de inco-

herencia nos actos do Ministério lie e.sta pena infligida

^unicamente por hum acto do Pod^r Executivo , sem in-

;tcrvençãn jlguma do Judiciário, a quem compete pela

mesma Constituição a applicaçáo da lei ao facto , e ,

Reconhecida a infracção, a designeçá» fla pena.

, , O que fez tão aggravante o delicto- de ^(/«To foi

^coinmetcflo hurti momento dcpci; de se lhe intimar a

Lei. Ju;ámos lia poucos dias a nossa Constituição, e já

J»a de ter táo duras infracçúcs ! ! O Governo constitu-

cional consiste na exacta distincc.ío, e niiis exacto equi-

líbrio dos ttes Poderes, Legislativo, Executivo, e Judi-

ciário. Se- estrs Se aoialgamáo , se confundem , se os

rSeus limites são confundidos , se o território de liu/n
,

he invadido pelo outjo , Irgn se assentará nas ruínas da

Constituição
,
qae creou distinctamente estes três incon-

fundíveis Poderes, o feroz Despotisrro ; Hydra qUe conn

-braçí> Hercúleo temos degolado, e suífocado.

Eu não existo no Salão das Cortes , mas como De-
putado substituto posso vir a ser chamado como tantos

,

e" taiifós já fim sido', e èiiliè eitès oiía fatíl, « tiél; e.iiH

Indicação ; se fá estivera, (se ©s.. spíipcs clMjgaísseni a ej-"

teí ouvidos , sériãq' repellidtis pW esta lifigcâ.)' eucsus»

tehtanja a indjcSçfo' judiciosa dd 'Sr'. Joté' Aíh.rsi» dai

A'évií ,' que tanbèhi ' de substituto passou a èfltCtj\-Oi

íe a ti)aicr1a dn C<^iiÍ!eIfio de Estado foi de parecer, qua

este j-ondeTsiíl '-«'bjM* S(í' lerriettesse ás Ccites^, estas

oii.io dpvi^b ^rii-." ii ''julgar ., nas reireltelo a qutni pela

Constituição tcfrípèrt: ,
' ao Pcdtr judiciário, e como 3

Coilstitufção não delciriíní- Juiz' algum dado aoTíei, sua

á'ugusta"Èsp,oçá parlécipa desta 3tt!fhu?ç5o , e crno este

Caso era ihl^pfcA ijto ira pr>sra da Raiidia devia o Con-
gresso cotrcn lélJísVàfivó declarar rual devia ser a Icrtr.a

do Ju.i2o , eiiiqtie Auditório ,^<!aes os A'.inisl^os qiie o
dcvião cOirpor:' Eíifáo se inslruitio o- jrrcfssfr

,
lé para

i<to com todits as feiriTalidadesidc-BifeUo, Sfe d«JVi»'JilCH*

fir as segbiiitei questões: ' > • , '

""', '''•">
"i , ?£Íio1

'' V? i\Janda a'ConstTttii(;ão' jBfa/ ^pii8ssaiiien(e'?uÇíâii

íilhb io)íió RaYnha?" '• f'''-' - -:.-
.<

'
: '•

, r-"^

' '5;* FÔi'-líi'e ccjn o deccrodívidó alVagestadeannliri-

ciaíi<j>"éste'^'fef éf , te, âetèrminado Q dia para esta solem-

ne-^Ci:,^?'- =?'-í''"'i '-T ^-.brirfir-Jtl! CI;'.,t,,; ; ir:o.f;:iK:;

i'.' .Pqâé 'd?zef;'çecjuéS. ÍH.^cOiriO FspPíá doRri- ÍRáoi

firráf.3 implícita, e viriualmente quando ElRei, ccRio seik

Marido, jíiiOil 'explicitamente ?

4I' Deve a Ríiiiiha Sem ' ctfi)rert'plâçat> àlgunia íer

jleclarida .Hi dé- infi;cção de Crnstiluição cu í ti p.ft ftao

n.ir o jurameiito explicito coiliO [OssiJÍdrrs iínplei dé
bens da Coroa (squi eiitiaiia d «xaii e da naturna dôS

bens coe compíèma Casa dás R.iiidiíS de Pr.rifgal. )-

5»' pc\crá'p2ra com a Rainha antes de julgada-, e
prdfeiida a sentença qi.e a cecbie ciinincsa (o 'que n;'o

he manifesto, pelas rozõrs scima pci^defi das ) scífrer-se

hutria arbitra'ria extençío da pchíá 'que a ConslituiçãQ im-
põe ^GS qi:e não jíiráo, qual he a pena de reclusão, iit-

commun.ica'bilidade , separação de seus filhos, copiísca-,

ção de Seus bens
,

.e Ca^a ? ' •
'',»'''i ' .i''. ., _ •...ivvj:".'!'

6.' Deverá a Raiitha ser ^dèspfo/ãrfs da suãprppri^
dade não composta de bens ( firanente Nacionaes , e dei-

xar-se sahir ticste Reino sem se lhe entregar o equiva-

lente do s;u Inauferivel Dole (E/ííh/oj Jo Sol, que assim

se chamou em nossa .nnfiga legislação o dote cem que a^

Senhoras Rainhas entrarão nesle Reino) cu o efectivo

dote com que |S. J\l. entrcu ?

Eis-squi çueítóes in poitantissitnas que devião bíc

discutidas i\o Poder Judiciário , cu no Tiibunal espe-

cialissi.mo destinado «</ hec ; c pôtisso, sem algutia in->

gerência do Poder Executivo, deve S. W. a Rainha ser

tirada do Fstído ce \iclenlo ccaccão em que txiste ,

icstituida á ir.teiía , e fivie fiiiicáo de seus Liieilrs , e
permanecer a<sim até se piderir a final sentença, sen-

do ella outiíjia por Si , cu por seus Piccuiadcrcs.

Neste caso, ainda que S. M. lerha de sahit co Rei-
no, (o que icni tcdo o furrnn ento se pede dL\jdaF,

hurra vei que se pezim bem tf das as ti-icirnstincia des-

te caso) «endn conhecida ten o Rainh? , Cnde quer que
exista , não F<"ide deixar de ser tida , e conhecida coir^j

Esposa do Rei , e nesta qualidade inaliena^eJ LOnserta

l.um Jsagra<'o direito á sua cecoiosa narutenção, cu esta

saia dos btiis em que tem picptiedade , lu dos jujos

éo seu dote hunia Vez qUe este per inteiro se lhe náj
restitua. Ainda quando isto não fosse exigido peia Justi-

ça , de\ia ser executado per decoro, e magestade Nacio-

nal
,

pois sriia huna versmff^a cutira do bíic Pcrtu-

gucz deixar qti.e a Esposa do Rei se reduzisse a mendici-

dade ern qualquer. Paiz
;

que (ara «Ha trdos são agoia

estranhos , | tima ^^:^ que nío seja Portugal , onde

he Raiilta , <u que fosse peitrrdtr Jum a,tilo canlativo

onde prrlcngasse sua aftíiciiva existência. Este spccoiro

se devia rejutar ccn o Atras ttn sua Muvez politica.

Taes são os objectos cue .de-vião ccctSpar seiiatreWe

o Tribunal a quem este relevante negocio fosse corret-

tido pelo foí+er Legis1íti\p. Airída não está decidido se

todos os beni deste Reino são bens nacionaes, seja qaaj
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fôr a sua natUreia. Se isto for definido aftirmativatnente

temos offendido o principal artigo das Bases , que garan-

tirão o sagrado direito da propriedade individual, ou col»

Jectiva. Quem, nada possue de seu lie o Rei , só tem
de próprio a Casa em que mora, e outras Casas e Quin-

tas , que se lhe concederão ;
porque a mestna prestação

ou dotação que a Constituição marca, lie dada pela Na-

ção, e como ninguém dá o que não tem; lie essencial-

mente da Nação tudo o que foi dos Reis desde a ori-

gem da Monarquia ate ao dia 24 de Agosto , aliás não

poderia a Nação dispor do que não era seu , e neste es-

tado , se o Rei quizer dar liuma esniolla tia de tiralla da

boca
,

porque de nada pôde dispor senão daquillo que a

Nação lhe dá para sua decente sustentação.

ir Se os Reis se considerão como os primeiros Gene-

rais da Nação
,

parece qu« aos que ganharão tantas vic-

torias , e que por si , e com os seus Ricos Homens, In-

fanções , Adiantados , e Fronteiros com suas lanças
,

(erâo ebrigados a aprontallas) conquistarão o Reino aos

Mouros até a sua ultima explosão do Algarve , lhes era

devida alguma recompensa
,

que se lhe convertesse em
património próprio transmissível por herança a seus filhos,

e descendentes , e que a Nação os não privasse de hum
Direito, que he coramum a todos. O Genefal da Nação

D. Sancho i.°, O lidador, e o victorioso , conquistou

aos Mouros tudo quanto seu Pai D. A§onto Hínrií^ues

não tinha podido conquistar. A Nação agradecida a tan-

tos benefícios e trabalhos , assim como agora deo a Lord

Wellington huma Baixella de Prata, também se dignou

dar aquelle General U. Sancho i." alguma gratificação,

que conservasse com direito de propriedade , e disto que

•a Nação lhe deo por seu trabalho como a Nação lho de-

clarou próprio , e lho concedeo a titulo de gratifica-

.çáo , escolbeo elle huma porção, pois como ligit imo

•proprietário podia dispor de seus bens, e o constituio

herança de três filhas que tinha , Santa Sancha , Santa

Thereza e Santa Mafalda; deo lhes as V'illas de Alem-

•quer, Mente-mòr o velho, etc. , e desta ligitima hersn-

.ça teve principio o que se chama Casa e Estado das Se-

nhoras Rainhas , e estes bens hereditários, e próprios da

íCasa da Rainha ainda não foráo declarados bens Nacionáes,

•porque isto seria ofFender o Direito de propriedade
, e

<stes bens se lhe devem conservar em quanto se reco-

nhecer pelo ligitimo matrimonio Esposa do Rei
, onde

Tquer que esteja, porque tem a natureza de bens causa

-. Não seja isto assim, despoje-se de tudo, desterre-

Tse , exauthorise-se , reduza-se ao estado de não Cidadã,

<como quiz o illustradissimo Jurisconsulto Paio , obri-

iguem-se dez Médicos em castigo do Juramento falso que

-TÍerão opinando cOntra a lua conScitncia , e cabal eonhc

cimento de causa, como quiz o Sr. Pato , a fazerem

-«terno circulo á Rainha onde quer que o desterro a le-

.var mas execute-se tudo isto pelo poder competente
,

-que he o Judiciário sem a escandalosa , e illegal inge-

itencia Ministerial ; mas ex«cute-se por huma sentença

proferida, e intimada estando a Ré em plena liberdade

de coacção o que não se pôde fazer sem infracção da

Constituição, não estando S. M. a Rainha em nenhum

d»í]uelles casos em que a lei manda proceder á reclusão

antes de formada a culpa, e não se empregue contra o

-Throno aquella arbitrariedade de que o mesmo Throno

-foi despojado na manhã memorável do dia 24 de Agosto

•de 18 20; sendo o mais procedimento unanime da Nação

•na ordem civil, e politica subsequente a este acto, o

que nenhuma duvida padece conforme a Historia da nos-

sa feliz Regeneração, que a Eterna e vigilante Provi-

dencia nos conserve intacta contra as maquinações da

c força, edaTyrannia. Mereçamos, neste caso de S. M. a

Rainha, a mesma approvação que temos merecido das Na-

ções peias outras nossas gloriosas acções, e virtudes.

Este he o mau parecer
,

quá eu submello ao me-
lhor Juízo da illustrada , e regenerada Nação Portugueza.

Forno do Tijola 19 de Dtiembto de 1S22.

: J. A. de M.

CORTES. — írírí5í do dia 21 rfí Dízímíro. i-i f?,'^';

Aberta a Sessão ás horas do costume sob a presi-

dência do Sr. Moura , e lida pelo Sr. Secretario Thoinás
de Aquino a Acta da precedente

,
que foi approvada, ^eo

conta o Senhor Secretario Felgueiras do expedien-
te, em que se comprehendia a seguinte correspondência :— Hum offício do Governo pela Secretaria d"Estado dos
Negócios das Justiças , incluindo huma Consulta da Me-
za do Desembargo do Paço acerca do requerimento de

José de Seixas e Vasconsellos. Outro pela Secretaria de

Estado dos Negócios da Fazenda incluindo huma Consul-
ta da Junta da Administração das Vinhas do Alto Dou-
ro de 17 do corrente lobre objectos da sua competência.

Outro pela Secretaria d'Est3do dos Negócios da Marinha

,

acompanhando o requerimento do Segundo Tenente Mau-
rício José Alves , do Departamento do Rio de Jeneiro

,

que pertende ser adraittido ao serviço de Portugal, Ou-
tro incluindo duas partes do Registo do Porto. '

'

i,° Registo, tomado ás j \ horas da tarde do âfa

ío de Dezembro de 1822.

"Bergantim Francez = 5i7í/ice ir Capitío Lcvrié , do
tíavre de Grace em 9 dias, e i passageiíO,

Is ovidadcs,
'' O Capitão n'o deo novidade alguma. O seu pas-

sageiro he Francisco Maria Cogorn , Negociante Portu-

guez , o qual disse, que em Paris (donde sahio ha dez

dias (*) ) corria impressa a noticia de haver concedido

p Congresso de Verana permissão ao Governo Franceí
pjra poder intervir nos neçocios de Hespnnha ; mas què
ha razões de crer

,
que esta intervenção nunca seja de

força armada, e por sei contraria á opinião publica. (Se-

gue-se a aillgnatura,')

2." Registo, tomado is 5 i horas da tarde do dia

20 de Dezembro de 1822.

Paquete Inglez =: í>í<Jí7iiiif — Capitão R. S. Sutton
,

de Falmouth em s difs, 1 passageiro, e 1 malla.

f\o\JÍdades.

" O Commandante disse: que por luim paquete In-

glez chegado a Falmouth em 9 do corrente com 4y dias

de viagem do Rio de Janeiro , constava que no dia 1 2 de

Outubro tinha Sua Alteza o Principe Real sido Acclama-
do naquella Cidade Imperador do Brasil, e que as noti-

cias que tinhão relação com este accntecimento consta-

vão dos papeis públicos , donde nesta occasiío os não po-
dia extrahir. O seu passageiro he Mr. Edwardn Cardew,
Negociante Inglez. (_Concluir-se-ha.')

A N N U N Cl o.

A'manhã Terçafeita 24 do corrente se achara' em
venda nas lojas dos livreiros desta Cidade hum folheto

intitulado :
~ Carta dt hum J uriseonSullo em reiposta á

de outro, que lhe remettira o Diário do Governo N. 29;,
pedindo-lhe a sua opinião sclire es Documentos relativoi

ao juramento daRainlio , e sobre o parecC da Commissõo
especial', a cujo exame eUes forSo entregues ; o que tudo

se acha transcrito no dito Utario,

Nelle nos dizem se trata este importante Negocio

com toda a imparcialidade e sangue fno , debaixo de to-

dos 05 pontos de vista .^ em que elle poder ser olhado.

(') De Paris ao Havre são 49 léguas : o Navio

traz 9 dias ; e o Negociante andou 49 lefruas em hum dia,

e embarcou sem descancsr senão a bordo !

> A i M ]- Ji h S 6 A A (.; 1 O N A L.
,•.3.

. i.i.
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Numero 287. Anno de 1822.

fMMÃM^
-^

^^j^)»

G^ZET.á UJVIVERS^L.
TERÇA FEIRA 24 DE DEZEMBRO.

LISBOA 2j de Dízemiro.PSr. Redactor,
osto que tarde também a este recanto do í^lundo che-

gáo os ecos da estrepitosa Tromíeia; e também neste
insignificante Lugarejo existe hum Ente, que como Subs-
tituto está habilitado para ir assentar-se entre os Repre-
sentantes da ííaçáo, no caracter de Legislador.

Retumbou pois por estas Serranias a enorme ironi-
betada, que com o titulo imposante (deixe ir, que he
da moda) de infracção de Constituição, apregoava o Des-
pacho do nosso Manoel Gonçalves para Ministro de Guer-
ra

; tão desafinada me soou ao tímpano
,
que logo acudi

com a dextra i boca a segurar os dentes . antes que sal-

tassem fora : e cá comigo disse: "Este demónio está doi-
do; pois se eu, antes de ter vez por falta de Deputado
Ordinário, me propozer a tomar lugar no Congresso Na-
cional, não sou admittido, e os Porteiros das Cortes en-
chotão-me

, como nos Congressos nocturnos os C^brido-
ns 30S profanos ; não hei de entretanto promover os meus
interesses, e os da minha faniili.i , sollicitando hum em-
prego, que ainda que fora de escalla , me seria alijs con-
ferido sem injustiça ? . . . Não liei de ir arregalar o luzio
na moeda de oiro ; e hei de privar-me ds outros interes-
ses

,
que estão francos a todos os Cidadãos?... Kão ha

de o .Ministério occupir no publico serviç hum Cidadão
benemérito (failo em geral) a titulo de hum outro em-
prego

,
que o mesmo náo exercita ? Ha de a Nação em

cada dois annos inutilisar grande numero de Varões il-

lustres

,

somente porque
,

quando lhes conferio os seus
votos, mostrou que delles confiava?... Nada, nada:
tal não pode suppôr-se de huma Cor.sti:uiç30 elaborada
e discutida vinte mezes pcins talentos mais primos da
Nação

; nem o nosso bom Rei Constitucional , suffocan-

do os resentimentos do seu coração , nomearia para Mi-
nistro da Guerra o Deputado Substituto Miranda , com
desprezo do Código Censtitucional."

Com esta prevenção, e nãi menos com a do pró-
prio interesse

( porque todos temos a nossa partícula de
rsoismo) fui-me á Constituição: folheei, tornei a fo-

lhear : li, reli : cães á moita . . . aqui vai . . . acola vai . . . ;

e por fim actos nullcs ; boca no cíescanço : r.ão achei em
artigo al<;um delia a esperada distincçáo -inUe. Deputado
Ordinário e Deputado Substituto: hum e outro he tido

no venerável Código por Deputado: tem hum e outro o

mesmo regimento : a nomeação de huin e outro consta

pela mesma acta na Deputação permanente ; e por este

lado não podem deixar de reputar-se sugeitos a huma só

regra. Se me volto para as Procurações, que encerrão
os poderes

, dados pelos Povos , ainda peior se acha o
enfermo; pois as vejo sabidas da idêntica chapa, difFe-

tindo unicamente no titulo pela addição da modificação

= Substitutos cue se ajunta aonde tem lusar : e estas

í^rccurações são entregues a hum e outro ao mesmo tem-
po. Como Sei de facto próprio. Se finalmente attendo
a contemplaçío

, com que as Cortes Constituintes trat--

'ao aos Substitutos , observo que , antes de approvados
®s sfiis DiploiTiasjjí OS. intjtubvãos; Senhofsrs^ c=; De-
putados. -

'

Por aqui náo faz o barco agoa. Veja, Sr. Redactor,

o como -eu não ficaria com hum tal estada, tendo já de
olho huma boa pe.\inxa , e sOíTrivel patrono para conse-

guilla : confesso-lhe ,
que no primeiro momento dei ás

más horas aquella, em que me nomearão Deputado Subs-

tituto : porem ainda me resta i-.um recurso : talvez liají

erro typografico ;
porque a Constituição, que tenho, he

das estropiadas na imprensa, e não ba aqui outra por on-
de me desengane. Não tranza o nariz por eu conservar

ainda a Constituição em hum exemplar , que se declarou

corrupto : bem sei que se franqueou a sua troca por ou-

tros de edição mais correcta ; mas , como ainda não li

nos Diários Portaria, ou Decreto, que mande pagar ao
corrector a dispeza dessa edição perdida , estou esperan-

do que o immortal Borges Carneiro, primeiro Promotor

da Fazenda Nacional , troveje contra elle hum dos seus

regi eos ; porque então, se acaso na entrosga se apanhar

algum Desembargador do Paço, ou Conselheiro, espero

que pague , a'ém da importância da edição , custas era

tresdobro
,

pela malévola intenção que teve de
,
por tal

meio , desacreditar o Systema : e será o modo de rece-

ber o próprio, juros, despeza de encadernação, e de re-

messas. Se porém (^quod abiit') acontecer, que o prejuí-

zo corra por conta do esfalfado Thesouro , nesse caso

(inopinado, por escandaloso) terei o patriotismo de per-

der o meu contingente em favor de algum poderoso do
tempo, ou valido do dia; e também porque a Constitui-

ção para não ser observada no mais essencial artigo, is-

to he , o da igualdade da lei, seja errada, ou pura, vale

o mesrr.o que a nioeda-papel sem credito.

Ora, Sr. Redactor, pelo contexto do que levo di-

to, bem podara comprchender o empenho, que neste

negocio tenho, e o muito que lhe serei agradecido, se

na sua imparcial Gazeta lançar tudo quanto a tal respei-

to possa iliustrar-me, pois he o único periódico que vem
regularmente a esta Freguezia ao nssso Abbade : e quem
deseja Irr o sédiço Diário , a Trombeta

,
que arranca os

dentes, o sanhudo Hercules, o cancado Astro, e toda

a mais recua periodical ,
precisa ir á Cidade

, que he hu-

n;a valente légua da porta : e má hera, em que eu assi-

rne para nenhum, a não ser forçado pcio roeu Correge-

dor, que assim vai impingindo por ahi o Cer.tor aos seus

dependentes: e diz elle, que vem de traz, porque figu-

rões maiores , de quem igualniente depende , lhe impin-

gem a i.Tipurração. Por ahi também chegão dessa Capital

aos molhos, coir.o de cá vai a pjllia para os burros de

\i , e se distribuírem s;ratit alguns números do mesmo
Censor, de hum V.eforço , e de hum Recuador em lingua

de futres : desse modo ainda os acceitarei , porque quan-

do ao Icllos me cnbrulhirem o estorrago , logo lhes ds-

rei differente préstimo ; e talvez não será desacertado

estampar nelles algum emblema allusivo aos Redactores,

e aos seus heróes ,
que pelo que me Jião de custar , e

pelo seu real valor, nem soffro nisso perda, nem lhes

irrogo injuria.

A rieos Sr. RtdactOF.; não se esqueça do empenho

do— Seu vsnerador v- -.
F, , . , Deputado Substituto.
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Sr. Redactor ,^ Pelo que toca ao Ceiíior ^ vai tu-

do barrado ; o dito por não dito : nem de graça o que-

ro ; queréllo de quem me pozer tal peste á porta. Nes-

te momento acabo de ler o n.° 18 ; e que liorror! ! Ve-

jo nelle guerra declarada uiijtie od internet ioiiem aos fau-

tores da arbitrariedade, e aos corcundas; o que vale O

mesmo, que huma declaração de guerra civil aos perver-

sos Redactores do Censor, e a outros taes ; e aos ho-

mens de bem
,
que sustentão a sua dignidade e indepen-

dência , não se ligando com brcgeiros servis, a quem
esses patifes desprezadores da Constituição e da Lei ap-

pellidão com o ridículo iiome de Corcunda. Detesto taes

princípios: não qiiero mais IcllOs : e o Promot&r dos abu-

sos da imprensa???... Dorme, ou não admitte o accu-

sar o Ctiisor ao Jury ? . . .

;

.._ Sr, Redattar da GiizetiJ Universal

:

Logo que jlie dirigi a minha ultima carta, cuidei

em Fazer hum rigoroso inventario das agitações , e dis-

putas, que tiverão lugar entre mim e o Medico, para

ver se a minha narração tinha sido exacta , e conlieci

em resultado que , apezar de se achar exposta com a

maior fidelidade, porque ate mesmo está despida dos vio-

lentos torcicolos, com que alguns escritores querem tor-

near a lei para justificarem a nomeação do Ministro da

Guerra, eu com tudo estava «otiiprehendido no crime

de subneçados, pOr não ter dado anmuiifesto cvrtas l;j-

giitellas de pouca monta : e corrio todos os meus dese-

jos coosistão em continuar a viver no socego politico,

njpral, e civil, de que tenho longa posse, e não seja fa-'

cil dei.tar de ser esbulhjdo formando-se-me esta accusa-

çáo em juizo , ou fora delle , he do meu interesse anti-

cipar-me a dar áescrita estas mesmas bogatellas por após*

tilla, QU como em- Direito melhor lugar haja para evitar

a . suspeita de velliacada na sua occultação. Embicamos
fortemente na triste pintura , com qi»e o Diário do Go-
verno descreve ao Sr. Barrota

,
quando na ultima Sessão

declarou os ardsotes desejos de ler huns tantos parece-

rei da Commissão da Fazenda ajuntando que, não sendo

isso possível, a sua consciência o arguia na escolha
, ou

prjmazia d'algum, visto que cada hum delleS era de gran-

de, urgência. Ora isto! (dizia o Medico) Seria de pre-

sumir que o tal Éarrozinho se animasse a querer chapar

esta indiscreta mang.içáo nas ventas dos homens illumí-

radps!!! Não sabia antecipadamente que naqiielle dia

seifecbava a Legislatura? Não teve sobejo tempo , em
que promovesse a leitura e final decisão dessas , e d'oii-

tra,s muitas importantíssimas dependências, que ficarão

sepiitadas na lenta ('ominissáo da Fazenda? (^uein lhe

pedia satisfações nosultimn? e escassos momentos? OuejTi

lhas pedio nos dias folgados ? Lesse o que hem qiiizesse,

e deixasse os artificíns ; pois que estes , se são capazes

de illudir aos ignorantes , e contentaHos , estão na razão

inversa para os homens d'alguns conhtcimentos. Pensaria

qua , trazendo em allegaçã» o cargo da consciência, to-

dos ficavão de boca aberta bemdi/cndo as suas piedosas

intçnçóes ? Enganou-se ; porque )3 todos conhecem que
,

sendo essa palavra tão sagrada nos venturosos dias de

nossos Maiores
,

que- quas-i equiparava a inrm solemne ju-

ramento j he hoje tida como luim tern.o lolto das pri-

zóes
,
que o fazÍJo respeitado, ç pr,r isso os homens de

tino jv não Síão levados pelas vozes, que tiverão todo o

valor no tempo dos bons costumes : agora querem fac-

tos^ e m.iis factos oara não desconfiarem dos outros ho-

lTT?as. Fv que lhe parece a st-gtimte farça r: leia , leia

—

que- retumbou no Congresso e.n favor dos sonhados es-

trupuios do compadecido Barroto, e a instancia de ca-'

da hum dos Órgãos das oiitris ("ommiiSóes para ter a

p.i.lavra logo- que se ultirnou a l?itura d'huni parecer da

<;ommissão da Fazenda? Vej.imos a resultú : (continuou

o Medico) caloii-se o Deputado, e os outros pareceres

da su» consciência voltdráo para o eido/. De que sérvio

eiitáo aquellc = leia, leia = ?- NS--i he de suppòr que hou-

vesse cimbinaçáo? ? ? . . . Oh I Sr. Redactor, disse cou-

sas do arco da velha! cousas de mil Diabos! e até o

Diário andou de rojo, e foi táo mal tratado com pon-

tapés medicais, que ficou inútil para qualquer empreza.

E qual seria a minha figura nesta dolorosa scena ? Assen-

ta V. m. què $«ria de panno de raz ? Que eu seria Pau-

-

sa ? ou que seguiria o systemj da minha pequena 'Ro-

mtialda , a quem a pachorra faz silenciosa
, e quasi me-

,

da ? Nnda : entrei ne auadro com grandes , e decisivjs

pinceladas
;

porque também grazino n.uito seguindo <5

passos da minha pequena Carvima
^

que he viva cono
hum olho, e Corcunda ás direitas. Gritei com elle , e

elle comigo: é, corro a final eu concordasse com os

seus princípios ; porque a razão me não soccnrria a de-
fensa dos opposros , terminou a luta, e dêmos por fi-

nalisada a pilestra dessa noite. Chegou a seguinte, e com
cila o bom Dr.

,
que, depois de me pedir o braço e to-

mar o pulso coui temivçis carant' nhãs, principiou 8 tra-

Xix das novidades dó dia refeiindo-as no conhecido
, mas

reprovado systema dos Liheraes sempre felices , e sem-
pre venturosos. Vendo que nad.i me dizia sobre o esta-

do da moléstia , e receando pelos seus ridículos trejei-

tos que a extravagância de ttr mettido nas trip.is hiinu

tjleigada de feijão branco Holandez com cabeça de por-

co' occasionaría alguma terrível mudança nas conhecidas

melhoras, vacillei entre o susto, e a vergonha de Ih;

manifestar a golodice : e, quando estava próximo a romper

a sincera confissão da minha fraqueza, e observei que elle de

nc vo estava agarrado aO pulso com iguaes momices, en-

chi me de cólera , e com tom arrogante lhe pedi que
com Dens , ou com todos os Diabos me declarasse a

novidade encontrada. Elle se formalizou, e , fazendo-mo

hiima profunda reverencia com braços, e cabeça, rçs-

pondeo nos termos seguintes : r: Está vossc aviado: esttíi

bvdrnpico
, e bém pôde cuidar em d»spcdir-se dos seii>.

parentes ; porque nestes oito dias dá á casca , se, não

produzir o efTeito
,

que espero , certo remédio de nova,

descoberta. — Assenta V. m , Sr. Redactor, que eu ficati,-'.

triste? Ví-me perdido de riso : mordi os be'Ços , e ferrei:

rs dentes no lenço , a fim de que elle não penetrasse

r.'s meus sentimentos; e o pobre to||o, capacitando-,se

dê que <u estava chorando , tratou d'animar-me com 3

>1t!irde da sua iiova descoberra ; ao que ey, gostosamen-

te annuí
;
porque as ilhargas e«tavrio quasi estalando. De-

pois dMiunia loiiga psusa , tomou elle a pajavta co^n os :

negócios do tempo, e , desejando eu encaminhar o nos-

so entretenimento pata a Cidade òe^Vtrouo , fui pot eU
]: atalhado signifícando-me que tinha cousaj de m^iof. lor,

,

te, sobre as quaes podíamos discorrer cnni, todo o,C;-j--

nhecimento de caiísa
;

pois que erão feitas , e. pr,aticad.i«

nas bochechas ria gente de Liil/oa : e tirando do chapéf^
.

I.umas nojentas folhas do Diário , me perguntou se Ji

linha \isto eir. algum Periódico a noticia da alteraç Jo xl.j

roude de Manoel Temandes Tf-omis de mistura com Oí

Feri» últimos cuidados nos últimos dias da sua .tíxistencia ?

Respondi-lhe emverdade com a negativa. Pois antão ,ahi

tem esse Diário : leia nos lugares que estão marcados,

e veja se pôde chegar a rr.TÍor baixeza o espirito da mo-
derna adulação, e do servilismo ! Qut interesse , ou de-

trimento resultava ao povo de saber as mudoaças do seii

rstado nestas, ou naquellas horas daiioite? De saber se

D causa pliblica occupaVa , ou não o seu entendimento)

ros apertados restos da sua vida? De saber se oconfev.
%rt\ e amigos , torão unânimes em consentir a desejada

entrevista de sua mulher ? _Ou se elle deo mais przo á

opiiiião do<: arnigos , do que á voz da razão, e do amor

cniíjural ? E isto no Diário úa Governo ! Oh desafpro ! ! !

Ch" servilismo !! ! Ora leia, e passaremos a cousas, mais

lindas. Se ainda não vio desenhada^ a t,risleza do povO.

Ce Lishoa pela Sua ircrtc , lance as vistas para estas de-

savergonhadas folhas', e ah! verá obtos poéticas, e dis-

curso! em prnza da mesma Tr-rja adulatoria. Eu, sou libe-

ral. ,'e,' por isso iiièsri-ó que o seu ^ entro nos ínfernps

d.i ftesesperaçáo , 'qlijnrio vejo tão porco servilismo. Oiie .

cirão os Corcundas coió estas paginas '
! ! Os Corciind.<s .' !

Os Corcundas 1 I !'"feiá, leia estas^ e touellas linhas.,

c nde achará desciipta a V.crroria dos se;is feitos ; a si a ,

lida litteraria ,
politica, e civil ; os serviços prestados, á -,

P.itria , e os benefícios , de que esta lhe he devedora

pelo's mesmos serviços. E julgará vbSiê que deixa de en-

trar'aqu) i éxaggera^çao e seu ramo de servilismo? Ea
tinliâ aqui muito que arranhar

, e eu lho mostraria , se

me [não impedisse o respeito, e credito publico, que

merecem , e de que gozSo os dois Sábios, que sobre is-

so tocarão noi Num. 26c , e 264 da Gazeta Universal.

Dei:iemos . . . deixemos pot isso as vergonhosas friolei-
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tas , e v.irn/is a tratjr do objecto lia sua mais importan-

te LOnsidefaijão. Ue-me o seu braç". E;ta : iiío tem ilii-

vida ; esta liydtcpio), aiaj teiilia coiiliança em mim. Eu

vou receitar dois emplastos ; hum redondo para o eiii-

bigo , e outro compndo para as verillias. Receitou, e,

<i»ndo-me as b^as noites , recebeu as minlias tristes des-

})edidjs. Fui logo ver a receita , i>r. Redactor , e ahi

vai; porque bc iiotaviJ : = R. de Unguento Milenário

(tuas nnças. Ajunte de Bálsamo de Riga quanto basic

p»ra diiísolver ao í'igc). Reduza a massa, e faça dois em-
plastas hum redondo, e ijue abranja toda a parte iimbi-

Jical , e outro cnuipridj para js verilhss. rr Hydropcjia

conhecida no pul«o '
! ! L osuentc Milenário com KaKaoni

de Iviija parj curar a Hydrupezia ! ! ! Nunca vi. <^uc t.il

iie a impostura ? We desiiMÇJ ! E tiid^ assim vai , s- quer

liir bem; mas não pode liir assim u :z Amigo da V<r-

dtdt.

O Àhh.iiii. (^ Artl^^o remetíiJa do Provuicia do Tvhuho

icíica de certo Abbiide , dt nomindit itatjuflU')

diitruiíti ^ e íjiie seus inimigoi intrigarão,

úíé íOmO as AíitlioridOiItl. )

" O Abhiije tem inimigos
,

que nunca provocou
;

elle bem o «be : mas escorado na sua innocencia ,
vive

tranquillo , e dá oraçj« a Dros por não ser como elies.

O A'il>ade ouve brin.ir os tij;rej de redor do seu tugúrio
;

e ao som rios seus berros dorme descançado. Pciigoto
;

imprudente dcscanco ! (di7cin os amigos do Abbode^ —
Was que iia de faie r o Ahbode} Perscfuir seus inimigos •>

^er/a o caminlio mais ciiito, mais seguido, por veniura

o mais seguro , e certamente o mais lisnngeiro para hum
cofdÇáo pequenino : porem o Abbade nunca andou por

vsíe camiiiljo , nío o conhece , nem quer apprendello.

AnieigalJos ? Attrahrllos por actos de generosidade ? rtUs

a generosidade he arma milla , e talvez perigosa
,
quando

se emprega rm quem a desconhece.
'' í7 Alhude não temç seus inimigos

,
porque só te-

fne a Dcos ; confia nas leis patcias, piorque sabe que são

boas: e se ellas continuassem a ser illudidas, o Abíade
f.ofíV<rria ....... M>fFrcria em cjuanto lhe durasse o mes-

mo equilíbrio de homoies. He certo porém
,

que huma
perseguição constante , e não merecida pôde alterar-lhe

essencialiiiente a natureza
;
pôde f.i7cr do Cordciiinho de

f-\dro , o Leão de Drijdca. O Abbade não ameaça : elle

be a própria mansidão em pessoa : mas quem be que
pôde calcular a r»:;cção de huma alma como a sua soffri-

da e reportada ? Por muito doce que seja huma corda
,

»e u sobem com demasia, estaU ent.ití as mãos do afhna-

dor inipruric-nte ; e quantas vezes lhe fustiga o rosto ?

A sumida brayi, que ante osaltires queima somente de-

liciosos petfunics , nnnistrados por mãos iniioceiítes ; taii.-

í-em pôde catisar terríveis iiKendios , se for atiçada per

hum Oníar ou por hum Ercitrito.

' "O Abíuide satie que seus inimigo» se movem ....

C^ae sabirá de novo ? Hera o Abbade H. L. , ou Corcun-
da ? Se-rá ambas as eou-sas

,
porque ambas tem lugar para

malciUlstallo : a primeira íom os seus paioquianos , a se-

gunda com a nação inteira.

"Ora pois, o AbJtiidt iiJo be isso, a <|ue chamão
C icunda

,
prrque não nasceo para tolo ; nem lie íjjo,

que cbamáo P. [,.
,
por que n-^m se quer cre em tal So-

ciedade
; cUc sempre lhe parecco liiima quimera. Huns a

pinlso cOT.o a totica úe Fenclon ; outros ainda pecr que
o Inierno do D,iiile. O Abbade ama a poesia , mas não
cré em sonhos de poetas.

"Eu sei iierteltamcÉlte o oue he o Abbjde ; o que
he , já o era antes de 24 de Affosto de 1 8 30 : este dia

glorioso restiiuio-liie os seus direitos; mas não o ensinou
a conhecellos.

'' Mada mais direi ngora : declaro porém que sr.u

«migo do Abbaiie ; e que não apnrovo nem sigo o seu
sysiema de snffrer e calar. Se continuío a incomodai lo

,

tarei ver ao publicí) o que são , e o que sempre forão
os seus inimigos

, e quem be o Aibodt,

Ponte de Llwa g de
Dezerobio de 1822. S,,

CORTES. — Tlm ,:a Síis-o de 32.

Ouíro oíticio pela Secretaria de Estado dos Negó-
cios da Guerra , incluindo hum requerimento de Fran-

cisco Josc Monteiro Pinto de Lacerda , Tenente Ccrc-
nel í!<: hum regimento de Linha do Cuiabá na província

de /^lattoGrusio ,
que pertende passar para o Exercito

de Portugol : j^assarão ás respectivas Commissóes.

Mandou-se fazer menção honrosa das felicitações

,

que peb installação das Cortes envião as Gamaras Coni-

(itucionaes de Logos , Extremei , Samcto Ceriea
, Pk-

nltett , Conselho de SaitJinS , e Cintra.

Ouvirão se com agrado as que pelo mesmo motivo
dirigem ; o (.'orregedor de Va/enÇa ; dos Juizes de Fora
ic Ftna-iiiaior , hei-a^ MonI e-oiegre , Ati^eja , e Con-
Sciho de Nogueira : dos JuizeS substitutos da \ ília d»
AUalde ; e dos Professores de Caiullo-lirmico.

í-ernanúe Autcnio fiuiies de liliraada offerece para

as urgências do Estado, o oídeiiado vencido, e que \en-

cer como Escriv.o da visita dos cofres da piOviíicia áo
Alinho, que monta a i :coo réis por dia: ouvio-se com
agrado , í mandou-se pata o Governo para o verificar.

O Visc^inde de Ancrara em caria dirigida ao Sr.

fiecretiifio Felgueiras paitiuipa que cm 14 de Setembro
de 1821 oíteretéra parte dos seus ordenados constantes

da representação
,
que naquella mtstra data fizera ao So-

^«erano Congresso, E conio agora lhe coiista que ainda

se não tem verificado a dita ofFerta , cue foi acceita pelo

Sfherano Congresso, pedia se fi.esse tfíectiva. Rtn,ctti-

do ao Governo pata o tjztr realizar , e declarar o moti-
vo

,
porque se não tem verificado este offerecimento.

Forão remetiidos ao Governo os Autos de juramen-
to ã Consiituic.TO dos Conselhos de Aguieira e Cintra.

A' Comniiss.iO de Agiituliura huma Memoria sobre

a utilidade da plantação de arvores próprias para a cons-
irucção de Navios offerccida pelo í-apitão de Fragata

António de F.iria dos L'arr.ssaes , e apresentada pelo Sr.

Pereira da Carmo. A' Cnmirissão de Estatística huma M -

moria apresentada pelo Sr. Novaes, contendo o mapp it

do Circulo EleMOral de harceílos , cfferecida .por Jcsé
filaria Cezar velho de Eaiboza.

O í<r. SecretJiin Felgueiras leo a redacção do De-
creto , em c,ue se estabelecem os adiantamentos, que se
devem dar aos Fnpregados civis

,
que passarem ãs pro-

víncias Vllramaiinas.

O Sr. Secretaiin Paiilio Alberto fez a chamada , «
disse se achavão presentes 1O3 Srs. Deputados , c que
tditavão j2.

Ordem do Dia.

O Sr. Secretario Bcsàio Alberto fez segundas lei-

turas de irKÍicnctie!
,
que forão admiltidas á discussão.

Entrou em discussão a segunda parte da Ordem dt»

Dia.

Excepções de tjiie J'a% menção o artigo 6.° do Decreto

do Reeriitoinento.

São isemptns do recrutamento de Tropa de Linha
População.

l." Todos os individiios casados legitimamente an-
tes do 1.° de laiieito de 1S2J, qualcuer cue seja a sui
idade.

O Sr. Aniicí de Carvolifo appoz-se ao 1 . ° arlico

como impolitico , dÍ7endo que todas as Nações exceptua»
<'S casados

; que nós muito mais o devemos fazer pelac

decadência da nossa população : depois de tei discorrido

larí;amente «obre este objecto , conchiio que o artino se
cini.cbesse de t.)l maneira , que exceptuasse do recruta-

mento todos os casados , seja qual for a época , em que
o ti\erem feito. O Sr. Marciano de Aítvedo sustentou

esta opinião.

O Sr. Finto de França sustentou o parecer da Com-
missão j mostrando a necessidade de se concluir o recru-

tamento pela urgência
,
que já foi declarada : que entre-

tanto esta lei he provisória , e não ha inconviniente em
se approvar o artigo como se acha. O Sr. 'Bernardo dn
Silveira, Beireta Feio, Serpa Pinte, e outros, apoia-

rão.

O Sr. Pereira Pinto disse que a Commissão indi'

cara o prazo do 1.° de Janeiro por julgar que esta lei m
publicaria até ent-^o

,
porém que á vista da discussão $e

prolongará, e então a Commissío não duvida alterar nes-

ta paite o artigo, decliirando que^íicáo izemptos do r«r
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criitamento todos os caç.idos até i publicação do presen-

Decreto. Discorrerão outros liluitres Kembros.— Juiian-

do-se suflicienteme.nte discutiiio foi approvado o artigo

com a emenda proposta psio Sr. Pereira Pinto,

yigricHUitrei,

z.° Aquelles que lavrarem com luiina ou mais jun-

tas de bois em terras suas ou de renda , trabalhando cf-

fectivamente com filas , qualquer que seja também a sua

idade. — Foi approvado com peoueiias emendas.
O Sr. Pinto Palma deo parte de ter entregue a S.

IVlag. as leis qi!e lhe foiãn enviadas pela Deputação
,
que

acaba de recolher-se , e accrescentnu , as recebeo com a

maior satisf.ição, mostrando quanto estava unido com o
corpo legislativo ; que com taes elementos nada deve re-

cear-se : foi ouvida com especial agrado esta resposta de
áua Magestade.

O Ur. Presidente deo para ordem do dia a conti-

nuação deste Projecto, e levantou a Sessão depois das 2

heras.

CORTES. — 5cJifio do ília 2j (le Dezembro. — 19.'

Aberta a Sessão ás horas do costume sob a presi-

dência do Sr. Moura, e lida pelo Sr. Secretario JJoji/i»

Albano a .'^cta da precedente, que foi approvada , deo
conta o Senhor Secretario telguciras do expedieji-

te, em que se compreliendia a seguinte correspondência :

— Hum ofiicio do Governo pela Secretaria d'Estado dos

Kegocios da Marinha incluindo a seguinte parte do Re-
gisto do porto tomado as 5 4 horas da tarde do dia 22 de

Dezembro de 1822,

"Bergantim Ingk-z Mcrcetj, Capitão J, Lewes , de

"Bordcoux em 7 dias , e 2 passageiros.

Novidades.

"Os passageiros do predito Bergantim são : D. J oié

Fort, Coronel de Cavalaria òo Paraguai , e Gaspar Viiit-

ler. Negociante Suisso , os quaes confirmáo as noticias

da derrota do Exercito da Fé nos Pyrennéos com a cir-

cunstancia de haverem as tropas Hespanholas respeitado

o território Francez
,
quando perseguirão os facciosos , os

tjuaes forão obrigados pelo Exercito Francez de Observa-

ção a deporem as armas
,

para serem recebidos naquelle

Reino. Accrescentão que se pódc affimac, que não ha\;e-

rá intervenção de força armada da Governo Francez na

Península ; e que entre algumas razões
,

que se podem
«numerar para ajuizar assim, não he a menor a indispo-

posição que o povo Francez mostra para similhante guer-

ra. O referido Coronel entregou huma carta de oificio
,

t]ue se remette junta. "
( Segue-se a assignatura. )

Paisou i Secretaria das Cones huma obra intitulada

IlíVíiC Encncloediíjue , enviada pelos seus Redactores eoj

Faris.
"

Distribuio se pelos Srs. Deputados exemplares de

huma Memoria sobre a creaçáo de hum systema de arre-

cadação das Alt"andegas ,
offeiccida pelo Cidadão Henri-

<]ue Nunes Cai doso.

Fez-se a cliamada do costume, e acharão se presen-

tes IC4 Srs. Deputados.

Ordem do Dia ;

ContiiiaBçr.o das iseiiipçõcs para o recrutamento.

5." O filho único de Lavrador, ou hum delles,

sendo muitos , à sua escollia
,
que lavrar com huma ou

mais juntas de bois, seja ou não casado, se o pai tiver

^O annos de idade , ou for doente , de maneira que não

possa trabalhar na lavoura , vivendo o dito filho com seu

pai, e trabalhando para cile.

O Sr. Qíi'iresma disse que na conformidade deste

artig-o 3.°, o írilio único ào Lavrador, que n'.o tem 50

annos, e he siio
,
pôde ser recrutado, e hindo elle para

a guerra , morrendo nella , fica hum Casal morto contra

os interesses da povoação. Além disso o artigo dá só

lium homem para trabalhar com huma junta de bois
,

quando para trabalhar com huma junta nos difíerentes

ramos da lavoura , são indispensáveis deis homens ; e

concluio que sendo o Lavrador maior de 50 annos , ou

doente , se isemptem dois filhos ou criados.

O Sr. Brandão discorrco sobre a matéria, e oíFere-

ceo algumas emendas : logo o Sr. Veiga Cabral tomou a

palavra dizendo : contormo-me com aquella parte do ar-

tigo
,
que izempta hum filiio único de Lavrador, Ou hum

d'elles , sendo muitos ; porém não itie posso conformar
naquella parte ero que se estabelece a clausula E tendo
o pai 50 annos de idade, {^2ntinuou a discorrer, mos-
trando com diversos e.-íemplos

,
que muitos homens oc-

tagenanos são robustos : em todos os estados da vida

tanto civis , como militares nos ofFerece a historia pro-

vas irrefragaveis desta verdade apresentando-nos indiví-

duos em idades avançadas desempenharem as suas funccões.

A idadç de 50 annos he regularmente robusta , e a de
70 pode-se julgar ser aquella em que faltáo as forças;

deve pois nesta parte emendar-se o artigo
; porém que-

rendo ainda favorecer a lavoura , não , duvidava que se

não estcbeleção os 70 annos
,

que elie apontava , nem
tão pouco os 50 do artigo ; porém que admittindo-se

hum meio termo , se marcasse a idade de 60 annos. Com
esta emenda approvo o artigo.

O Sr. Derramado disse : que elle ofFerecia huma
emenda, a qual era: rr sejáo izentos do recrutamento
dois filhos, ou dois criados do Lavrador, que lavrarem'

com duas cu mais juntas de bois;— esta he huma con-

sequência do que já se acha vencido no artigo antece-

dente ; requeria pois que esta emenda entrasse em dis-

cussão em lugar do artigo em conformidade do regi-

mento.

Discorrerão sobre este objecto os Srs. Ribeiro Tava-
rei

, João Victorino , Girão, Pereira Pinto, Bernardo da
Sílve:ra , Brandão Pereira, José Máximo , e outros, 0$

quaes oftereccrão diversas emendas ; e julgando-se a ma-
téria sufticicntemente discutida, pedio o Sr. Presidente

aos Sts. Deputados, que enviassem pata a meza as emen-
das que tinhão oíferecido.

Entretanto que as escreverão , o Sr. Sousa Caitel-

Iroiuo pedio, e obteve a palavra para ler hum parecer

da Commissão dos Poderes sobre o diploma de Cândido

Rodrigues Alvares de Figueredo e Lima, Deputado or-

dinário pela divisSo de Vilía Real: parece á Commissão
que não tendo naturalidade naquella divisão, nem resi-

dência pela ter em Coimbra , não deve ser admittido.

Houverão diversas reflexões, em consequência do que,
foi appr^>vado o parecer da Commissão.

O Sr. Presidente recebeo as emendas propostas ao

artigo retro, e sendo lidas pelo Sr. Secretario BJsitio

Alberto por proposta do Sr. Bispo Cede
,

passarão á

C ommissão para as tomar em consideração.

João Victor Jorge , Commandante da Fragata Dom
Pedro , com os Commandantes das Charruas Maia e Car-

doso , e Príncipe Real, por occasiáo de passarem em
commissão á Costa á'Africa, dirigem o seu protesto e

felicitação as Cortes. Foi tomada em consideração do
costume.

Proseguio a discussão começada , a saber ;

Art. 4.° O filho, o abegão , e hum criado daquel-

Jes Lavradores, que deitarem á terra mais de j moios
de semente

,
qualquer que seja a sementeira

,
quando o

ahegâo e o criado tcnhão pi r mais d' hum anno existido

cuin o mesmo amo, e empregados efíectivamente na la-

voura , e o mesmo se entenderá a respeito dos maio-

raes.

Discorrerão contra o artigo os Srs, Derramado, •

Marciano de Azevedo, e por ser chegada a hora ficou

adiado.

Lcrão-se as seguintes indicações : do Sr. Avellei •

1." propondo que a Comarca de Ourique e outras fiquem

pertencendo á Relação de Lisboa, e não á de Beja; 2.*

indicando a fótma de prover ao fardamento dos Corpos

iir,s Províncias : do Sr. Luiz da Cunha ;
j." requerendo

se indique ao Governo faça nova edição da Constituição,

com índice de cada hum dos artigos
; 4 ' requerendo cer-

tas providencias para as eleições futuras das Camarás:
do Sr. Girão; j.** propondo providencias para a conclu-

são das embarcações, que se achão no Dique; 6-" indi-

cando por empréstimo o cofre das miúdas da Casa da

Jndia para apromptar a Nao Rainha.

Sobre a ultima indicação se requereo urgência, so-

bre o que , correo alguma discussão , e por ser chegada

á hora , ficou adiada.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia oj negó-

cios da Rainha , e a contlmiação dos objectos adiados de

hoje ; e levantou a Sessão depois das 2 horas.

IS A i M i' i\ J: .\ b A i> A U 1 U .\ A L.
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No
LlSEOA 26 de Dezembro.

!o Correia BrasHiínse N.° 174, de Novembro deste

annn
, pag, $j? a 559, 'se achi tran<;crito o seguinte

Protesto^ (documento notável para a historia do tem-
po), a que não fazemos observaçóe"; algumas por serem
inúteis e infructuosas ; mas , alem da acrimonia com que

está feitOj lie imperdoável a quem tanio se preza de Ló-
gico como o Sr. António Carlos , falJar contra hum par-

tido, e por fim envolver todos os Portuguezes na ex-

pressão brutulitiade y que só pôde ser de alguns.

Protesto dos Vepiitodos de S. Paulo , abaixo assignados.

Os abaixo assicinados, Representantes da Província

de S. Paulo nas Cortes de Portugal, forçados pelos mais

ponderosos motivos a abandonar a Comn-issão , com que

os honrarão os seus constituintes, julpo do seu rlever

expor ao Mundo e mormente ao Brasil, lium tesiimo da

sua vida parlamentar, e causas da resolução que toma-

rão. Os abaixo assignados suardarião o mais profundo

silencio , e não terião a presiimpção de chamar sobre si

a attencão da Europa , se na qualidade de homens pú-

blicos, não temessem que, sendo a sua conducta attti-

buida a motivos menos puros pelo partido que nas Cor-

tes tem pretendido escravisar o Brasil, houvessem de re-

flectir alg.um pezar sobre a Província que os elegeo.

Quando o Brasil repetio soffrego o grito da liberdade
,

que em Portugal se erguera
,
jamais cuidou que palavras

meigas , e convites assucarados de fraternidade e igual-

d.ide cobrissem as mais sinistras e dolosas intenções
;

julgando a Portugal pot si, adherio de coração á nova
ordem apregoada com tanto ênfase, e na escolha dos

seus Deputados deo o maior testem.unho de sua boa fé

e afinco aos princípios liberaes. O primeiro dos abaixo

assignados não deveo seguramente a confiança da sua

PrOvincia senão ao decididrf e incontestável amor do seu

paiz
,
pelo qual tantos trabalhos acabara de soffrer , lan-

çado por espaço de quatro annos em lòbregas prizúes

,

e por mais de dois e meio conservado no mais estreito

segredo
,
privado de luz , de ar , e de toda a communi-

caçáo humana. Da escolha do sejundo dos abaixo assi-

gnados foi igualmente o único titulo o conhecido tlieor

das suas opiniões politicas. Com que altas esperanças

cheg.-írão os abaixo assignados ás Cortes de 'Lisboa , he

facil de conhecer, attentando'Se nas insidiosas expressões

das ditas Coites tantas vezes repetidas, e tantas vezes

vergonhosamente desmentidas pelas suas obras, ftlas bem
depressa esfriou o ardor de sua expectação. Assim que
em Fevereiro do presente aimo tomcu assento o primci-

r,o dcs abaixo assignados, vio com dor a extensão da sua

illusão, e bem mão gtado seu, convencco-se que as Cor-

tes tinhâo na boca amor e irmandade para com o Brasil,

e no coração projectos de cizânia j divisão, enfraucci-

iTiento , hiimiliação , e fyranni.i, Concedêra-çe em Por-

tugal ao Poder Executivo a Snspencãr ten poraría fios J\;a-

gistrados que abusassem da cor.iiaiiça pnblica, sob a con-

dição de os apresentar em juiíO em prazo determinado

requerer-se a exterisão da prrrogiitiva ao Brasil , rnde
pela distancia do centro da execução era rrais fácil o 3I u-
so

,
que se pretendia remediar tm Portugal; foi abso.-

lutamente denegada a providencia com o pretexto de
não poderem dc!egar-se atlribuíçóes executivas, centra

a convicção da razão, e contra o testemuni o drs factos

sem outro algum fim senão n-arcar a inferioridade co
Brasil a respeito de Portugal; porque o orgulho Portu-

guez se não contentava que a nossa luimiliação se dedu*^

zisse somente de inducçCies , era nister pára fartallo,

que fosse clara 8 distínctamente enuiKi<tda. Apparecêrão
líTgo defiois as piimeirás sentellias do incêndio cue a im-
prudência das Cortes ateava no Brasil com os seus in-

seilsatoS e impoliticos Decretos de organização dos Go-
vernos PrOvinciaes, retirada de S. A. R. , jbrliçáo dos
Tribunaes , erecção de novos Eeglierbeys em cada Pio-
vincia debaixo do rome de Generaes das Armas , e im-
praticável unidade dcs dois Exércitos de Pcrtrcal e Bra-
sil

,
que antes exist'ão separados. Estrciivinhadas as Cor-

tes , recorrerão então a tardonhas caricias ; e encarresa-

do o primeiro dos abaixo assignados de hum relatório

que cotasse as suas faltas, não Cuvidru prcstar-se a tão

grata tarefa ,
esperançado que o crnportameiito futuro

lavasse as manchas do passado . e crendo que o amor da
paz o aconselhava a cerrar os olhos ainda a palpáveis of-

fensas do seu paiz
,
quando o patenteado arrependimento

parecia segurar a mudança do plano até então seguido.

Was nada satisfaz o orgulho mallcgrado, nada contenta

a malícia agtilhoada pelo interesse, e sedenta de vin-

gança. Relevava que os bravos campiões da liberda-

de Brasílica, os Membros da Junta de S. I aulo , fos-

sem sacrificados a sanha do < ongresso , com menos-
cabo dos direitos imprescriptiveis do Brasil, com in-'

vasão das attnbui óes judiciarias, e a só demora irritou

de maneira a facção
,

que se não prupárão injurias 3

todo o Deputado que tentou ao menos espaçar a in-

justa resolução. A só asserção do prín eiró dos abaixo

assignados, que o Ministério éo Rio de Janeiro era igual

em probidade aos Deputados do Congresso , e o franco

desafio que ministrassem provas em contrario os sugei-

tou ámais grosseira linguagem, e boirivejs smeaças da
parte da canalha assalariada pela facção Jacobinica do
Congresso que com urros Canibaes o proscrevia. Leva-
rão por fim ao cabo os seus fins , pasoou o odioso De-
creto de prosctipção dos Patriotas Lrasileiros apezar da
opposição de todos os Deputados âo Brasil , e foi cri-

me naquelle Reino amar a Pátria. HuiVi General rebel-

de faltou no Rio de Janeiío ao respeito devido a S. A.
R. ; requereo o piimeire dos abaixo assignados

,
que se
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Jhe não recebessem as felicitações antes de conhecer-se

em Juízo competente de sua conducta : espaçárão-çe as

felicitações; mas a final foi elogiado pela quebra de fé,

e ultrajante conducta para com o Herdeiro do Tlirono.

Outro General na Bj/i/íj in-itallase por seu arbítrio, sem
outro titulo que hunia informe nomeação, em General

da Província , e para segurar o mando usurpado , mata
,

e rouba homens e mulheres naquella desgraçada Cidade :

exige o orimeiro dos abaixo assignados a responsabilida-

de do Ministro que o nomeou , e do General perpe-

trador de tantos crimes, e não he atteiidida a moção,

com o falso pretexto de não haverem documentos com-
probatórios dos delictos

,
quando existiáo sobre a meza

as suas mesmas coi\fiss6es. Até onde chega o despojo de

partido I E o mais pasmoso he ,
que se se expedem

,

a pezar da uniforme opposição dos Deputados àoBr/iiil,

frescos bandos de Janizaros
,
que vão de novo espezinhar

os míseros Babianos , e são os abaixo assignados taxados

no Congresso nada menos que de defensores de faccio-

sos
,

por tomarem a peito a defeza de seus ultrajados

compatriotas. Na revisão da dcsÍ2;ual Constituigão , sem

embargo da impugnação dns Deputados do Broíil , cnn-

íirma-se a humilhante inhâbilidade desse Reino quanto á

Capital do Impeíio Portuguej , e até se desaportugneza
,

erguendo-se em causa de abdicação a estada do Rei e

do Herdeiro do Throno naquelle paiz. Apresenta-se hum
Projecto de relações commerciaes entre os dois Reinos,

no qual, ajuntando escarneo á fraude, alcunha-se de

igualdade a mais descarada desigualdade , e qucr-se ar-

teiramente soldar os já quebrados ferros do Systen.a

colonial, erigir de novo Portugal em deposiro privati-

vo dos senetos do Eraiit , e fechar quasi aquelle Rei-

np á industria entranha por proh'hições directas, ou por

yiejo de restricçóes equivalentes a prohibiçóes , sem se

tomar em conta que hum paiz inteiramente agrícola co-

mo o Basil tem interesses mui diversos dos de Portu-

gal
,

que quer, á força de ser manufactureiro, e que

não pode ser politico, e menos justo, que huma parte

do Império seja sacrificada , e até sem duradoura utilli-

dade áaquella a quem se sacrifica. Hum systema d'illu-

são,, só calculado para o horizonte da rude Negricia

,

achou no primeiro dos abaixo assisnados a mais aturada

t^^ulsa : passou porém pela dicidida maioria dos Depu-

tados de Portugal, e sua conformilade de idéas interes-

sadas e inimigas do augmento da prosperidade do Bii?J;7.

Chegou em fim o remate do ardimento das Cortes de

Pcrtugal : o Herdeiro do Tlirono, o Seneroso joveri

Príncipe ^ escolhido para Defensor do Brasil pelo amor

dos Povos, em rcfoico dt s direitos do seu nascimento,

rpço(ihe.cidos pela mesma Constituição ; o idolo em fim

de todo aquelle vasto Continente prctcndeo-se arrancar

if)% corações que o idplitrão , e ás necessidades que de-

rr>andão asna presença benifazeja ; ena falta de obediên-

cia, se lhe comina a pena da perda dns direitos, que

aSf,lpSLit,uições da Monarquia lhe segiiráo. E donde tan-

ta-_ raiva? Só porque oBí,ni/ o ama , só porque elle tem

p^r^ o Brasil entranhas de Pai. — Os abaixo assignados

tcabalbáfão quanto nelles esteve por arredar da Nação

P.Oítugueza a deshonr^i de tamanho attentado ; mas dese-

J9ys nem sempre assegiiíão o bom êxito: quiz o máo des-

tino de Portugal quç vencesseqi os f.Tcciosos. Depois

deste golpe final da.lojio Basil, que restava aos abaixo

assignados? Deixar hum Congresso, onde elles erão me-

ras cifras , e onde erão espectadores do mal que não po-

diáo remediar. Já muito antes tinháo os abaixo assigna-

dos proposto a vacância dos sius assentos no Congresso,

visfõ, a dissidência da sua Província, e aberta resislen-

cja, ás pretençóes desvairadas das Cortes , e a seus De-

cretos- attentatorios á Dignidade do Brasil; mas foi sem

fructo ,
3 proposição.. Outras erão as vistas das Cortes

:

os abaixo assignados
,
guardados como reféns, erão apro-

priai^o ,
entremedio para trabalhar-se a sensibilidade do

Brasil., e pelo receio da quasi certa violação das suas

pessoas , reter-se a justa indignação daquelle paíz. A pe-

zar da- ponvicçáo dos abaixo assignado,s, que a sua pre-

sença no Congresso era desnecessária , foi-lhes mister

aturar a fastidiosa e inútil residência até que se ultimou

a denominada Constituição da Monarquia , e se marcasse

o tempo em que devia ser assigiiada e jurada. Então com

a franqueza própria do seu caracter publico e individual
,

declararão 05 abaixo assignados a firme resolução em que

estavão de jamais assígnarem , e menos jurarem huma
Constituição contraria á sua dignidade, porque o não po-

dião fazer sem oflfenderem sua consciência ,
e sem se des-

honrarem a seus próprios olhos ; e persistirão em sua

declaração dc^presando os sofismas e subterfúgios de seus

oppressores. Chovião as ameaças anonymas , repetiSo-se

os ax-isos de alguns poucos bem intenciViiiados qoe lhes

prégaváo cautellas , e ívisaváo do resoUido projecto de
assassinallos , adoptado pelas sociedades secretas, a que
pertencem a mór parte dos Deputados influentes do Con-

gresso : ainda assim, tentou o primenro dos abaixo assi-

gnados reclamar ao caminho da justiça e da razão as en-

carniçadas CortfS, niostrando-lhes a necessidade de se

lhe darem passaportes para largar huma Cidade, em que

corria o maior risco a sua segurança. Frustrado foi o seu

trabalho, pois remettida sua riquisição a huma Commis-
são , sem se declarar urgente , trasluzia o projecto de

o demorar até que cahisse victima da sanha da plebe assa-

lariada pelo partido Jacobinico. E de facío , se os abai-

xo assignados não tivessem djdo o saudável passo de bal-

darem com a sua retirada os intentos dos Canibaes , te-

rião perecido victimas da sua cega fúria, como se depre«

liende da denuncia feita 30 Intendente Geral da Policia.

Todavia , se os abaixe assignados podessem enxergar

ainda o mais pequeno bem que da sua morte viesse ao

Brasil, se me':mo não devessem obedecer á voz do Che-
fe do seu Governo , offerecer-se hião em voluntário sa-

crifici" á Brutalidade doi Portu^uezes. Mas nem a pru-

dência , nem o patriotismo lhes apontava este verdadeiro

suicídio. Seguros 0$ abaixo assignados com o testemunho

da sua consciência, apresentãose sem medo ao trihunaJ

da geração presente, e não declinão o severo escrutínio

da Posteridade , cuja imparcial decisão esperto favorável.

-~- Falnioutli 20 de Outubro de iiZ2. :=: António Carlos

Ribeiro de Andrade Machado e Silva, —José Ricardo da

Costa Aguiar e Andrade.

, Sr. Redactor da Gaieta Vulvcrsal '.

Fui com e (Feito ao Campo Grande, como lhe parte-

cipei na minha antecedente
,

porém estou moído como
bagaço: muito custa andar a pé! Que diz V. m, ? . . .

que dÍ7 ? . . . Que devo lá ir todos os dias, porque me
ha de fazer bem á saúde ? Vá V. m.

,
que eu digo-llie

que não quero. Nem por huma moeda por dia , e vinte

no fim de dois annos para ungoento peitoral, e linitivo

dos calos, eii tomava lá outra vez a pé. Ei-lo ahi já com
alguma scisma. — Ja que não quer ir por interesse pró-

prio, suppnnlia que assim o exigia a causa publica, e lhe

dav o huma moeda por dia para lhe fazer bem
,

poden-

do V. m. ficar com ella para ir á opera de sege nos

dias em que faltasse, como faz o Fava, que niuitos dias

lá não vai , havia de ser tão ingrato
,

que regeitasse a

offerta , e a competente limitação ?= Agora me nietteo

V. m. entre talas , mas não ha de ficar sem resposta.

Huma de duas ; ou es^a sugeita era rica , ou ara pobre ;

no primeiro caso, pagasse, porque he a condição de

quem tem ,
quando precisa de criados ; no segundo rece-

ba
,

que he a sorte de quem precisa, quando não tem
de que viver... Ahi vem com teias de alinha.... =
Eu não fjllo a respeito ddla pagar , coitadinha , fallo a

respeito de V. n> se deveria acceitar a moeda com os

seus apanágios ? = Ah Sr. Redactor, V. m. hoje apanhou-

me pelo fraco , e vai de cima ; mas eu ponho-me no

recto : vamos de vagar com essa historia porque a Bíblia

está intrincada ; conversemos sobre Verona , ou sobre o

Paisano mór, ou sobre a morte do Hercules ... . e que

diga.... e que diga! He forte cousa em qualquer túni-

ca montando a cavallo, o que faz logo, be picar com as

esporas! Weu amigo do coração, -não me faça rir.... .
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eu ... . eu cá por mim .... ora nío digo .... te-

nho vereonha . . . Çue di?a , e que di^a pela nossa ami-

Zide ! Pois meu amiguinho , eu ca por mim . . . ntrnca

seria tão deía^radeciHo . . . e tfio renitente aes favores .. .

e bizarria... . ObrÍ£;ou-me a confessar, e salta ás nu-

vens ! — Eis-aqui o seu liberalismo , com que me tem
atordoado os ouvidos , e o custosissimo sacrifício

, que

fazia á causa publica ! ! ! Lembra-me a este respeito lium

homem, que se dizia muito compadecido da pobreza, e

no momento, em que mais pertendia persuadir me da

sua caridade, encuntrámos hum mendicante, e pedio-lhe

es:iiola ; immediatamente puxou por cinco réis , e disie-

tlie com o rnsto tranzido , e consternado : ~ 6 irmãosi-

nho, tem huma moeda de três réis? Respondeo o velho

cambaleando sobre as duas moletas ,— não Sr.; — pois

então, lhe tornou o liberal , o no?so Redemptor o fa-

voreça , e o leve na sua divina ^raça. :z. Pelo que me
íonta, qiíer V. m. dizer na sua, que eu queria embuçar
o meu bem particular na longa capa multicor do interes-

se publico? Sr. Redactor, V. m. será grande theorico,

mas entende muito pouco de pratica ; e como vai de ca-

sos , responHo-lhe com o que dizia o nosso segundo to-

mo de Bento José Lavre, o irmão Mis^uel
,

que grita-

va pelas ruas , e a estas horas está na gloria : = dai

,

dai ; que para vós dais. r: Ai . , . ai . . . que o homem
está hoje peior que nunca .... ei-lo com unhas e den-

tesl r: Quando a causa publica, isto he , a causa de to-

dos , a Pátria está deteriorada , e a ponto de submergir-

se na mais abism.mte penúria , não ha nós , nem vós
;

os sacrifícios por cila tomão-se em deveres genéricos ;

cada íium lhe he devedor daquella parte possível dos ca»

bedaes ,
que tem ao seu alcance , seja qual fòr a nature-

za delles ; os esforços físicos e moraes de cada Cidadão

são unicamente os garantes da salvação do naufraeio
;

cada hum á porfia deve lançar na base do novo edifício

a pedra maior , ou menor adequada ao abrangimento da

sua força, sem que huns com vistas particulares descol-

loqueni aquellas pedras , e petrechos
,

que a outros cus-

tou tanto a colligir. Por ventura seria satisfatório á Na-
ção Poftugueza , ao Clero, ao Lavrador, ao Commercian-
te . ao Nobre, ao Artista, e a todos os proprietários,

sobrecarregados com o enorme pezo dos tributos , o amon-
toarem para fl»ntro do Thesouro Nacional ps productos

dos seus trabalhos , da sua industria , e m-snio das suas

antiquíssimas pr.>priedadcs, a'é ha pouco assim reputadas,

para serem dístríbtiidos por V. m profusamente , e por

outros indivíduos, a maior parte sem mérito, para ouem
se creassem novos lugares sem consulta da sua opinião,

sem precisão , e sem economia ,
quando esta devera ser

o norte ínfallivel , e o instrumento angular da desejada

advocacia , e boa direcção da causa publica ? Nã» ssrvi-

fião estas profuzõ*s de enervar, e apathisar de todo o

espirito da Nação , e até de inhibir o v»rdadeiro libera-

lismo
, da concorrência de fundos gratuitos f-m auxili»

da deplorável situação da Fazenda Nacional ? Gozando V.
m. da riqueza, que possue , tendo outro emprego, e re-

cebendo essa moeda por dia trabalhando, ou deixando de

trabalhar , debateria contra o monopólio de pingues of-

ficios , e cargos honrosos com a firmeza de hum Hca-
cio Cocles , ou de hum Nano Álvares Pereira na deteza

das Pontes , ainda mesmo
,

que a hum tal denodo reu-

nisse o valor , e a eloquência de hum DaonSo de Góeí i

frente d .s dísciplos no cerco de Lovnina contra vinte e

cinco mil Francezcs , ou do Senador Jullo Grecin» deso-

bedecendo ao despotismo do Imperador Calígula, que
lhe ordenava a accusacão de Marco Silano , e porque per-

deo a vida ? Suppostas em V. m. essas duas singularida-

des, de nada mais lhe servirião, do que para evidenciar-

nos seu fatal egoísmo, e motivar o escândalo geral, e par-

ticular resentímento dos despojados, volvendo-se quimé-
rica a igualdade da Lçi. ~ Agora heaue eu digo qUe V. m.

endoudeceo , Sr. Redactor. Eu tenho alguma mOeda por

dia? Importa-me cá isso? Metto-me lá com a causa pu-

blica, ou cousa, que a valha? Eu fui ao Campo Grande ;

quero contar-lhe o que vi , e não me importa mais na-

da ; alguiTi dia conversaremos nessas arengas , se poder-

mos , e quando nSo , náo
;
que he frase de Rei , e ha*-

ja regalorío. Apenas sahi da azinhaga do Ferre , e que

avistei a primeira porta do Campo , dei logo com os

olhos em hum IVlinistro a tallar só. Ah Sr. Redactor,

confessoihe
,
que estive para voltar para traz, porque eu.^

também sou como osRtmanOs antigos, quando sahíão de

caza pela manhã ; e lobrigaváo cousas negras ; porém co-

mo elle hia a scismar , resisti á tentação, e fui lhe na

cola. Sentou-se o Togado em hum assentp homogéneo ,

e eu esteiidi-me debaixo de huma aivore, e puxei da

luneta: dahi a poucos momentos apparcceo hum moce-

tão bem talhado, e com hum ar sizudo , mas ao mesmo
tempo muito agradável ; compnmentáráo se ; disputarão

cortezmente os lugares , e a final t Jinarão assento , hcan-.^

do o Ministro á direita. Ora quem lhe parece a V. m.

,

que seria este fulano ? Pelo que vim aperceber era hum.

Juiz de facto Ainda eu não acabei o caso, e já

V. m. tufa !
~ O que me admira , he ainda duraiem es-

ses cumprimentos 1 = Bello ,
bonito; pois então que que-

ria
,
que jogassem as socos ? = Tanto não digo; mas as-

sim cousa de hum safatâo para nunca mais se erguer o

da direita, não deixava de ser cousa muito engraçada , e

.

muito digna da approvaçáo geral. =: F.xcellente . . . . ex-

cellente . . . . e então ss demandas haviáo de parar com
prejuízo de terceiro ? = Calle-se , nãn seja louco; então

he que ellas haviáo de correr, e o prejuízo de terceiro^

deser:ar choroso par.i a Turquia por talta di patronato.

=: Sr. Redactor, V. m. he maniao; e não havia mais

que espancar a creança ,
que raz bem a tar.ta gente, só

porque V. m. o appetecia? Eilo a.qui comigo a contas,

= Náo diga asneiras; não sou eu que o desejo, descjáo-

no todos, e he a Opinião geraJ verdadeira. Todas as Na-

(ões devem a sublime instituição dos Jurados a sua

união interna ; são Juizes imparciaes, e nem podem dei-

xar de o ser ,
porque alias nunca mais serão eleitos , e

não gozaráó dessa dignidade, o que não acontece aos

taes Doutores
,
que quando inuíto são estranhados a Car-

valha , e grogotó minha vids ;
pergunte V. m. iquelles

que tem tido litígios antes e depois do dia 24 d'Agosto

1820 até ao presente , e ouvirá oqueelles lhe dizem. Dos

Jurados depende absolutamente a liberdade individual , e

pôde dizer-se sem taxa de exageração, qu; nenhum Paiz,

possue a justa liberdade sem esta lórma de processo. He
verdade, que por isso mesmo, que he o mais decisivo

antemural contra os déspotas , tem sempre encontrado a

maior opposíção. Estes que ambicionão o ciigradecer-se,

temem sempre apparecer como réos na presença daquel-

les que o seu orgulho faz considerar inferiores , n-m
podem spfFrcr que meros Cidadãos exirahid s de todas as

classes por seus conhecimentos , e virtudes sejão cs rec-,

tos julgadores dos seus delictos ; delictos que se volve-

tião impunes no julgado dos seus collegas ; talvez náo

fosse dificil em o foco da regeneração esclarecer com a

exemplo esta esserção ;
porém pela mesma causal que as

grandes authoridades de huma Nação tremem á vista

destes Juizes de facto, he que elles são preferíveis a

quaesquer outros. A Lei e não o arbítrio , a razão , e

não os Mandões , serão o alvo brilhante , e a meta es-

clarecida das suas ponderadas resoluções , sem que fique

alçada ao despotismo para o manejo de huma influencia

atroz e vingativa ; no seu respeitoso tribun.il á face da

Nação inteira, alli ouvirá dizer hum Ministro de Estado,

depois de accusadn , e convencido : = o Ministro he réo ,

= com a mesma imparcialidade, com que se proferiria =:

o Artista, o Negociante, o Lavrador são réos, =: em Ili-

bar de se ouvir sem provas :r o Lavrador , o Negccianle,

e o Artista são réos do IVlinistro. =r Ç^i\e liao de fazer 0$

Juizes Letrad s debaixo das vistas , e protecção de hum
Ministério

,
quando este por odiosos caprichos , ou am-

biciosos projectos peitenda maniatar as victimas ao Carro

do seu triunfo? O mesmo, de que somos actuaes teste-

munhas. Os inimigos dos jurados, são os adversários dos

Reis, e dos Povos; elles souboráo sempre , antes do

Reinado do Sr Rei D J o7io II, sustentar a dignidade

dos Monarcas, e dos Cidadãos. = Oh Sr. Redactor, p^is

com efFeito já tivemos dhso ? Agori heque eu digo, que
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V. tn. está codeando em mim ; e não dá pelo caso

;

não houve; quer pairar ! ziO que os nossos avós tiverãa,

e nós queremos agora lie quasi o mesmo, só com a dif-

ferença do mellior apuro
,
que lie devido ás luzes do sé-

culo, r: Então Sr. Universalista, nada de lamuria, que

já temos Jurados. E toma que te dou eu ! =:Náo coma
minhocas, firme essa luneta, e não encare com as coi-

sas do avesso. <Juem fez a lei para os Desembargadores,

«Fidalgos náo serem mortos na acção de adultério? Fo-

Tão os Fidalgos , e os Desembargadores. E quem delineou

a revolução, e tem feito as leis durante ella ? Os Mi-

nistros , e os Bacharéis com pouca excepção. Em summa
o DoutorJoão das Regras no seu tempo fez o que quiz,

e os Doutores de agora tem feito o que tem querido, e

sobeja-lhes o tempo para varias curiosidades, e enterti-

nimentos de noite , e de dia. = Nada de arranjar á má
íingoa , Sr. Redactor ; elles já disseráo

,
que a Lei he

jgual para todos E náo deixa falar ! = sim Sr. ; sim

Sr. deve ser igual para todos; esse he o direito; mas

elles tem a habilidade de fazer do direito, torto, ora

diga-tne mesmo agora em- frente desta lei. Quem he que

julga actualmente da vída , honra , e fazenda de qual-

quer Cidadão desde o Príncipe até ao menor dos t-ida-

dâos ? Os Ministros, E quem julga dos Ministros , quan-

sáo criminosos ? Os mesmos Ministros. Então aonde está

a igualdade da lei? Jurados, e mais Jurados em todas

as causas eiveis, e criminaes , aliás estamos como dan-

tes. =Ouve o que lhe diga , Sr. Redactor ? Se adivinho

Jião lhe falava em Jurados ; deixe lá esses Melros com
<lez grozas de mosquitos; se quer escutat, escute senão

cálo-me. Ah ! ji ! Pois entáo silencio. Disputarão os dois

amigalhaços perto de meia hora em voz baixi , e a final

Jevantáráo-se, dizendo o Togado : r: olhe, Sr., não se can-

ce
,

que a classe sempre hade hir de cima , e bem ve ,

que de dnas Relações passamos a cinco , e cada huma
hade ter a sua força, e o seu carrasco á nossa disposi-

ção , e aposto que ainda por estes par de annos , hão

de Vv. mm. ser reprovados neniini^ discrepante , ou ao

menos simpUcher ^ e em futuro virão a ser o que dil-

ferem os jogadores. ~ A isto escorregou a bengala ao

Juiz de facto , cahio-lhe o chapco ,
ergueo-se-lhe a ga-

forina, estaláráo-lhe as calças, e respondeo-líie í aiEseou-

cinhe quanto quizer
,

que eu também ná-o se me dá do

apostar, já que Vv. mm. são teimoso?, que ainda vi-

rão tempos, em que haja só huma Relação, composta

de tão poucos , como ha em Inglaterra , e todos os mais

serão supridos pelos liomens de bem
,

Juizes leigos , ou
de facto , como lhe queirão ciiamar. r:Muitas outras coi-

zas escutei , e vi, que em nutra accazião lhe parteciparei,

porém se entre tanto houver novidade a este respeito,

avize-me
,

porque , sendo a favor dos leigos , tenho

licença do meu velho, e quero eumuafar-me de modo,
que nem possa piar.

O mesmo d'outra$.

CORTES. — Sessão do dia 24 de Dezembro. — 20.'

Aberta a Sessão ás horas do costume sob a presi-

dência do Sr. Moura , e lida pelo Sr. Secretario Thomás
Je Aíjuiiio a acta da precedente, que foi approvada , deo

conta o Senhor Secretario Felgiieirni do expediente
,

em que se comprehendía a seguinte correspondência :— Hum officio do Governo pela Secretaria d' Estado dos

Negócios da Marinha , incluindo huma representação dos

Lentes da Academia da Marinha, em que pedem, além

de outras cousas , a administração do Obstrvatntio res-

pectivo ;
passou á Commissão de Marinha. Outro pela

Secretaria d' Estado dos Negócios da Fazenda, acompa-

nhando huma Consulta da Junta do Tabaco relativa ao

lanço que teve aquelle contracto , é as condições que se

propõe ;
passou á Commissão de Fazenda. Outro pela

Secretaria d'Estado dos Negócios da Guerra, pedindo re-

solução a outro que por aquella Secretaria se dirigira ao

Soberano Congresso etn 9 de Abril ultimo , porque del-

le depende a resolução de diversos objectos relativos a

Officiaes que voltáião do Ultramar pertencentes ao Exer-

cito de Portugal.

Mandou-se lazer menção honrosa das felicitações que
em consequência da instalação das Cortes envião as Ga-

maras Constitucionaes á'Elvi:s, Aviz ^ Vintieio , e Ra-
baçal, Ouvi'rão-se com agrado as do Juiz de Fora do
Sabugal^ e do Juiz Substituto de Valença do Miako.

A' Commissão respectiva Ivunia representação do Sr.

Deputado pela Província do Ceará , Couto a Silva , enj

que pede alimentos.

O Sr, Secretario Bij/V/o Alberto leo as declarações

de voto dos Srs, Duarte Maclnid.'., e Gaspar Telles con-
tra a resolução, que annulou a eleição do Deputado Or-
dinário pela ihvisão de Villa Real, Cândido Rodriguet
Alves de Figucrcdo e Lima.

O Sr. Oliveira tonioti a palavra , e disse que a con-

sideração que todos os homens livres devem ao seu mais
constante defensor Benjamin Constant , o induzio a tra-

zer o busto inteiro deste illustre Patriota, e que reser-

vando hum para si , tomava a liberd?de de (no C3?o dos

lionrados Membros desta Assemblca estarem anim.idos

dos mesmos sentimentos, como era de esperar) o accei»

tassem para ser collocado no lugar, que lhe fosse desir

gnado. O Sr. Presidente disse, que não podia haver du-

vida algum» em que esta offerta fosse ouvida com mui-
to agrado, e que em quanto ao lugar para ser collocado,

a Commissão das Artes desse sobre este objecto o seu

parecer. Approvado.

O Sr. Araújo Costa apresentou O offerecimento

,

que faz o benemérito C'dadáo António de Sousa Dias ,

de fornecer medicamentos necessários a todos os Hospi-
taes da Guarnição da Cidade do Porto, pela terça parte

do setí valor, cedendo as outras duas em beneficio do
Estado.

O Sr. Secretario Basillo Alberto fez a chamada , e
disje se achavão presentes 107 Srs. Deputados , e que
faltavão 28.

O Sr. Pereira Pinto pedio , e obteve licença para

ler dois, pareceres da Commissão de Guerra
,

que erão

urgentes por pertencerem aos Ofticiaes
,

que já se acha-

vão embarcados paia a Africa: i.° sobre a representa-

rão de José António Ferreira Vieira , nomeado Gover-
nador das lliias do Príncipe e S. T/iomé : 2.° dos Offi-

ciaes das Companhias provisórias , que vão para a Afri-

ca. Approvados.

Ordem do Dia.

Negocial relativos a R.iinha.

O Sr, Bajilio Alberto leo o Relatório da Commis-
são sobre os documentos que lhe forão enviados pelo

Governo , e indicação do Sr. José Accursio das Neves,

O Sr, Pereira do Carmo tomou a palavra , e em
hum lons;o e bem delineado discurso mostrou que a pre-

sente questão se reduzia a três pontos essenciaes : j."

Se a Lei que manda jurar a Constituição, se entende

com a Rainha: 2.° A quem compete decidir se ella lie

incluída na Lei, — Se ao Poder judiciário, ou ao Go-
verno: }.° Se o Governo excedeo os limites, que lhe

estão prescriptos , conhecendo deste negocio.

Em quanto ao 1." caso mostrou que o Decreto ,

que mandou jurar a Constituição ordena , que todos os

funccionarios públicos , e que possuem bens Nacionaes

,

antigamente denominados da Coroa e Ordens, sejão obri-

gados a jurar. Que a Rainha he funccionario publico não

pôde entrar em duvida, por que a Constituição lhe mar-

ca as atribuições no Capitulo 5." artigo 155, quando

diz
,

que a Rainha .Mái será tutora do successor da Co-

roa. E não será absurdo dizer que hum funccionario pu-

blico não deva jurar? Ella pois he funccionaria devia ju-

rar. Que a Rainh? possiie bens Nacionacs, bem o prova

o Acto das Cortes de 1641 , na posse que deo á Senho.

ia Rainha D. Luiía : portanto por este lado tem tam-

bém a Rainha obrigação de jurar. — (Concluir- se-ha.'^

i\ A 1 J.Ú i^ ií h IM s A ^ A C 1 O iN A L.
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GAZETJ UJVirEMS^L.

SABBADO -^8 DE DEZEMBRO.

j riso.
yí aHignalura da Gazeta Universal fiara o anno

segiiinle lie de 2^880 em metal por trimestre , e

b^b20 em metal jior seinalre, oti S^ISO, e 6.^000
réís, entrando 1200 em papel nos .S meies, eííiOO

9I0S 6 me%es. Faz-se em cana do Redactor, Rua da
Prata jV.°113, terceiro andar; enas Uijas cie Cae-
tano Machado Franco , na metma Rua jS ° 82 ^ de

João Henrique»^ R. ^'íu^usla N." l j de Francisco

José de Carvalfio , ao Pote das Almas , de Francisco

Xavier de Carvalho ao Chiado j de António Pedro
Jjopeí na R. do Ouro uu pé da do Diário do G«-
verno j e na de Caetano António de Lemot , na

incsvia Rua JW.° 112. As pessvas das Provindas se

poderão dirijyir ao Redactor , Joaquim Jone Pedro
Lopes, ou aos Livreiros mencionados

,
pelo Correio

SSeu^ttro.

LISBOA 27 de Vezemhro.

Sr, Redactor da Gazeta Universal:

X^oderla ter desculpa o espirito da vingança no Itomem
de bem e dado á literatura ? Se me diz que sim , eiitáo

confesso que com outros dos deveres mais sagrados , e

já proscriptos por liuma gr»nde parte da nossa gente aha-

lárão também nesta parte as doutrinas de nossos Pais,

bebidas na fonte da Religião ; e se n:e diz que não , sai-

ba então que muitos dos que repiesenião no tlieatro dos

nossos dias querendo inculcar-se dignos deste honorifico

titulo são como Reis de thcatro ; e que em LijAou ha

mais abundância deste joio , do que de trigo nas campi-

nas do Ril/tiTejo nos annos mais fecundos. He hum des-

tes esse horriem
,
que conhece a hydropezia pela pancada

das veias : he o Medico da nova descoberta pari o seu

curativo. Irritada a vileza devte ignorante filho de Escu-

lápio pelo facto da despedida ^ ou ptla suspensão da sór-

dida ganhança , investio a minha sensibilidade pelo lado

mais fraco , e pelo caminho da obediência yitimando a

meu Pai que eia indispensável para a minha conservação

a diária leitura do Diário do Governo : e o pobre velho,
que bebe as águas por esta jóia , tanto se capacitou da

fidicuia proposição, que logo fez conduzir para casa tan-

tos Num., quantos são os que sahirâo desde o princípio

desta Legislatura até ao du 12 , dÍ7endo>me que tinha

gosto de que os lesse na sua presença , e asseverando-

trie que virião òs seguintes, e que no fim dó rrez passa-

ria a fazer a competente assign.itura para todo o anno ;

porque o Medico assim o determinava, tu leria f( rças

para lhe desvanecer esta perigosisMira idéa , hias , sch n-

do conveniente aos meus fins dcssimular a laiva , dei

princípio á leitura. Não posso deixar rhi silentio o grato

prazer, 3 que d' hum estado de zanga flii arrebatado je-

las elegantes e sublimes ele\açóes dos pensamentos
, de

que se acha adornado o magesfoso discurso feno ars Mi-

nistros de Sua Magestade no dia da abertura das fcite'.

Elle na verdade se faz digno de ser impresso cóm doura-

das letras, e gravado na men cria dos homens, cue 1 ãò

caprichío em recusar os desidos louvores ás grandes pro-

ducçórs do entcndifnento ; não só pela ncbre elnicn-
cia , em que está concebido , mas também pela rova se-

gurança de não ser algum escritor perseguido por causa

das suas opiniões , cue não sej3o contrarias i lei da li-

berdade. A circulaç-o de pensamento (diz o illustre, e

grande orador ) he hum dogma .... o util , e o juste se-

rá dsqui por diante a medida única da estima e da opi-

nião publica , e esta reprovará sempre todos os actos,

que não tiverem aquelle tão sólido fundamento Já
na Sessão de jO de Abril de 1821 elle tinha rrcstrado

esses nobres sentimentos ligados aos direitos de humá
Nação livre ,

dizendo, sobre a reflexão, com que o Sr.

Presidente estranhava a ingerência dos espectadores na
approvaçSo ou desapprovação do que o Congresso tratava,

e discutia , que = este direito que ninguém pôde tirar

no povo em geral , em breve o poderia pôr em pt:.tic*

pela liberdade da Imprensa , cuja lei estava próxima á
discutif-se. — Em vista pois destes memoráveis dites,

que se achão firmados e garantidos na mesma aurta Iri

da liberdade da Imprensa, não he odiosa, e r.áo he ter-

rível a enormíssima elasticidade , de que se arrogou a

Vara promotoria
,
que tanto agrilhoa o dogma da circula-

ção do pensamento ? Qual será o homem
,
que , man-

dando circular o pens..mento no Santuaiio das Leis se

atreva sen receio a dizer pela Imprensa :r Rt-presentar.tcs

do Povo , esta Lei te traz com sigo algum bem particu-

lar, he todavia Opposta aOs geraes e sagrados direitos dâ
propriedade. Esta indicaçí.o he temerária. Este piojecto he
offensivo. Esta decisão ... Oiiem ?... quem se atreverá?

E se o hom.em consentir que o pensamento vaçrue e cir-

cule no Santuário Ministerial , e principalmiente no das

Jus... (tenho medo á Fera) aonde ha tanto lixo, po-

derá sem grande susto manifestar á Nação o abuso e des-

potismo do Ministério ? Não temerá que o Promotor lhe

chape loco nas ventas o aitigo 12 por autboridade pio^

pria , ou por algum Aviso ? E n5o se recordará' da- ctíld*
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bre ftlaiada? isto não he èaso He brincadeira; porque ou

huma , ou outra arenga sempre cliega cnm trabalhos, com
vexames, e com despezas sobre a desgraçada victima. E
deverão acaso ser mais reprehensiveis no império da lei

algumas retlexões sobre o dizer d'alguns dos nossos Le-

gisladores , do que os insultos pessoaes dos espectadores

por seus discursos
,

quando a lei os faz invioláveis por

suas opiniões ? Se escrevesse que a bem lembrada e po-

litica indicação do Sr. Fíito Monií para nos \^estirmos

de luto pela morte do benemérito Maneei Virnaitdes
,

devia ser rejeitada In limine
,
poderia com razão ser clia-

mado ao Conselho dos Juizes de facto? Não dirá o Sr,

fato Moniz ^ ou alguém por elje qual lie a utilidade e

justiça, que serve de fuodamen;o a esta bravia indica-

ção ? Anda a gente cahindo de lazeira ; as tripas betraa-

do no despejado ventre ; o negocio parado ; as artes em
ceio ; os jornaleiros em preguiça ; as letras em protes-

tos ; os ordenados arraiados; as pensões, tenças, e or-

dinárias suspensas,; os principaes nervos do Estado para-

jyticos ; a Divida Publica em divida... tudo miséria...

tudo pobreza E querer o Sr. Puto Moniz derramar

sobre nós mais este pezo ! ! ! Querer que nos vistamos

de luto!!! Éu que só ando em calças pardas, ecasaca

da mesma peça , e que me hei de ver ainda mais pardo,

quando o mercador se lembrar de requerer hum =;cite-

se,= aonde iria encor»tr^r quem çojifiasse de mim t.rej

covados de lemiste para huma casacii , e hu;)) colete; e

sete e meio de casemira paca jiujius calças? Não jf,
pô-

de com isto, Sr. Vato Moaiz. ,R.etire , retire, se lhe

parece, esta sua indicação: olhe qite ella teni sido -piui-

lo abocanhada ; tem sido muito escarnecida, Retire-a pa-

ja seu credito, e faça pqr trazer íempre em, vista o prf-

ceito de Séneca = Nil oplnioais tausa^ omaia conjcicutiíf

jaeíto,^ se não dirão que V. S. continua a ser aduladora

E poderia ser chamado com razão ao Conselho sç

íscrevesçe que devia ter igual sQ;rte a do Senhor Xa-
yier Monteiro , assignada por ontros Senhores Depu;

fados para que as Cortes decretem que as dçspezas ne-

cessárias para o seu funeral sejão feitas á custa da Fa-

zenda Puljlica ; e que sua Mulli.er e seus 61(105 rece-

Jjáo do Tiiesouro , em quanto viverem , a pensão, quç

alli se marca ? He verdade que em geral se nâp deve

negar a pez,ada contemplação, que merecem os princi-

pies , em que o Sr. Xavier Moifleiro assenta a sua pro-

posição ; e até a julgo necessária, porque em fim a maior

parte dos homens esquecendo , ou uao tendo chegado ao

conhecimento da grande sentença de OvUio— Vegete

amor PatriiS ratione vnhntior ornai ::; são entes nullos,

quando se trata de perigos ; e também confesso que ho

ingrata a Nação, que faz poyco apreço dos serviços ex-

traordinários eun seu favor : mas , apezar destes argumen-

(tos , e d'outros que se offe^ecem ao primeiro golpe da

cogitaçãp
,

parece que os argumentos rebatentes são de

tarçapha ípif^iy e de tanta eyidejicia, que não podem
ter réplica. Eu já notei alguns sobejamente termininan-

tçs nas duas cartas
,
que se achão transcriptas nos Num,

jzíi , e 224 da sua Gazeta; e julç;o por isso escudada a

yicioza repetição , contentando me em retocar a passa-

gem, em que fallo no Direito de lazer graças, e conce-

<|er honras. Abro a Constituição no titulo 4.° Gap. i."

íjue trata da authoridade
,

juramento , e inviolabilidade

fjo Rei , e vejo no artigo 1 2 j =: Ej/itcio/míníe competem
ao Rei as attribuiçóes segiiimes = . . . . vou lendo, e

vejo que a decima se expl)c^ deste modo = Conceder

títulos , Ijonras , e distincções em recoinpensa de servi'

fos , na conformidade das leis. Quanto a remunerações

pecuniárias
,

que pela mesma causa entender se deyãp

conferir, somente o fará com anterior approvação das

Cortes ; fazendo-lhes para esse fira apresentar na primei-

ra Sessão de cada anno huma lista motivada. := Abro no

titulo }.° Cap. 4-'' que trata das attribuições das Cortes

,

e vejo que he da sua competência fiscalizar o emprego

das rendas publicas: estabelecer os meios adequados par»

o pagamento da divida publica: estabelecer os ordenados

para os empregos eoflícío! publícoí, tic,:, mas tiem ha»

ma só palavra encontro sobre o Direito de fazerem gra-

ças , e concederem honras. Se pois a Constituição diz

que esse Direito compete especialmente ao Rei , e só

lho coarcta nas remunerações pecuniária?, que em recom-

pensa de serviços entender se devão conferir fazendo es-

sa graça dependente de anterior apprnvacão das Cortes

,

como podem as Ordinárias
,
que jurarão a Constituição

,

decretar, ou tratar de remunerações pecuniárias em re-

compensa de serviços sem aqticlle antecipado = enten-

dera: de S. Magestade, e sem aquella r: lista motivada

no principio de cada anno = ? Eu julgo , Sr. Redactor

,

que esta combinação entra rrars facilmente pelos olhos,

do que os açoites do ?ctual Nordeste pelpí abert,os pó-

tQS do corpo humano.
Poderia com razão ser chamado ao Conselho dos Ju-

rados se escrevesse que me parece ailieo da Justiça e da

razão o ser chamado 3 ordem o Sr. Duarte Machado ,

quando tentou sustar a admissão do Ministro da Gue<ra

no Augjisto Recinto Fundado no artigo 99 da Constitui-

ção ? ^"013 não estava na ordem ? Oh se estava! e ells

o mostrará , sem que Jlie se.ja ne.cessifio iorçar o.talento.

E poderia com razão ser chamado ao tal Conselho se des-

crevesse com o caracter de ociasa e mal pensada a indi-

cação do Sr. Sonsa Castello Bronct para que se decla-

rem , e prcmeem os Henemeritos da Pátria ? Poderia ,

Sr. Redactor ? Não. Pois então ahi vai essa carta , e com
cJla a humilde rogativa de a fazer publica na sua honra-

da Folha, para que todos saíbão o mod«t .d$..p$i;iMt ^
^ Amigo da Verdade- '

-i\ ,-,« >v!->
'',1.' <",

CORTES. — Fim da Sessão do dia 24 de Duembro.

Se ella devia jurar, e não o fez, quem he que *

devia sentenciar, o Poder Judiciário ou o Governo: se

o caso he criminoso pertence necessariamente o seu co-

nhecimento ao Poder Judiciário : não o ssndo pertence

ao Governo. Que não he criminoso semilhante facto he

huma v«rdade
,
porque só se tratj de querer ou não que-

rer accejtar o pacto social , e de observar huma Lei ,

que iiiaica o procedimento que se deve ter em semilhanr

te caso ; logo pertence ao Governo. Mas aggravatia q
Governo a Alta Dignidade de Rainha , e da Augusta Es-

posa do Sr. D. João VI ? Não : o Governo conciliou a

Lei com a qualidade de Consorte do ftVeUior dos Reis. A
Lei devia cumprir-se : para isto expozerâo os Ministros'

com p devido decorç á Rainha as coasequencias funestas

que resultarião de tal repulsa, e os males c incommodos
a que se empunha; ponderárão-jhe rn,esiijo a amargor^

que derramava em todos os Portíi^iies,(S : /,ogO o Govex-
no não excedeo as suas attribuiçóes-

O lllustre orador ainda fe,z outras observações
, ^

concluio que, concordando com as regras estabelecidas

no parecer ,
o não approvava por que o acjjava diminuto.

Os fertugaezes jáinais consentirão que afjUelIa que foi

sua Rainha mendigue o sustenfo dj: mãpí estrangeiras ;

nem que o nosso bom f<,ei reparta da s"^ diminuta do-

tação o sustento dj sp» Augusta Esposa : hç pois a ihÍt

nlia opinião, que o parecer volte ^ ,poi^n>issáo
, py ^

de Fazenda , a 61)1 dg qge proponhg ^luifij inezad* quq

sirva para sustentação.

O Sr. Carlos José da Cruz foi.d^ opinião que: tqfi

nasse tudo ao antigo estado, e que to^_as;se çpulieciínen-

so deste negocio o Poder Judiciariç.

O Sr. Serpa Pinto ir.ostrou ein hutn longo discur.so

que a Rainha devia jurar não íó ÇOÇpp fimccionarja , s
donatária de Bens Nacionaes , mas pp^r ^ratitj^ ao» Por-,

tuguezcs
,
que órfãos e sem meips 5^s;e^t,ir|o amais pro-j

fiada guerra para conservar hum li^Jno , qii,e injustamen-

te fora arrebatado aos seus filhos: aoj Pprf.uguezes
,
qu^

lhe abrirão os braços, depois dç \^ ímno^s de ^usencia,

A, Rainha de tudo se esquece , afí da natptçza se esquc»
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çe não duvidando deixar Esposo , e'F!!l?os, peitliors! que

tão caros devião ser ao seu coraçio.— Deixa pois por

sua vontade o nosso pacto social , renunciou aos direitos

«(ue tinlia , segutido a alta dignidade de Esposa do nosso

bnm Rei ; pertence á Lei : nesta parte approvo o pare-

cer da Commissão. F.m quanto aos Conselheiros d'Estado

que votiráo em sentido contrário proponlio que o Gover-
no lhe inanda formar culpa.

O Sr. Trigoso em hum longo dhcurso analisou o

relatório do Ministro dos Nejocios do Reino sobre o

objecto eni questão , concluiníio que Ibs parecia de\ er

submetter-se á decisão do Poder Judiciário. Que alcin

das raróes , fundadas na Legislação antiga , e na actual
j

accrescentava ser a Rainlia de Fortugal Infanta de Hes-

paitha , e reconhecida successora da Coroa daquelle Rei-

no ; he por tanto estrangeira , e esta circunstancia par-

ticular torna duvidosa a anplicaçáo da Lei : coiicluio que

não dando opinião deciziva sobre huma meteria tão im-

portante , lhe parecia que devia ser subnuttido tudo ao

Poder ludiciario.

O Sr. Gaspar Telles discorreo contra o parecer da

Commissão, mostrando que nem a Rainha he funccio-

nario Publico, e que nem lhe pertence o art. 155 da

Constituiçio
,

porque esse único caso de Regência, ou

Tutoria tem hum juramento rspecifico determinado na

mesma Constituição; nem está liquido se a Ca'. a da Rai-

nha são bens Nacionaes, Concluio contra o parecer da

Conimissio , e que este negocio passasse ao Poder Judi-

ciário.

O Sr. Accursio dns Neves disse : o Parecer da Com-
fnissão he cheio de invectivas contra os authores da in-

dicação : eu porém desde jã respondo aos lllustres Mem-
bros da Commissão que tem alcançado a victoria ; porque

eu com taes armas me n'o sei combater. Principiou en-

tão a mostrar os fundamentos
, que tivera para fazer

aquella indicação ; e concluio a seu favor.

O Sr. Silva Peixotn disse
,

que esta questão não
devia nunca apparecer neste sanctuario das Leis ; mas
•visto que veio, he necessário pòr-lhe hum termo. Eu
dcviso nos semblantes deste auditório a pallidez , que

annuncia a compunção dos corações ; he preciso que nos

alegremos; cantemos o hymno , e digamos pois r: Viva a

Rainha! Viva a Rainha de Portugal l — Este sinal cau-

sou grande murmúrio nas Galarias
,
que logo acabou. Va-

rias Srs. Diíputados requererão que visto que aquelle

iMembro já duas vezes tinha motivado com os seus dis-

cursos a irregularidade de que acabavão de ser testemu-

nhas , e que assim como se quer o socego das Galarias
,

se exige a prudência , e a gravidade do Deputado , o Sr.

Presidente o chamasse á ordem, e o reprehendesse. Hou-
ve votação e decidido unanimemente pela affirmativa. O
Sr. Presidente tomou a palavra , e dirigindo-se ao Sr.

Silvii Peixoto
^
que estava em pé, e lhe disse. = Em no-

me das Cortes reprehendo ao Sr. Deputado por se ter

valido de meios anartjincoí , e de expressões olarmiintes

para apoiar a sua opinião, e com tanto mais culpa, quan-

ta he a maneira porque recebe a reprehensão , estando a

r'ir-se : aos Srs. Deputados só he permittido raciocínios
,

e dar a sua opinião e nada mais. Pôde sentar-se.

Ainda fallárão a favor do parecer OiS\%. Soares Pron-

to , e 'Borges Caratiro , e por ser clwgada a hora ficou

adiado.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia de Sexta-

feira a continuação desta matéria ; e levantou a Sessão

depois das 2 heras.

Sesiáo de 27 tíe Deiembro. 21.'

Aberta a Sessão ás horas do costume sob a presi-

dência do Sr. Moura, e lida pelo Sr. Secretario Baitlio

Alberto a acta da precedente
,

quí foi approvada , en-

tregou o Sr. Pina * Mello huma declaração de voto , em
que diz — na SessSo de 24 do corrente fui de voto que

não ficava satisfeito só com a reprehensão dada ao Sr,

Deputado Ptixoig.

O Sr. Secretario Felgueiras deo ccnta do expedij ntè
,

em que se coinptehendia a stsuinie c( rrcs( onicin.id :— Huin oflicio do Governo pela tcctttana d t st..<io ncs

Negócios do Reino , incluimio hi:nia coita dr. piimciio

director da Casa Pia sobre objectos etciii iriicos da n es-

iiu (-asa. Outro pela Secretaria de Lslado dns Ncgctiqs

das Justiças incluindo iiilomiações do CoKgio Pdtii.jn.al,

e do Bispo Conde relativas as FaroijUias que dc^tm sub-

sistir. Outro acompanhando ties reprcseiit;.ci ts sr bre

Camará*. Outro pela Secretaria í1'Estaiio cies Nij^0(.io< da

Marinha incluindo liunu parte de Rrj;Kto cb Poiio toma-

do ás 1 1
i^ do dia 24 de Dezen 1 10 fie 1Í22.

'' Galera Poitllgueza — LuSUmtia =, CapilíO Jo.iquinji

Gervaoo , do Rio de ouiiíiro tiri 6S dias, ij pasiugiji,-

ros , e huma nulla.

J\'«Vl'(/<)(.'fl.

" O Capitão deo por esciij.to as noticias seguintes. :

No dia 50 de Setcrr.bro , e 1." deOuti.bio, toião açoi-

tados joo e tanios ^oldacrs cí bivnáo f
eílcnteiite á

Expedição da íin — Dom ..cão (,.° — ( «/«i fa-//<ri/í o i,e

Francisco Maxiiiiano') por pedirem o rt^rtsso paia / or-

t ligai, quando se lhe proguntcu qual era a 5'"' voniide.

(^jtqiii nuo ha toda n cxoendãj.') A : 2 de Cutulió ,clã-

mou-sc o Príncipe Real Inifer^acr da hraiil. — A tsta^s

noticias accrescentou vocaln ei.te as seguintes : ( Kip

de Janeiro não gozava do n^aior íoctgo
,

forque era le-

putado criminoso , e por isso pre;o t;i,ak,Lei Cidadór ,'

que pedia regressar a í'er<rig<j/. (*) A Esquadia quc Cin-

mandava o Cliefe = i/imart = rtcril et-se ao K « «'<«."•

nciro em 29 deSetenbro; descn barcarão aquelie (^h. fe|;

c foi nomeado para coirui andai a Fragata ^ C-íi"'* = I urp

Americano a quem se confetio a pateiue de t, ipi'á; de

Mar e Gutírra ;
grande ^-arte da guarnição desta fiaj-ata

he da Nação do Ccn.mandante. 5>o Kic fítjvõo cOrdim-

nados a pena ultima oito iTiítinlicit» s por |ia\eitn^ gri-

tado a bordo da mesma Fragata l/»;õ.y : Viva tlRii , e o

General Madeira! na occasião em t ue á vista ca 'Boi. ia

se encontrarão as duas Esqiiadras. Ko dia jo de Setem-

bro sahio o Carreio rriaiitino Buavintira cem r dtsti.

no para este poito ; e di;ia-se que a iO de Outul to ha-

via de salur o Correio Marítimo Treze de Maio — l'S''|5

mais o mesmo Capitão que a sua sabida do K/o de J a-

neiro lhe constou (por huma carta particular ql e ^ io ,)

que a ultima f xpcdião da I\'áo V. J "ão 6.° til l.a rcouz -

do ao seu dever a Cidade de Pernan.biuo ; nas rue nãp

obstante esta noticia tarecia de if-rfim ação. ^áo tra? rif-

ficios fora da malla , e os Scus passageiros «.onstão da je-

lação junta. (^Scgue-ie a aiiit^nafuia. )

2.° Registo tomado as j , hciis da tarde do dia 24
de Dezembro de 1822.

"Corveta de Guerra Prttugueza rT^oaí/oro — de cru-

zar 85 dias. — Não dcO novidade alguma.

Maiidou-Se fazer menção hourosa da feliiitação, que
pela installaçáo das Cortes dirige a Can>ara Constitucio-

nal de Villa-nova de Fascva.

Passou á Comniissâo de Infracção de Ci nstituiçáp

huma tepresentaçSo do Sr. Deputado y\rgueiro em que

insiste se lhe acceite a sua escusa, e se lhe envie Passa-

porte para poder embarcar,
^

O Sr. Secretario Baiil'10 Alberto fez a cban ada
, ,e

disse se achaváo presentes çO Srs, Deputados , e qtjf!

faltavão 46 dos quaes 7 tinhão licença mi-tivada.

Ordem do D,a :

Nejocios da Rainha adiado da Sessão de 24.

O Sr. Soares Castello Branco disse : Ke doloroso

que a ordem dos trabalhos desta Assmbléa exija que

se trate do negocio da Rainha, depois de se ter ícaba-

do de ouvir a triste narr.ção de factos crn m.cttidos por

seu filho , chegando a pcnto de mandar acoutar ermo

Escravos aPortngaercs ScUS ttniãos ; 2 Purtu^tuíei
,
que

derramarão oseu' sangue para c< nservailhe s Cerca, i,ue

hum dia havia de cinVir : deixen os porém seguir a n ar.

() Eo Decreto para sahitem os que.náo adijeii^

sem a tausa do Jsíasil gdou-se ? ,''';
n

Vi Li
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tha ordiníria , e vamos (visto que assim Ite forçoso)

tratar d» matéria em questão.

O llluçtre Orador principiou o seu discurso mos-

trando que a bondade e excellencia de hum Governo

Constitucional lie todos serem iguaes perante a Lei , e

só a Lei e nada mais prevalece a tudo : respondeo aos

argumentos expendidos por aquelles que combatião o

parecer da Commissio , mostrando consequentemente,

que a Rainha não era izemta de prestar o juramento á

Constituição, como determina a Lei de lO de Outubro

do corrente anno , como donatária de bens ^acionaes

,

íião valendo o argumento com que se pretende pór em
duvida esta obrigação, por ser estrangeira reforçando is-

to com o exemplo da Rainha D. Leoner na morte de

ElRei D. Duarte, pois que são bem constantes os mo-

tivos deste procedimento. Passou depois a mostrar, que

não houve infracção de Constituição, nem o Governo

excedeo as suas attribuiçóes
,

que lhe competem. Enca-

lou este negocio pelas consequências que podia ter , e

conduie que o seu voto era, que se declarasse ; que as

Cortes approvaváo tudo quanto o Governo tem feito sobre

este objecto.

O Sr. Galvão Palma : Apfrovo o parecer da Com-

missáo ;
porém como se tem suscitado alguns argumen-

tos contrários, farei sobre «lies algumas leflexóes. Di-

zem os lUustres Preopinantes que este negocio, apezar

da Rainha ter confessado, devia ir ao Poder Judiciário
,

porque o assassínio conimettido publicamente, e cuja

notoriedade he sabida, nem por isso se lhe impõe a pe-

na sem que huma sentença o determine. Este argumen-

to ao meu ver não colhe, o assassínio ainda que publi.

CO
,

pôde ter circunstancias ,
que aggravem ou modifi-

quem a pena
,

para cujo conhecimento he preciso que

os Juizes tomem provas, e formem o seu juízo, sobre

o que recahe a sentença. Não he assim , no presente ca-

so não ha crime ; não ha circunstancia alguma que pos-

sa alterar a disposição da Lei , e por consequência não

pertence ao poder Judiciário. O outro argumento, em
que se fundou outro IHuttre Preopinante do exemplo

do Prior de Óbidos , o qual não querendo jurar ,
foi en-

tregue ao Poder Judiciário , também não colhe, por que

e Prior não quiz deixar de jurar a Constituição , quiz-

Jhe fazer algumas declarações : e como até a mesma Igre-

ja admitte a mudança de qualquer palavra, com tanto

que fião altere a essência da doutriíia , também no Ci-

vil se pôde admittir : para isto era necessário o conhe-

cimento, e intervenção do Poder Judiciário. Nota-se

,

na desaccordada indicação , de injusto o Governo por

ter negado á Senhora D. Carlota Joaquina a companhia

de suas filhas ;
porcni come era possível conceder-se-lhe

tal, quando a Senhora D. Cartola Joaquina negando-se

ao pacto social, mostrouse inimiga da Constituição, e

lie de presumir
,

que esta mesma doutrina se lhe com-

municasse ? Negou se-lhe a companhia de suas fillias , e

só se lhe permittic que a acompanhassem as pessoas in-

dispens;!veis
,

para que nem o seu exemplo , nem os

seus concelhos fizessem inimigos da (-.onstituíçáo.

Depois de ter respondido a outros argumentos, con-

cluio dizendo : encarrego-me de declarar para que conste

aonde constar a triste lembrança de hum Preopinante
,

que disse que os rostos estavão pálidos e os corações com-

pungidos nesta questão: os represer>tantes da Nação Por-

tugueza não se amedrentão, nem titubido por considera-

ção alguma; eilessão capazes como os nossos maiores de

dizerem = quando não , escollieremos
,
quem melhor nos

governe. = Em quanto a mini só desmaiarei quando atrai-

çoar os meus deveres
,
qoando der o meu voto contra os

"gritos da minha consciência , em tudo o mais caminharei

impávido por todos os obstáculos
,
que se offereccrem na

dífficil tarefa , de que tive a honra de ser encarregado.

Por tanto approvo o parecer da Commissão.

O Sr. Sousa Casttllo Branco disse que depois de

tantos Illustres Deputados terem fallado elle deveria guar-

dar silencio; porém visto ter pedido a palavra, direi a

minha opinião.

Estou bem longe de approvar os votos de alguns

Conselheiros e Ministros d'Estado, e julgo que o Gover-
no procedeo neste negocio com toda a prudência e mode-
ração, A Senhora Dona Carlota Joaquina era obrigada a

jurar como funccionario publico , e Donatária da Coroa.

Que he funccionaria ninguém o pôde duvidar , não só

pelo que determina a Constituição, mas pela authoridade

de que g07ão as Senhoras Rainhas destes Reinos de pas-

sarem Cartas aos Ministros, que são nomeados para as

terras de que são donatárias, e outras attribuiçóes, que
tem. Que lie donatária, também ninguém o pôde duvi-

dar, está demonstrado por diversos Diplomas, e ultima-

mente pela Acta das Cortes de 1641. Produzio outros ar-

gumentos e concluio sustentando o parecer da (]omn;is-

são , com a adição de que se faça intimar ao Governo
a execução da Lei, a fim de mestrar a firmeza deste

Soberano Congresso,

O Sr. Serpa Machada em hum longo discurso com-
bateo os princípios em que a Commissão se fundava pa-

ra dar o seu parecer , isto he
,

porque se cnncluia del-

les a approvação tacita do procedimento do Governo.
Que he verdade que neste negocio o Governo não ex-

cedeo as suas attríbuições
,
porque a Senhora D. Carlota

Joaquina ainda não reclamou contra a decisão do Go-
verno ; porem ainda o pôde fazer , e não se deve fechar

a porta a qualquer recurso, que possa interpor; por tan-

to não approvando os princípios do parecer , approvo a

conclusão. He igualmente de opinião que seja regeitad»

a indicação do Sr. José Accursio das Neves •, parece-lhe

porém que a Commissão foi demasiadamente forte em
os fundamentos com que propõe a regeição da referida

indicação.

O Sr. Xavier Monteiro sustentou o parecer da Com-
missão , respondendo aos argumentos contrários : anali-

sou a indicação ; mostrou os absurdos em que cahião os

seus aiithores
,

quando propunhão lium acto inconstitu-

cional
,

para desfazer outro constitucional : e concluio a

favor do parecer. O Sr. Pina e Mello sustentou a mes-

ma opinião.

Sendo chegada a hora , o Sr. Presidente consultou

a Assembléa para, saber se a discussão havia continuar,

e tendo-se decidido que a Sessão fosse permanente, se-

gu(rão-3e a discorrer os Srs. Pato Mcniiy Pessanha^

Derramado , Gaio , Manoel António de Carvalho , Kocha

íoureirc ^ Silva Carvalho ^ Fonseca Rangel^ Brandão
y

Manoel Aleixo , Barreto Feio , sustentando o parecer da

Commissão, e regeitando a indicação do Sr. José Aeeur-

)io das Neves.

Julgando-se a matéria sufficientemente discutida,

requereo o Sr. Castello Branco que a votação fosse no-

minal , o que sendo assim decidido, o Sr. BasiUo fez a

chamada , e recebidos os votos forão approvados os pare-

ceres da Commissão; a saber: o 1.° em que a Commis^

são responde ao Ministro d'Estado dos Negócios do Rei-

no = que ficão inteiradas =: foi approvado por 77 voto*

contra 9 : o 2.° em que a mesma Commissão propõe
,

que a indicação do Sr. José Accursio seja regeitada , foi

approvada por 82 votos contra 4. O diploma do Sr. Ab-

bade de Medrúei foi approvado, e prestando o juramen-

te foi admittido ao Congresso.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia as Izen-

çóes do Recrutamento, e levantou a Sessão as 4 horas,

ANN VN CIO.
Sahio á luz : ^ \mfosiuro Castigada , Comedia em

três actos. Autlior o ¥. José Agostinho de Macedo, Vcn-

de-se por 160 tiíis nas Lojus de Livios onde se vende 3

Gaíeta Universal. — ( N. B. Esta he a primeira das Co-

medias compostas pelo R. P, Macedo que sahe a luz pe-

ia Imprensa : o nome do A. nos poupa darmos ao pu-

blico huma idéa do merecimento desta peça; mas ella,

e as outras que a seu tempo se darão a luz", mostrarão

que elle sabe brilhar em todos os ramos de Licteratura

a que dedica os seus exttraordinarios talentos.)

^A IMJfKliíSbA ^AC10NAL.
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C^ cêr. "Sr. Kedúctor da Gazeta Vniverial '.

"E/iÍM 28 de Dezembro de 1822.

Q.[iieira fazer-me o obsequio de transcrever no seu

periódico esta carta , e a pequena fllemoria junta sobre

os procedimentos praticadr,: para com S. fllagsstade a Rai-

nha. He o doclimento, que apresentei em Cortes na Ses-

são de 2j do corrente, para mais esclarecer, e firmar

algumas das idéas
,

que expuz no meu discursa verbal

sobre este assumpto, e desejo que cheguem ao conheci-

mento de toda a Nação.
" Estas mesmas idéas são as que na Sessão de hon-

t,em attrahitáo sobre min) 0$ insultantes sarcasmos ck ai-

giiDs dos meus Coliegas , omotim , e algazarra dai ga-

lerias
y que rompeo precisamente no momento, em que-

eu , -votando nominalmente sobre as duas partes do pa-
recer da Commissáo especial, como se exigi©, proferia

as palavras =;não, não = ; e ao saliir do Congresso oí

impropérios, -e ameaças de lium magote de gente, que
tre esperava (*). Desgraçada a Nação, onde os negócios
mais importantes se decidem com este apparato ! Mas que
ha de ser, se estamos em bum tempo, em que se clia-

ma inconstitucional aquelle que reclama a observância da
Constituição, e incendiário aquelle que pertende apagar

o fogo , e não quem o atéa.

" Sou , Sr. Redactor , o seu muito attento e obri-

gado venerador

Joié Accursio dai Neves,"

fíírc «> Prtcedimtfitos Praticados pira com Si Mogei-
tade a Rainlti'.

O Parecer da Commissáo especial sobre os documen-
tos relativos ao juramento de S, Magestade a Rainha di-

vide-se naturalmente em duas partes. AI.' contém hum
relatório dos factos com muitos louvores ao Governo

,

pelo modo com que procedera , isto he , pela precipita-

ção , com que os fllinistros se houverão, e infracções de
Constituição oue commettcrão ; e depois de huma muito

(') He indigno e vilissimo similhante procedimen-
to ; porque , se ainda mesmo ao maior tacinoroso se dá
hum advogado para o defender até depois de sentencia-

do , e nunca o advogado |ie insultado na Relação , ou
no publico, apezar de defender' hum criminoso, como he
possível que se não proceda contra os infames insulta-

dores de hum Deputado da Nação
,

que a própria Cons-
tituição declara Livre em suas opiniões proferidas no Au-
gusto recinto? Pua, isto não ha Lei ? não ha devag^jt ? .

.

dN. do R.) '
. -.„ ,.

,

o „ . .;„

pronunciada approvaqáo de taes procedimentos, conclue!

que como o negocio n.ío he das attribuiçóes das Cortes

nada mais resta, senão declarar-se na Acta que ficâo in-

teiradas. A *' compóe-se de invectivas contra a minha

indicação, e dos meus quatro honrados Companheiros

que a assisnárão, nas quaes vão também envolvidos OS

Conselheiros dTstado , eo Ministro da Matinha, qtiç:

quizerão antes ser moderados e prudentes ,
do cue fogo-

sos e ^precipitados. A indicação he tratada ce xu-adia , ^^

descomedimento; e piopõe-se na concllisáq ,.. que ,sejí^

regeitada esmo cheia de aiurçóei falsas , e cahimnioiai,

àepfiiicij lOi erróneos, subversivos, e aihticOnStitucio-

naes e tendente a semear azizonia nos povos, etc. MaiS

sangue frio , meus iilustres coliegas ; o caso n^O he para

tanto ; e diz o adrgio
,

que a honra he de cuem a da.

O qUe importa he vet de çue parte está a razão.

Ser-.i mentira , serã caíumnia ,
que S. Magestade a

R.âin'ia , sem preceder processo nem sentença do poder

Indiciário, foi despojada dos seus direitos civis, e polí-

ticos, dos rendimentos da sua Casa, e até da sua liber-

dade ?..Será descomedimento, ou principio subiersivo

sustentar
,
que hciive nisto huma extraordinária infrscç.o

de Constituição ? Muito se resenliiáo os iilustres Mem-

brof da Commissáo, por se dizer, que a Rainha foi drs-

pojada da suj liberdade ; mas não tornem a culpa aos aii-

thores da indicação, sim aos Ministros que commetterSo

este excesso. He verdade que elles não mettéráo a Rai-

nha dentro das paredes de huma prizão ;
porém fizetâo-na

retirar para huma quinta
,

para ahi ser retida até que o

estado da sua soude lhe permitta embarcar para fora do

Reino, mcompunhada unicamente ,
palavras do 2.° Decreto

de 4 de Dezembro , das pessoas indispensáveis para o seu

serviço ptssoal. E não está a Rainha despojada da spa li-

berdade ? A Commissáo diz , e torna a dizer ,
como en^

triunfo, que não; porque S. Magestade foi a mesma que

escolhao aquelle retiro. Fragilidades áo entendimento hu-

mano! Porque o escoiheo Ella , senão porque via de hu-

ma parte a intimação dos Ministros, e da outra o perigo

imminente de vida que a ameaçava, se emprehendesse a

viagem para fora do Reino na presente estação? Se es-

colhesse o Limoeiro
, em lugar da quinta do Ramalhão ,

deverião os Ministros mandalla para o Limoeiro ,
e diría-

mos que ella ahi estava na sua liberdade ? Eis a que se

redui: o argumento da Commmissáo.
O projecto era fazer embarcar a Rainha precisamen-

te no dia 4 , fosse como fosse ; e a vontade está bem

conhecida, pela pressa com que os Ministros tanto se an-

teciparão com as suas intimações , não se esquecendo

de fazer apromptar a Fragata que a devia conduzir, p'r

tempo e destino indeterminado, visto <jue se depende ain-

da , assim diz a Portaria de 27 de Novembro ,
para a ul-

tima resolução da resposta de S. Magestade, e do pare-

ctr da Conselho d'Eiteào. De f<Jrm» que ainda a Rainha
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fiívía Je reSpoHfler , íTnda o Conselho d'Estado havia de

ser ouvivio
,

pára depois se tomar a resolução
; porém a

Fragata prompta
,

porijiie o termo fatal do dia 4 por ne-

nhumas considerações se podia preterir. Bem trabalhou a

Commissáo em lançar hum colorido honesto sobre estas

anticipaçóes •, mas nenhum ha que as possa encubrir , e

muito menos aqiielta aflfectada au.teridade Catoniana, eom

que o Ministro da Guerra revestio o seu voto : certo co-

mo tstou , disse élle , de ijne S. Múgeittide a Rainha niip

tem múUstia agiiJ" ^ (jiie lhe jobrev esse , e (Jiic sómentt

padíCC aijuellís iiiconimodos^ que se Joittm attendidos, fi-

caria sem ejfello o Decreto das Caries , et c.

Felizmente a certeza do .Víinistro ficou desmentida

p^ela outfa certeza dos dez Wedicos da R. ('amara, qòe

examinando o estado da saude da Rainha , e attendendo

aos estragos ,
que já sofFre e seu polmJo, uniformemen-

te declararão
,

qne rorria immif>ente perigo de vida ^ se

emprchendesse a viagem na presente estaçTio. Foi estai de-

claração a que frustrou em parte o projecto; e èis aqíii

porque se disse na indicação, que liúma Junta de Médi-

cos fez "titar a humanidade a favor da Rainha: palavrasj

com que também se mostrão mortficados os illustres Mem-
bros da Commissáo , assim como coín as dolorosas im"

pressões ,
qiis a Naç^O receberia , se se effeitiiasse o em-

fcarqué. Ea me animo a acrescentar
,
que havia de; rece-

fcellas, não só dolorosas, que essas já elia tem recebido

còm os procedimentos praticados , mas dolorosíssimas

;

pórqiie o povO Portúguez nSo he hum povo de bárbaros

,

ama os seus f^eis , e ainda quando a Senhora D. Carlota

deixasse de ser Rainha , c mesmo cidadoa , havia de res-

peitalla , e chorar a sua ausência, como diglia Esposa

«lo Senhor C Jaãa VI.

TomarSo os Ministros por motiro dé taes procedi*

íhentos o nío ter a Rainha prestado o juramento á Cons-

tituição. Este facto he verdadeiro, más serra também
ílécessario Vetificafem se os requisitos, l.° que Ella era

obrigada a jurar, 2 ° que os Ministros erão luiíe» compe-

tentes para lhe àpplícarem a pena ! Quanto ao i." sUs-

i^entáó
,

que sim, mas tem-se variado nos fundamentos,

íías intimações, que os ftJiuistrOs fizer o a Rainha j fun-

darão-sc na lei de 1 1 de Outubro, a qual somente a po-

dia comprehender em generalidade, como Donatária , se o

fosse de ben? nacionaes dos que antigamente se denomi-

havio beris da Coroa. E indagarão ellès se são desta

natureza os qUè a Rainha disfructava ? Talvez qUe as suas

indagações l»>i fiictHut o? convencessem da inutilidade

do princípio, que tir>hãO adoptado, e por isso recorres-

iem ao outro, com que se reforçarão nò relatório man-

dado ás Cortes peto Ministro dos Negócios do Reino :

cue riâo era duvidoso ser a Rainha obrigada a jurar, pof

Ser chamada a presidir á Regência no caso do artigo 149

fia Constituição. Bello^ orcei Ic nt b , se o caso não foSse

táo sério! Porque htlm dia podo acontecer ocaso de pre-

sidir á Regência, he desde já obrigada a jurar? Então

n^nhilm Portúguez seria dispensada de o fazer ; porque

íieiihum baque não possa hum dia ter emprego publico, ou

tiossuir bens d^s que antigamente s-íchamavão da Coroa
;

ê haVehdo certamente perto de três milhões de Fortu-

t.
tezes fia Europa

,
que não jurarão, porque razão os não

zerão sahir todos de P<)rtagitl no dia 4 de Dezembro ?

Vamos a diante, que com taes argumentos não Se deve

perder tempo.

A Commissáo tomou luihi caminho mais breve : pi-

za , e repiza y
qiie a Rainha conlessou nas suas respos-

tas
,

que era obrigada a jurar; e julg» ter dito tudo.

Sendo o parecer assignado -por Jurisconsultos eximios
,

ftnde achár.íO elles similhante contissão ? E tjuando exis-

tisse , onde ach-fão elles
,

que huma confissão errónea

de Direito prejudica a quem o tem? O Direito , ou a

parte o confesse ou o negue, fica seir.pre O mesmo:
as confissões , que ligão , são só.mente as de facto , e

netti todas. O que a Rainha sustentou he
, que bem cO'

nhecia a lei, e a pena, e que estava disposta para tU»

do : isto não he confissão , não he nada ; e assim como
^e terh repetido tanto aqueJIas eicpressões., qus. podem

fa^er suspeitar que Ella não quiz jíirír',^ por irão querei

adherir ao pacto social ; porque razão se omittem outras,

que aclarão as suas intenções ? He necessário', que se;i-

mos impareiaes. A prim-ira resposta de S. Magestade,

depois sustentada na segunda, toi palas formaes pjlavras:

Qac já havia inundado dizer a EIRei , ijiie não jiiiava ,

c/ue Unha assentado de nunca jurar em Sua vida , nem
em bem , nem em mal ; o que mio era ntm por soberba ,

nem par edio ái Cortes, etc. Esta ultima claósiila, qu*

a Commissiio oníniilie , he a que tira todo o odioso,

que as outras, tantas vezes repetidas, poderião lançar

sobie 3 Rainha.

Reconhfçn que para s- ésgrtar inteírafíienre a ques-

tão , Seria necessário ptofiíndalla mais,. aVerigOjndo a

natureza da casa das Rainhas; más isso somente seria

necessário quando se tratasse do processo. Esti provàdiS-

Síínà , e be quanto basta , a tbese estabelecida na irtdica^-

ção
,

que iiáo he liquido se S. I>l3gestade está no caso

de lei para dever jurar ; e quando o tosse , C passo ao

2.° reqiiésito^ a incompetência do Poder Executivo pa-

ra lhe impor a pena he tão evidente depois que temos

Constituição, e divisão de Poderes, que seria ocioso gas-

tar mais tempo em comprovalla.

: Mas não ha proposição tão clara, que não possa

ser combatida com sofismas» A'<f<) se tratava ,
4ii ò re-

latório do Governo , da ap^licafáa de pena a Jacto ií-

licito, mas sim d,<l consequências iiatxiraes do acta liitre

de não adherir a Rainha ao pacto social: eis-aqui como
OS Mmisttos querem desculpar a sua ingerência. Tratava'

fe o Cjfja, diz também a Cnmmissâo , i/<i imprsifSo di

fna , oa da impIcMenta da cottiliçáa ? Pois bem , seja

assim. Se a Rainha tivesse declarado não adherir ao nos-

so pacto social ; a consequência natural deste acto liâo

podia ser outra
,

que o perder ns dlreit»s teíultaiíteí

dessfc pacto , e ficar reduzida á quajidade de estrangeira ;

mas sempre ficava Esposa do S'eivlior Re< D. }aSo VI,
e Jiifanta áHespanha. E qlie se faz a hum estrangeiro

qt>e vem . a Portu-^i)l> Deixá-se residir, ou viajar por

onde elle cmer , nãl he incominodado na sua libeidade ; 2
não o separai) da sua família ; e pftde ser acompanhado ^
por quem muito beiti lhe agradar. E que se fez á Senho-

ra U. C<arluía ? Mandoiu St recolher à sua quinta do Ra-

nialhão , onde está detida até poder sahir do Reino ;

prohibio-se-lhe a companhia das Seiíliotas Infanta^s slias

filhas, e a de todas e qit.iísquer pessoas, i «acepção as

indispensáveis ao seil SerViçtJ pessoal. P,^is nega se á Au-

gusta Esposa do nosso Rei , i Infanta de Hespanha o

que se perinitte a qualquer estrangeiro d« arribada, e
não ha imposiç<ío de pítia ? FragilidjJes do eiitendinleri-

to humano!
Com que esta iwís'? Sáo^fltísmas, são quimeras. Hou-

ve hum grande abuso de poder , huina invasão do Exe-

cutivo no Judiciário, hum despotisnio ministerial apenas

concebível em hum Governo constitucional , e huma
irjipiedade em faíérem do nnSSo bom Rei o próprio Juiz ,

que condemnasse a sua Augusta Consorte. E querem ain- 'A

da persuadir
,
que este excellente Rei tomasse de muito

boa vontade hum arbítrio tão repugnante aos seiítínien- 1
tos do seu coração , lendo em contrario os vtJtos cio "

Conselho d'Estado, e de hum dos seus Ministros! A
outros , e não a nós os Pottuguezes

, que ^conhecemos o
seu fuildo de bondade. O remédio desta desordem, e

di5S consequências, que delia podem resultar, esti cm
se proceder na forma da indicação ; e os qu« o propõií

são verdadeiros amigos <ia pátria qire tíncjío 5ats'a1ta dó

precipício, a que a poderia conduzir o demasiado fogo j

porím o Soberano Cdngfesso deliberará, cotno lh<:'pir««

cer mais justo.

Josi Acearsh âat Nevts.

'Sr. Redactor,
Pfao itiêcottsta qtre até hoje se' publicasse em ne-

nhum de tantos Periódicos dessa Capital, que^ a nâtici<
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da choTaáa tnorte do llliiífrè I<íâiiíc! Verittinéis Tlicmat

{et liuma vivíssima iir.prcssão nesta Villa, pela pçrda Jr-

íèparavel de hum Cidacijo tão benemérito. Ninguém cer-

tamente deixou de sentir este golpe f.ítal ! ! Os sinos fi-

2er;ío tanta bufha qiíe nem em ília de finados: eis-aqui

potcm as únicas liopias fuoebreá que por então se fize-

rão. Was talvez o Sr. Redactor dará a^ora titrma garga-

lhada mui forte e dirá : Não ha lium descoso igusl ! . .

.

Então que qualidade de honras e sufFragios são esses? —
Mas espere... tenha ^li^^... oi"a ,

e decida: Por aquf

ainda ha muita gente q-ie acredita (e e» com elles) que

Iium Padre Nosso, e luima Ave-Maria aprovíitáo ás al-

mas dos mortos; e Itjjo que ouvem tocar a drrfunto

,

rezáo , ainda que não sail-ão quem morreo : lia Ecclesias-

ticos (gente inútil, seouiido a doutrina dos Liberalissi-

mos...) que rezáo o seu ofhcio pelas almas; e então

que tal... ri-se V. ni. agora?,., faz escarneo dos si-

gt)aes , , . e dos toques...?? pois ènt.ío diga-me , qual

Será mais util , hum P. N. e Ave-Maria, cu tium Epi-

sedio e dois Sonetos, í;ue a sapientissima , liheralissima ,

intelligentissima , e tudo que acaba em = issima ^ So-

ciedade Patriótica ~o Gabinete de Miner>'a:r fez em
honra do Illustre Deputado?? Por ventura julga menos
constitucionaes os que rezáo

,
que aquelles que lem ou

fízem Sonetos ?

Pois , meu Senhor , eu sou Porfuguez , e Cidadão

constitucional religioso ; e como he a vez primeira que

pelo Dlnrio do Goufnío N." 282, de 29 do passado, vi

hum novo modo de e)«?quias ; ve^itida liuma Sociedade

(enti;\da Ae Mlncrua') com hito carregado (cor da ines-

V.i noite da sua sessão) e lúgubre sala cheia de luto, fi-

car em silencio, e depois de lidos os dois Sonetos, quá
servirão de ponto para a meditação

,
que demandara o

ze\a de hum "Lacarias. . . (ainda assim não he o Prdfe-

ta. .,) fiquei de queixo cabido e boca aberta, a espera

<ie ^ue os Alumnqs de Miiurvn no fim da meditação
acordassem uniformes para que cada hum de per si se

proinptificasse com os sais tum quitus ,
para darem algu-

nia esmoja aos pobres por modo de sufFragios por aquel-

íe á" queiTi acabaváo de chorar, ou que por elle rezassem

ao nieiíos hum Momento (porque lá para Misías sabia eu

cjue não davão vintém .... não por que não acreditem

ro seú valor in infimiinm ; mas pela zanguinha que hoje

ha com os Clérigos
, que todos são vagarosos , e ceriei-

ros). Mas qual foi a ininíia pasmaceira quando vejo que
,

passado hum pouco de íilencio, o Sr. Presidente levan-

tou a sessão ? . . . Ha liso como este ? (disse eu cá com
«5" rrieu travesseiro). Que Diabo de sessão foi esta ? • . .

<5ue ! . . . pois nisto he que consFste o patriotismo??...

Oh ! e apresenta-se isto em hum Periódico intitulado dó
Governo ? . . . Oh excommungada Minerva ! ! ou Tu tení

até agora vedado os teus dons aos teus Alumnos , ou os

queres precipitar na critica e mordaí lingua de algum
maldizente, que não desculpa os eiros pueris dt mera
«dúzia de rapazes, que sem princípios nem arte, de tu-

do fallão e de tudo enteiideni- Q^iils latia fa-.ido teniperit

o /ocriniis ! ! Oh ! SC mais propicia , Deosa das Artes
,

e das Sciencias , se mais propicia a quem se acolhe ás

tuas bandeiras : declara , como a Discórdia , a guerra ao

pedantismo; e acolhe esses rapazes, de que o Mundo es-

tá cheio... ensina-lbe que aos mortos só servem os áuf-

fragios , e aos vivos o sirstento e o vestido: que tudo

o mais liei vão, he nada, he vaidade das vaidades; /jiiia

preterit Jigiire Iwjiis muadi. =. Perdoe , Sr. Redactor , a

íéca ; mal não pude dispensar-me de fazer-liie ver a dif-

ferença dos nossos suffragios, dos da muito illustre So-
ciedade Patriótica de Minerva ; e o que mais então mè
custa he dar o ireií dinheiro pelo Diário do Governo
para nos apresentar estes passos de iiístrucçãò ! ! mas
nunca mais ! ! ! não torno a cahi,r , ! ! ! hei de ser o pri-

meiro a levar a bandeira.... (não daqiiellas que levOu

o da Encomenda e Palma....) náo , Sr.'; hei' de ser

o primeiro a fugir do tal Diário, que nos vai dando
muito ópio ! I basta! deopiosl! Rogo-Ibe,- "Sr. Redactor,

the fáçs a honra de pôr estas duas regras 'cm leira re-

donda
,

que o caturra Beneficiado Santareno, mui apai-

xonado dos P . . . . lhe envia para mostrar que também
he seu correspondente ; e desculpe os erios por que O

Mentor que dantes me assoprava está mal comigo, ^
não me quer dizer mesmo nada ! ! ! porque não sei quí

áJma invejosa , lhe disse que não roubasse a si a glorijl

que lhe cabia em ser o primeiro a combater depois da

regeneração, a Filantrópica Seita Pedreiral
,

para qu«

emprestara o meu nome que he = O £enenciâdo Santa-

reno —J Olé JiilOitii) Cltvcira 'Barreto.

CORTES.— Sessão do dia 28 de 'Dezembro.

Aberta a Sessão ás horas do costume sob a presir

déncia do Sr. Ttloura , e lida pelo Sr. ^tci&moThomás
de Acjiiiia a acta da precedente

,
que foi approvada , deo

conta o Sr. Secretario Felgueiras áo expediente, em
que Se coinpreliendra a set;uinte correspondência: — Hum
ófficio do G<-verno pela Secretaria d'£stado dos Negócios

do Reino, incluindo as três Leis, que forão spreseiita»

dis a EIRei , e que voltão sanccionadas. Outro pela Ser

cretaria d'Esi3do dos Negócios da (Waríuha , incluindo a

Seguinte parte do registo tomado ás
5 ^ horas da taide

db dia 27 de Dezembro de 1822.
" Bergantim Portuguez = Príncipe Real =: Capitão

Francisca da Silva Carvo; da Madeira em 19 dias, 9
passageiros , e 1 malla. :• ..• r...-.

Novidades. .1 .('ifi'

" O Captão disse que na Ilha da Madeira tudo esr

tava em socego : que no dia 28 de Novetrbio eiitroa

naquelle porto o Paquete Inglez S\iíiiJ'lsure , o ^ual , sw-

gundo constou , conduzia , incluídos fio numero da sua tri-

pulação, os cinco Deputidcs áo Brasil
^
que fugirão des»

ta Corte para Inglaterra ; que tendo havido quem de-_

fiuncrasse , que alli vinhâo incógnitos aquelles Eepa*

irados, o Governador foi immediatamente convocar huní

Conselho , cujo resultado foi o desirtipedímento do re»

ferfdo Paquete, qué partio livremente psra o seu destino.

Não traz officios fora da tnaíla, e Os seus passageiros sãô

José António do Valle e Silva, Capitão de Infanteria
,

e Governador nomeado de JVcv* Redondo, e 5
pessoas

de sua familia ; José Telles de Menezes Castello Uran»

CO, Escrivão dt> Beirgantim Tejo ; Anselmo José Victor de

Mello, Negociante; e Severino Alberto de Freitas feirai.

Ourives. (^Segut-st a assignaturo.')

Mandcu-se fazer menção honrosa das felicitaçJJesqiie

dirigem as Cortes as Camarás ( cnstitocionaes do Fiin-

ehel , Messejana , Alcoçar do Sdl , AnoncheS do Sispo y

é do Conselho de Gcsiaço.

Ouviose com agrado as que pelo mesino motivo

dirigem os Lentes da Academia da Marinha; dos Juize?

de Fora , ou Ordinários de AtougUiO'; Aldegtilltga ; da

Ville do Bispo, Àzií, e 'Villa Pouca de Aguiar; e doS

Professores de Arronches. Ficarão inteirados das partes

de doente dos Srs. Kovws dos Santos , Vrcitds Branca

'Borges Leal, e Goiívea DurÓo.

O Sr. Secretario Basílio Aihérto ftz a chamada, é
disse se achavão presentes iò Srs. Deputados , e qtíê

faltavSo 56 dos quaes não tinhão licénÇa
j ji

Ordem d» Viá:

Segundes leituras
j

çoe tem vencido às % dial mareada
na Constituição.

O Sr. Secretario Thomás de Aquino fez as segtindás

leituras dos seguintes projectos de Decreto.

I.° do Sr. Franzini em que pedia qiie a Commissáo
encarregada de dar o seu parecer sobre os negócios dl

Rainha, propunha huma pensão para a sua sustentação,

sem qne fosse necessário desfalcar a dotação dada aO Sr.

Rei D. João 'VI : foi adtnittida á discussão. "-

2.° do Sr. Pato ÍAoniz em que ofFerece hum pfd»

jecto de Decreto para a reforma da Torre do Totóbo, a

quê" chama Arquivo KiCfonar.
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o Sr. Carvalht è Sihn disse : opponho-me a que

áeja admittido i discussão o presente projecto, e fundo

o meu voto em duas razões
,
que expenderei com brevi-

dade : 1.' porque lie inútil e desnecessário: 2.' porque

he prejudicial á Fazenda, — He inútil e desnecessário
,

porque não ha presentemente estabelecimento al^urti pu-

fclico
,

que esteja mais bem regulado. As certiilóe;s que

se pedem ,
promptificáo-se sem demora ; e o arranjo dos

papeis está na meihor ordem. Para que lie pois iieces-

Baria a reforma? O mesmo illustre author do projecto

no seu longo preambulo não mostrou defeitos essenciaei,

que merecessem reforma, logo ella lie inútil e desneces-

sária. Diz o seu autlior que são necessários mais Officiaes

para o desempenho das suas attribuiçóes , e lazendo a

enumeração dos necessários > não âugmenta mais algum

aos que presentemente tem ; por tanto se elle encerra

os mesmos Officiaes que o illustre Deputado lhe quer

dar lie desnecessária a reforma , e inútil o projecto.

Vamos á 2." razão : He prejudicial á Fazenda
; por-

que importando os ordenados dos actuaes empregados

,

que bem desempenhão seus dev;res
,
em j:4SjÃ°°o*

pelo projecto apresentado vem o mesmo numero de Of-

ficiaes a vencer de ordenado a quantia de 10:112^000,

sendo o excesso que vai augmentar-se de despeia á Fa-

íenda a quantia de 6:65 9vJiooo , sem que resulte uttiida*

de á Nação. Óra em tempo que devemos encurtar as

despezas para óccorrermos ao deficit
y

que se apresenta,

haver hum tal augmento em hum estabelecimento, que

sem elle está perfeitamente organisado
,
parecia ati des-

vario. Parece-me pois j á vista deste calculo, que tenho

comprovado a segunda razão por que excluo o pio^cto»

•—Voto. pois contra o projecto. Cuidemos em arranjrr

as finança» , e não fareiiios pouco ; e deisemos estas re-

formas ás Coites que se nos seguirem em melhores t«m'

foS.
-j'. O Sr. Pato .Mcnl^ sustentou o ^cu prdjectò comba-

tendo as razões do honrado membro ; mostrando a im-

portância de hum tal estabelecimento, e concluio que O

projecto fosse admittido á discussão.

O Sr. Aleixo também fallou contra o projecto, e

jiílgando-se sufficientemente discutido, foi regeitado.

j.° Da Commiss.o de Agricultura sobre a roteaçáo

dos terrenos maninhos e baldios do AUmttj» ^Algarve
;

foi admittido á discussão.

4.° Da Commissão de Fazenda sobre os direito» que

se devem impor ás fazendas Francezas, e O meio de evi-

tar os contrabandos ; admittio-se á discussSo.

Stganda piírte do Ordem da Dia.— Projecto lobre as

,. ,
lieaçóes para o Recrutamento.

Art. 4.° O filho, o abegão, c hum criado daquelles

Lavradores
,
que deitarem á terra mais de três niaros de

semente, qualqueí que seja a sementeira, quando o abe-

jão , e o criado tenháo por mais de hum anno existido

com o mesmo amo, e empregados effectivamente na la-

voura ; e o mesmo se entenderá a respeito dos maio-

faes. .<,,,
O Sr. Cordeifç dt Silveira , tendo mostrado que a

lavoura do Alemtejo he mui differunte das outras Pro-

víncias, e que merece por isso huma contemplação par-

ticular, disse que se oppunha ao parecer da Commissão;
que he necessário izentar os empregados na lavoura , sem
isso ella se piirderá de todo : eu , corftinuou o honrado

lOembto ,
proporej liuma indicaçío para excitar a atten-

ção do Governo, a fim de que evite a emigração para

^tipanlia dos homens sugeitos ao recrutamento, pois

que evitando-se isto, não faltardó recrutas.

í ^ O Sr. Corrêa de Lacerda oppoz-se ao artigo , e em
j|ium longo discurso mostrou que o artigo como está con-

cebido, izentando criados, abegóes , e maioraes , assim

CQinp no seguinte feitores, ou administradores, O que

tudo são criados, abre a porta a muitos abusos, não de-

Xp passar : a minha opini.ío , disse , he restringillo , e

restringillp da maneira seguinte: =" Nenhum criado.de

servir-, qualquer que seja a stia denominação, e que se

achar dentro da idade de iS a 2; annos , deve ser izen-

to do recrutamentn."=; Para cima e para baixo destas

idades lia muita gente qu- pôde servir, e nunca de mo-
do algum se izeiítem aqn«iles que pelas suas idades são

chamados á defeza da Pátria.

Continuou a discorrer, e concluio dizendo que a Paz

he a maior protectora da Lavoura
; que a Paz de Porlw

gal se acha ameaçada, e pedindo hum apoio de hum ex-

ercito
,

que i)ío temos , e he preciso crear. Se formos

surdos a estas vozes , não h.iverá nem Paz, nem Agricul-

tura, nem Exercito, nem Liberdade.

O Sr. Galvão Pclma oppoz-se ao artigo, como pre-

judicial á lavoura do Alemlejo , em que foi apoiado pelo

Sr. Riieirt/ Tavarei.

O Sr. Pinto de França sustentou o artigo, e foi

apoiado pelo Sr. João Victorino '. e tendo discorrido so-

bre a matéria os Srs. Vranuni , Serpa Pinto., Rebello

Leilão, Derramado , Pato Monir. , Prelettato , e ou-

tros; e julgando-se a matéria sufficientemente discutida,

foi apnrovado o artigo com huma emenda de redacção.

O art. 5.° foi supprimido.

Art. 6." O filho único de viuva, OU em tendo mais,

3ue viver com sUa mãi , e for seu amparo. — Apptova-

o com hum additamento. '

O art. 7 " ficou adiado.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a conti-

nuação deste projecto , e levantou a Scstio ás 2 hqras.

Errata. Na G. de Sexta feira ( N, 'úl')^' píè- »»
gOl. I, lin. 14, despojo^ \i , despejo ; lln. 15, i/ue tt

jÇ txptdtm ,, U, íjae se txpedem ;
pag. 4, C0I..1, liR. t«

Jioavcf lé, éov*; lin. 5$, /'orfa , li, ftrsâ."' ^'.''";
,

AntcdòlúS Chiáetas,

1.'

jN-NUífCtOS.
Nestas Cidade de Niiní-i/»

, Cidade das boas , e

Ittís letras , acaba de erigir-se huma sociedade Filjntro-

pica de nova esprcie .... Propõe-se nada menos que des-

crever o génio , caracter , deteitOs moraes, e fysicos, mé-
ritos , e deméritos litterarios de cada hum dos professores

da nossa Universidade. He esta huma obra que tendo por

AA. e collaboradores homens atilados e sobremaneira

discretos, e além disto ou queixostjs , ou inimigos decla-

rados dos taes Professores, não deixará de ser escrita com
o mais apurado critério, e a mais escrupulosa imparcia-

lidade. Subscreve-se para esta obra , não com o dinhei-

ro
,

que não cubição estas alinas sobranceiras a todos os

interesses e respeitos humanos, mas de outro modo ver-

dadeirarriente original
,

que vem a ser com fihos teste-

munhos , calumnias , aleives e outras similliantes quin-

quilharias , e á obra intitulada:— Galaria dos Lentes , e

Professores da Universidade — se distribuem gratuitamen-

te
,

pois não sendo assim correrá perigo de servir mui
cedo para embrulhar confeitos de enforcados. '^' '

Na Casa de Cambio Rua da Eitesga N.' 2 té diz

quem vende huma propriedade de Casas sita? na Rua di-

reita de S. Francisco de Paula, defronte do Convento
de S. João de Deos N.° 04. Pagão de Foro 265 rs., e o
LaudemiO de Quarentena.

Sahio á luz: .^ Imposturo CaitigaJa , Comedia em
ttes actos. Author oV. José Agostinho de Moccdo. Ven-
de-se por j6o réis nas Lojis de Livros onde se vende a

Gaieta Universal. — ( N. B. Esta he a primeira das Co-

medias compostas pelo R. P. Macedo que sahe á luz pe-

ja Imprensa : o nome do A. nos poupa darmos aO pu-

blico huma Jidéa do merecimento desta peça; mas ella,

e as outras que a seu tempo se darão á luz', mostrariô

que elle sabe brilhar em todos os ramo^ de Litteratura

a que dedica os seus exttraordinarios talentos. )

iS A .1 Al 1^ K li IS S A £S A C 1 O íN A L.
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TERÇA FEIRA 31 DE DEZEMBRO.

A ^ssignahirn rfa Gazeta Universal para o ''atino'

se<ruÍHle he de 2.^880 cin metal por trimestre', e

ójgÓtiO em melai por scmeifre, ou 3J'120, e{j^'f)00.

rejs, entrando 1200, cm- pupçl nns .S í/ieiçs, \e^ÍÚO
710S 6 mezes. Fáz-sé eni caandolieiiiclçr, fiiia^dri

Prata i\''.°113^ terceiro andar;, e^ins lojos^d^ ('ae-

tano 3/iichado Franco , }ia mesma Rna jV" 82 ," de
JoJo Benrijnes , li. ^íuj^usla N.° 1 y de Franci-^^ro

José de Carvalho, ao I'olç das^Jlmas ^ dt;, Fiau/chco,

Xavier de Carvalho ao Chiado.: de sintonia. Fedro.

Lopes na li. do Ouro ao pi 'dii do Dianio do Go-
verno j e na de Caetano^ Aaivnio de hgmot. ,- na
inclina Una A' .° llá. v/s pefsuas diis Frovincins se

fnderáÔ dirigir ao Redactor , Joaquim .losé Fedro
Lopes, ou aos Livrciíos mencionados

,
pelo Correio

HcKuro.

LISBOA jO (/«• pej.cmhro.

^ecebemos folhai de Miidríd e de Lonilrcs.. Estns ul-

timas chegão até 19 (\ò corrente; e por falta de tempo
só poremos da d'esta ultiina data o artigo seguinte ;

"Pfli/í, Tfrffl/ViVíi Cl 7) ííj 7 linrai da neitc. Ciíe-

joii noticia do maior interesse. O ultimatuni relativo á

Hcspanha
,

que se affirma Sua Magestade taoto tempo
hesitou assignar, e que foi expedido 3 Verona, para a

final ratificação do Congresso, foi remettido aqui, assi-

srnado pelos Soberanos Ailiados. Os termos são taes

.

que não lie provável a Hcsganha consinta nelles."

Cabla de Lei.

"Xiom João por Graça de Deos , e pel^ .Constitui-

ção da Monarquia., Rei do Reino Lenido de Portugal

,

'Brasil, e Algar-Jes , d'aquem , e d'3!ém Mar em Africa

etc. Faço saber a todos os meus súbditos que as Coites

tiecrctão, e Eu sanccirnei a Lei seguinte:

As Cortes decretáo pro\ isoriainente o seguinte :

1.° Serão conservados os Provadores nomeados pe-

la Companhia para provarem altcrn.idamente os vinhos

em os respectivos districtos, segundo o uso est-ibelecido.

2.° Cada liuma das Ça.iuaras do Douro .çlegcr.i an-

nualmeiue na primeira semana tiò inez de Novembro
hum Provador dos vinhos do teu districto, e hum Subs-
lituío , que supra as suas vezes. Nem num nem outro

poderáõ escusar-se sem causa legiíitna verififcida peia Ca-
mará.

5.° Os Provadores eleitos pelas Camarás prestarão

juran^ento per.inte ellas de b-jrc cumprirem seus deveres ;

e sem outra formalidjde , eu alguma dependência da

Companhia, entrarão no exerqcip tíe seus cargos, unin-

díi-se cada bum em seti distficto aos Provadores nfrrcã-

dos pela Companhia , a fim de que por todos sejão prO-

vadr^s ,os \nnho.s que nelle existeni.
,

4.° Em cada íiuma das Fieguezias do Douro have-

rá tajubem hum Hro>ador, j o cual se juntará aos supra-

niencienados no acto, de entrareni na Freguezia para pro-

var os ..vinhos que nclja- hou\«r jiintan ente crm eiles.

Scra eleito ann.ualmente na Igreja Patcquial em o pri-

meiro Domingo do niez de I^cvenbro, depois da ^li':sa

Cenventual
,

pelo inethndo estcielecido para as elciçóei

das Gamaras em o Decreto de vinte dej.ulho do corren-

te anno. Ttrà hum Substituto, que será o in n tdiato

em votos. O Pároco da Freguezia presidirá a esta eKição,

na qual serão són ente adijiittidos a votar os proprietá-

rios de vinhas na Frfpuezia.

5.° Não poderão ser reeleitos em o anno itrine-

diato assim os Provadores 'dcs districtos das Gamaras

,

como os eleitos pelas Fregueiias: .

ô." O vinho se provará por amostras
,

que serso

tiradas dos toneis em presença dos Escrivães da Compa-
nhia , do seu Fitcal e do Provador da Freguezia , e guar-

dadas eni garrafas uniformes , em cujo fundo estará hum'

bilhete voltado para dentro com declaração do iictne do
Lavrador ,

numero do tonel e ade?a.

7.° Todas as garrafas de provas serão fechadas ein

caixnes de duas chaves , huma das qiiaes ficará em mão
do Commissario da Companhia , e outra na do Provador

da Freguezia ; sendo dahi tiradas no acto das provas por

ambos os Clavicularios , de maneira que não haja dolo
,

nem se conheça por quaesquer signaes qual seja o La-

vrador a que pertencem.

8.° Cada Provador terá seu caderno feito na f6rma
costurnada , e huma carteira com pequenos qi adiados de'

papel , fornecidos pela Companhia , em hiins dos quaes

esteja impressa a letra — A— que quer dizer approvado ;

em outros a letra —R— que quer dizer refugado; e em
outros— T.— que significa terceira qualidade. Caca hum
dos Provadores , logo que tiver provido o vij^ho , lança-

rá em cima de huma meza o seu voto, dobrando o pa-

pel de modo que se não veja a íetra. Na qualidcde de
refugado Incluirão os Provadores os vinhos froxos e de-
feituosos

,
que não merecerem a terceira qualidade. As-

sistitàõ ás provas os Commissarios da Companhia no dis-

tricto , os quaes abriráõ os votos depois de os mistura-

rem ; e a qualidade do vinho ficará definida pela maio-

ria. No caso de empate de votos decidirá o Ccmnrissaiio.

9." Ás provas se farão em huma casa da Fregue-

zia
,

que o Provador da mesma terá prompta para esse

fim. Os Provadores se faião anniinciar por editaes na
forma costumada; e os Escrivães e Fiscal da Con pai.hia ,

com o Provador da Freguezia, terão prompt.is as amos-
tras , de modo que os Provadores se não demorem.

10.'' Depois de feitas as provas de todas as amos-
tras , e dados os votos segundo o artigo 8.°, se'dt^pe-

garaõ os bilhetes do fundo das garrafas, e es Prrvadrres

assentarão era seus cadernos o resultado das provas, de-
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darando em frente i adega , tonel e Lavrador a quem

pertence.

ii.° Os Commissarios assistirão á prova, que será

feita à porta aberta , e teráo Inum livro já prompto co-

mo os cadernos , no qual lançaráó a qualidade vencida ,

c o numero do tonel adiante do nome do Lavrador,

depois de abrirem os bilhetes na forma do artigo 8."

i2.° Feita a prova em cada Freguezia , os Prova-

dores que a fizerão , assignaráó o livro dos Commissa-

rios lo^o pOr baixo dos nomes dos Lavradores no mesmo

inscriptos ,
para o que haverá espaço conveniente.

j 5." Os Commissarios da Companhia dar.ío aos

Lavradores bilhetes assignados pelos ttes Provadores na

forma do costume.

14.° A Companhia fornecerá os impressos e livros

necessários , como ate agora ; e bem assim as garrafas

para as amostras.

15.° He prohibido aos Provadores dizerem qual foi

seu voto , ou fazerem signaes que o indiquem , durante

a votação.

i6.° Para que a presente Lei tenha desde já a suà

devida execução , ficáo prorogados por mais quinze dias

,

no corrente anno somente , os períodos determinados

no Decreto de onze de Maio de mil oitocentos e vinte

e dois para a remessa do Juizo do anno, e para abertu-

ra da feira.

17.° Fica revoijada qualquer Legislação na parte

em que for opposta ás disposições da presente Lei.

Paço das Cortes treze de Dezembro de 1X22.

Por tanto Mando a todas as Authoridades , a quem

o conhecimento, e execução da referida Lei pertencer

que a cumprão , e executem tão inteiramente comonel-

]a se contém. O Secretario de Estado dos Negócios do

jLeino a faça imprimir, publicar, e correr. Dada no Pa-

^o da Bemposta aos 20 d; Dezembro de 1822. — Elrei

com Guarda. — Filippe Ferreira de Arãujo e Castro.

nliores Deputados. Estão fazendo o seu officio. Sío guar-

das da Lei, são scntinellas do Capitólio: merecem, V.
m. bem o sabe

,
grande contemplação. Se se metieteni

em camizas de onze varas Co que bem pódc ser, porque

Representantes não tem inerrancia) , lá irão seu cami-

nho, e receberão sua mercê. Nada de Deputados, outra

vej o peço. Deixe-os indicar e desindicar. Se forem des-

comedidos, he privilegio das Cúrias: coni o ar de Liber-

dade, que alli se respira, talvez náo cazem bem ás ve-

zes melindrosos comedimentos. Se tocáo fibras nuiilo sen-

sitivas , que pedirião mão menos grosseira e menos arre-

messada , lá se avenhão em fim com seas arremessos.

V. m. tem outras muitas patadas , em que fazer empre-

go, A estas , a estas : os Senhores Deputados fiquem

entretanto ao cuidado dos seus Constituintes. E que mal

ficáo? Ai opiniJo publica os classificará segundo suas

obras.

Esses direitos banaes em Sermões do Carmo, esses

liudeos e Puffcitdorjios z Ajonio Broí e ManoelJ oão \ ..

.

A nossa Oratória está eminente em respeitos do deco-

ro .. . Ora diga-me ; não erão menos más as emprezas

do tempo passado ? Santo António queria meças com Clirls-

to ; mas os Saloios ouvião fallar em Santo António ; e

faliar em Portuguez
,

que agora be em Coutito ou em
Turco, Lsso sim , isso tinhão elles, os Pregadores do ou-

tro tempo : Fortuguezei de todos os quatro costados.

Quem dera cá desses Portugaes velhos!

Mas que cuida
,

que só em Sermões se assoalhão

Budeos e Ptiffendorfios a Manoel João ? Ai tantos Bo-

deos , ai tantos Pujfendorfios a Manoel Joiiol .. . Ma-
noel Jo'ia já anda enfrascado

,
já anda enjoado He ouvir

e ver charlatanerias e caraminholas. Os Charlatães que

comião fitas e vomitavão fogo, erão mais bonitos e me-
nos arriscados. Senhor Padre , se he fado que aturemos

sempre Iharlatães, sejão antes os d'.iljuin dia. Fusti-

gue, zurza ) desanque estes da m*da.

Ao P. J. A. de Macedo
,

por occasião do ijtie escreveo
'

e se lê na Gaz. Univ. pag. 1115.

A°ori sim, meu Padre, agora sim. Castigue-me es-

ses expositores (no Púlpito) de João Baptista Sai) ; ài-

me d"aveiso com esses avejóes vestidos de todo o brixe

do Redondo. O' lá ! pregando na ermida de Cazellas
,

como em huma festa, ou assoada, da Deosa da Razío!

O' lá ! avejóes de brixe em tempos tão dcsempoados

!

O discreto, antes discretíssimo, Areópago de Cazdlaj

apeou o Orador da esmola ,
do jantar , e da galheta : fez

o que podia , e fez bem. O podão do Cura era muito
,

para culpas só de demência. Quem dera nos Jurados tan-

to bom senso como o de Maria Vicente ! Ora sabe que

TTiais? ha diaj que tenho para mim, que no nosso Por-

tugal o senso commum abrio mão dos Pregadores , Lit-

teratos, e companhia, e foi viver de assento com os Sa-

loios. Elle sempre tem razão ; mas neste passo não tím

ainda mais? Pregadores, Pregadores... Litteratos , Lit-

teratos... Masse-os , meu Padre, niasse-os. Conhece-lhe

bsm os podres ; maneja bem a tacecia ; a nossa Pátria

está muito necessitada de toda a casta d'esgrima
;

por

amor de Deos e d'ella
,
que não descance : esmigalhe-os.

Os monstros à'Hercxt!es poderiáo ter mais reganho ; mas

não podião fazer maiores djmnos. São monstros horren-

dos : querem tragar a bna Pátria... começáo por alKici-

iialla, e por aviltalla!! Valha-nos a sua filosofia da His-

toria,

O author da primeira era tão engenhoso como es-

touvado ; deo á direita e á esquerda; golpeou demónios

e anjos, e estes ainda de mas buena gana; dee, em bom
Portuguez ,

por páos e por pedras. De V. m. espero gol-

pes mais entendidos. Só Diabos, só Monstros, Porém

lembro-lhe que affrontando-se com os presentes , não se

esqueça de esfregar também, ainda que per transcnnam

,

aouelle bom auihor da primeira Filosofia.... Foi d'e]le

que veio tanta febre amarella ; foi d'elle : em pirolas de

cicuta não houve jamais Boticário ou Venéfico que lhe

thegasse.

Miis peço-lhe muito que se não metta com os Se-

Sr. Redactor da Gazeta Universal ;

Depois que se combaterão de parola o Juiz Letra-

do , e o Juiz Leigo, escapulirao-se com toda a airosidj-

de, e eu continuei a ficar estendido debaixo de huma ar-

vore , como o carrapato na lama, e com a boca aberta,

e comei o demónio da luneta me representava todos os

que passavão na mesma attitude, persuadi-me que er*

moda ; e eis-aqui eu alapardado de boca aberta no Cam-
po Grande ! Valha-me a paciência de hum bum Portu-

guez. V". m. escarnece de mim , ou da moda ? F.,lle se-

não leva trombetada ; ah ! Já acode ao apito ? = Eu náo

escarneço ; admiro-me que a moda tenha pegado tanto
;

porque também encontro por aqui muitjs pessoas honra-

das da mesma maneira em se lhe fallando em Jurados ;

e essa gente que passava junto de V^. ni. , hia nessa fi-

gura por ter devisado talvez o fulanejo ; e o mais lie

que, se não me engano, assim havemos de ficar, r: Ah
'

Sr. Redactor , asora o marimbo eu desta feita ; quacs

Jurados, nem meins Jurados ; os Portuguezes andão com
a boca aberta , ha hum par de tempos ; e agora muito

principalmente com a despótica animosidade do Ministé-

rio em arrasrrar a mão do melhor de todos os Reis, pa-

ra firmar huma tão árdua sentença, como a deposição da

Sereníssima Senhora D. Carlota V. m. escuma, e

encarniça-se ? Desabafe; não tenha susto. ::rDeixe-me,

que o caso he serio; cU desespero... e creio que a to- ^
do o homem de honra succederá o mesmo. A Rainha w
he , e tem sido sempre Constitucional : he muito aman-

te dos bons conselhos, e não parece natural que deixas-

se de apreciar aquelle ,
que pouco tempo antes do seu

desembarque em Llsíoa lhe deo o Depurado Borges Car-

neiro , de quem nós já conhecemos sobejamente as in-

tenções. A nossa Rainha, ao mesmo tempo que he dó-

cil, o possue as virtudes civicas , tem hum génio pró-

prio, e bem talliado para a sua alta Jerarquia; a Consti-

tuição não lhe designou o juramento, como era de. ido

á sua Pessoa, e sendo a factura do novo pacto repútad»

oriunda da vontade geral dos Povos , e publicada pelos

seus Procuradores, Ella se julgou na r;alidíde escandali-
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siií pelo procedimánto a seu respeito, e não quiz desis-

tir das prer.õgativas Reaes, que por seu marido llie coni-

pefeni
,

jurando como hum simples Cidadão. Prescinda-

mos todavia do direito, e restrinjanio-nos ao facto: a

Rainlia não quiz jurar â Constituição. Realisado isto,

deve a Rainha ser considerada como o Patriarca, ou ou-

tro qualquer Portuguez, que são seus sjubiiitos na quali-

dade de Cidadãos, pois que seai duvida o são de seu air-

g^usro Esposo , cujas honras , e dignidade lhe são inheren-

tes? Jurada pela Nação, como ha pouco se tez, a in-

violahilidjdc de EIRei , não está jurada taiiibetti a sua

inviolabilidade tanto na qualidade de consorte , coiíio de

Rainha dos Portuguezes ? Descendo agora aos dev.res de

hum mero Cidadão , não seria infringir a mesma Cons-

tituição, dcstituindo-a da sua segurança, e piopriedade

de Rainha, e do justo, antigo, c pacifico òeniinio dos

seus bens , sem preceder o processo lormado ? Não de-

veria este successo inprevisto , attendida a circunstancia

(ia falta de declaração no novo pacto sobre este assum-

pto, ser relacionado, e debatido nas Cortes, para escla-

recimento em futuro, priíreiro do que o Poder Executi-

vo fulminasse o raio, e sanccionasse o Decreto de des-

thronisação contra a Sereníssima Senhora D. Cmlotú, e

do despojt» por inteiro de toda a sua proptiedade adqui-

rida , expulsando-a do Reino, e obrigando-a á mendiga-

ção ? O pasmo me suspende as retlexncs, á vista do im-

mensuravel ferrete no jamais aviltado biio dos Portugue-

zes. Volvendo agora os olhos pata o sagrado da Reli-

gião
,
que professamos , he por ventura do poder do Mi-

nistério a disjunção do matrimonio , consagrado perante

os altares de Jesui Cliristo, firm.ida tão somente na mo-
vediça alpnndia de caprichos fúteis, dos quaes , seja qual

fór a cór , e o engrandecimento do aspecto, que quei-

rão attribuir-lhe , nunca jimais pniierião sobrevir á Na-
ção tunestas consequências? Haverão de sobejo indi-

víduos de juizo precipitado, honra avessa, e consciên-

cia luta
,

que me remettáo á Historia antiga , e mo-
(Lírna , e pertendão mostrar ao dedo nos intrincados re-

cônditos da politica requintada as victimas sacrificadas.

—

Aindi mal
,
que não poucas vezes tenho estremecido em

frente da narrativa flagelante de tão horríveis catasircfes !

Longe de satisfazer a theses que não tem por fundamen-
to a justiça

,
perguntarei aos politicões amamentados com

os sucos da niOral , e esclarecidos com as luzes do mea-
do do século passado

,
qual seria o rasgo da mais amadu-

recida ieflcx.o , e acertada politica na desastrosa altura,

em que Purtu^ol se vê collocado , e que uenhurn -Por-

tiigiiíx, ignora, apezar dos Thuribulos, Censores, e ou-
tros mentecatos , se avultar, ou desvanecer hum aconte-

cimento, que no primeiro caso nada pôde progredir con-
tra as vantagens do interesse nacional, e no segundo dei-

xaria de inflamar ódios internos , e promover os externos

de incalculáveis resultados? Ao verdadeiro patriotismo se-

ria tão prompta a sinceridade da resposta, quanto difícil

á aleivosia pertinaz, a desistência do orgulho, e dos prc-

Jiieditados desígnios (hoje patentes) que só tomarão por

alvo
, no centro de huma Nação amante da justa liber-

dacie
, e respeitosa da Realeza, a sórdida ambição dos

seus interesses. Muitas cousas mais poderia avançar acer-

ca do melindroso assumpto em que me involvi, e torcia-

xei a tratar, apezar da minha insufficiencia. Estou certís-

simo, ^ue sollicitas pennas emprehendetáó a tarefa, as-

sim como que o caracter firme dos bons Portuguezes he
inabalável nos princípios daquclla honra , com que já o
grande Camões os distinguia:.

Mas nunca poderá a força e a manha
Da fortuna inquieta, pór-lhe nóda

,

Que lha não tiic o esforço, e ouzadia

Dos bellicosos peitos, que cm si cria. =

Ora com efTeito, Sr. Redactor, V. m. he homem
dos ttieus pecados ! E o caso lie que fallou verdade , co-

ino sempre costuma ; ha mais de meia hora
,
que eu es-

tou de boca aberta , e agora reconheço
,

que não s& os

Jurados são o objecto de fazerem abiir a boca aos outros,

mas elles mesmos estão com a boca aberta ; agora , ago-

ra he, que eu queria \és os Leigos advog» 4 causa etn

lugar dos taes Letrados..".. Tenha prudência espere...,
que eu ainda desejava dizer mais humas coisitas .... Sa-
fa ! Eilo ahi outra vez de crista «rguida ! =: Meu aniijo,

nestes casos ha mais tretas do que letrai : das letras não
he que vem o mal ; das tretas das letras he que sahe o
vene.io : em todas as qualidades de letras tem V. Iti. vii-

to Manoel Gonçalves, tora; e pelas tretas á letia , IWí-

noel Gonçalves , dentro ; por letras com tretas se pez a
pino hum Carvalho ....= Alto , alto! Por esta não llio

perdoo, e vou-lhe ásbelfas ; ora diga , . .diga comigo., .e
por tretas sem letras não o meu moço Coirera. <Jue sucia,

Sr. Redactor ! Estou agora Icmbrando-me do Pretinho do
Japão — /u''<'í) , /i/ríone não voltarão. Assim ha de acon-
tecer aos taes pimpões de Veroaa , se tiverem a sem ce-

remonia de virem entender conjiuo
,

porque eu só con-
tei coin a minha pessoa, e com o meu velho, pois que o
Correia foi justo a seco, e não estou para sustentar hos-

pedes. V. m. não ignora o quanto cusrão as necessidades
,

e o tempo vai como sahe. 1-ique na certeza, que náo tar-

darei em saber da sUa , e não dispenso os Peius, porque
pre/o por mil, seja por mil e quinhentos, e daqui até

áo Entrudo adoptei hum systema para com elles, que he
=: vencer, ou morrer matando. :: A Decs que está a apa-

gar-se a candeia ; para a outra lhe contarei hum passo

galante
, que observei no nesmo sitio do Carr po Gran-

de, porque nesta não tive tempo. Aqui fico com o olhe

arrfgalado , e a luneta por cima cm ar de cataplasma,

A Deosinlio.

Ú rrletmo d'oiitros-

Cf)RTES. — Sessão do dia 30 de Dezemire,

Aberta a SessSo as lioras do costume srjli a presi-

dência do Sr. Motira , e lida pelo Sr. Secietaiio J-ojUim

Alberto a acta da precedente, que foi approvada, deo
conta o Sr. Secretario Fch^tieiras ào expediente, <m
que se comptehendia a seguinte correspondência : — Hum
officio do Gcverno pela Secretaria d'Estado dcs NV rocios

da Marinha , incluindo as seguintes partes do Registo
do poito.

i.°Regisfo tomado i 1 i horas da manhã do dia aS
de Dezembro de 1S2».

Galera Portugueza Marquez d'Angejnf Capitão Va-
lentim Josí da Silveira, do R/o de Janeiro em 92 dias,

19 passageiros, e 1 malla.

Bergantim Portuguez Vulcano^ Capitão Izidoro Al-
ves , do Maraniiáo em 97 dias, 7 passageiros, e 2 mai-
las.

Novidades.

O Capitão da Galera disse por escrito o seguinte :

"Na chegada de S. A. R, de S. Paulo, fez tirar os la-

ços ncionaes azul e branco, e Substituir por outro ama-
rello e verde : determinou igualmente que se trouxesse

no braço direito hum laço verde no meio d'hum angulo,

e neste 3 legenda r: Independencin ou norte ^ A Ca-
mará do R/e de Janeiro declarou oiie para arnuir aos de-

sejos do R/o de Janeiro., S. A. R. será acciamado Im-
perador do Brasil no dia 12 de Outubro; o que tudo
consta dos papeis públicos." Entregou cinco cartas todas

de Sua Alteza a Princeza Real, as quaes, assim cotro o
desenho do projecto da nova bandeira

,
que se pertende

arvorar no R/o de Janeiro , se lemettem juntas. Os seus

passageiros constão da relação junta.

O Capitão do Bergantim Vulcano disse por escrito

o Seguinte :
" Este Bergantim esteve na Ilha Terceira j^

dias , aonde foi arribado por causa de ter desarvorado.

Em quanto a novidades tanto do Maranhão , como da
]lha Terceira tudo estava em socego ; e em quanto a
novidades politicas nada sabe." Não traz cfficios fora da
malla ; e os seus passageiros também constão da relação

junta.

2.° Registo tomado á i hora da manhã do dia a^

de Dezembro de 1822.

Bergantim Portuguez S. Boa Ventura , Commandan-
te o 3," Tenente Francisco Luiz Paes , do R^p flejanth
10 enu 82 dias, lâ passageiros, e j mallas.
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- Ol>servaçots. t j...- -
, iji-;

Fez escaila pela Bahia, d'oi)de trai_4í. ák^, .? p4
'

t'ernatnbiiico't dionde conta 4Ó dias de viagern.

.. ^ .^, Novidaíícs,

"O Gommandante relativo ao Uio de Janeiro nadi

adianta ás noticias recebidas pela Galera Al urgitct- de Aii-

S*ja; -disse que a Bahia gozava -intetioi mente do maiot

soces;o e que pelo seu estado de defeza/fiada tinlia a

lemer ÁoB.cconcOJo. Que anclosamente esperavão a che»

gada da Expedição da Não D. Joãa VI , a Hm de pode-i

rem entrar em ope.raçóes exteriores ás linhas de dcleza ^

que a tropa s« adiava animada do maior espiritOj e que

as guarnições da Esquadra fazião promiscuamente o ber-

\'iço de terra e mar; a Corveta Cúlipi» e a Galera S.

Domingos Eneas se achaváo cruzando. Disse mais que não

íóra a terra em Pernambuco , m3S que por algumas pes-

soas que aili saltarão, llie constara que a Cidade gozava

de soce^o : que a maior parte dos habitantes usavão o

3âço de còr verde e ainarello ; mas que pela divergência

<ie opiniões se não tinlia acciamado naquella Cidade Im-

perador do íirasil a ,S. A. R. no dia 12 de Outubro."

Entregou liuma malla , e 9 cartas d'oflicio
,

que eiitre-

«fou o 1." Tenente Carlos Maria Maza , e se remcttem

juntas. Os passageiros constão, dg ,relação inclusa. (Se-

gue-se a assignatura.)
,

Leo outro ofhcio incluindo hum do Cortimandante

da força marítima na Ptoyiricia da Bahia datado a bordo

cia Fragata Constituição a 2 > de Outubro, em que par-

tecipa que a Sumaca Cúnceicno , depois de ter entrado a

receber mantimentos, tornara a saliir para proteger pela

fcanda do Norte as embarcações que demandáo a Bahia
,

porque pequenas lanchas sahem fora da Torre e Itapsá

a assaltallas :.c^ie entretantp no resto da Esguada não ti-

jiha havido alteração alguma. Que o assedio da Cidade

•se tem estreitado, e que as guarnições -idos Navios tem

ajudado em terra a guarnição. Que todos tem dcsempo-

•nhado os seus dívereSj,, e se acliáo animados do melhor

espirito. 3 1' I .

. O General Madeira escreve da Bahia em data de 24

de Outubro participando que naquella Província não tem

iiavido. acontecimentos extraordinários ; injs que tudo

mostra que a resolução se vai radicando, e a prova dis-

10 hé a.corltjnMada deserção dos Militares, Empregados

Públicos, e outras pessoas. Que a Junta da Fazenda se

«jueixádefaka de numerário. Que ha alguns dias que não

«ntráo mantimentos. Que se esperava no Kccoucavo a

tropa que desembarcou nas Alagoas^ Wnài do R/o de

Janeiro, e quê ri^unida a alguma áe Pernambuco , toda

commaiuiada por Labatour , vem reunir se com os levan-

tados. Que todos os dios ha fogo nos pontos avançados.

Oue as desgraças do Braíil tem chegado a Divisão dos

iVoluntaríos Reaes d'ElR.ei , o i.,ul- consta do documento

junto.
. . .,

O documsnto he hum cilicio do Conselho Militar

da Divisão dos Voluntários Reaes dEIRei datado em Mon-

tevideo em 1? de Setembro, em que se expõem as criti-

cas circunstancias em que se acha aquella Divisão pela re-

tirada do Barão ds Laguna para Cauciones ,
oito legoas

ria mesma Cidade, donde mandou huina ordrm ao Ajudan-

te General
,

para este fazer pòr em execução o Decreto

do Príncipe Real de 14 de Agosto ,
gm que se ordena

ii extincção do Conselho Militar, e disposições para que

se dcem baixas aos Ofliciaes Inleriorés. e Soldados. Que o

.Conselho Militar communícou taes oru'ens aos Corpos da

Divisão: que estas trxipas com o maioj- entliúsiasnio , e

delilieraçáo patriótica resolverão ,. qus 'de rraneira alguma

coiisenti.io que
, o Coivselho Militar se dissilves^e ; que

.«stavãp proniptos a mostrar que erão verdadeiros Portu-

f.guezes , e que sabião merecer o credito da Nação. Que
^.fstcs procedimeiHos aciedita os sentimentos da tropa

;

porem a põe exposta aos maiores apuros , e privações
,

^pois que o General Lecor se aclia em ó\ José a 1 8 le-

goas da Praça com mais de ijoo Americanos de Cavalla-

lia , a|ém doutras- forças ,. accrescentando que dois bata-

lhões de Caçadores se acfiáo na Ca.iipanha a 40 legoas

íiaquella Cidade. Que nestas circunstancias he de descon-

fiar ,qup o Geqeral pertendecom as forças que tem obri-

gar a Divisão a obedecer a S. A, R. Que pois apezar do
bom animo da tropa , lie do dever doConsellio, em quem'
ellas tem depositado a sua confiança

, procurar os meios
de suavisar 3 sua situação. He por j^so que propõem ao
General Madeira se poderáõ contar com os seguintes pon-
tos: 1." Dinheiros para pagar ôs prests é soldos , e se

poderão sacar sobre a Bahia : 2.° a quantia pelo qu.e o
poderão fazer: j." hunia embarcação de Guerra, para qire

unidos á Fragata Tífí;» Os possa g.uintir d hum bloqueio:
4." Se em Caso de apuro poderio contar com transportes

para os conduzir ã Bahia.

O General Madeira sobre tac importante objecto

consultou o Corpo do Commercio, aô que ainda naò
teve decisão. — Estes officios foráo enviados 'ao GoveriTO,

Mandou-se fazer menção honroí^a das felicitações ,'

que ás Cortes dirigem as Camarás de S. Joii de Giiinia-'

ráes ,áo .Maiaahtio ^ de Lalint^e dá Camará de Refuiaj'

de Basto ; do Marechal de Canij):) Ag^ostinho António
de Faria , Encarregado do Governo das Armas da Pro-
víncia do Maranhão: e do ftlajor Comrnandante do 1;°

Regimento de Milícias da mesma Cidade,

A' Commissáo das Peliçõts varias representaçóe?.

Ficarão, as Cortes inteiradas das partes de doentes dos Srs.

Deputados Bispo do Pará, Manoel Filippe Genlalvei

,

Segurado, Margioclil , e Belford. t.
. .

O Sr. Xavier Monteiro propoz que só a doença

dispensasse o Sr. Deputado, e que aquelle que não com-
parecesse por outro qualquer mocivú não perceba a or»

dinaria. Approvadn unaníincmcnf.
O Sr. Secretario Felgueirat niencíonau huma Carta

que acabava de receber do Pqblicista Inglez Edwardo

Baltjiiiere , em que ófferece hum exemplar di recente

p.ublicação sobre a revolução d'Iíéipanha : recebeo-se

com agrádOj e que se publique no Diário do Governo,

Ordem do Dia ;

Continuação da discussão sobre Jr.ençíes no recrutamento-

O Sr.' Secretario Bnii/io /í/íí"/-/ D leo o art. 5.°, que

veio novamente redigido' da Cominissão ; leo igualmen-

te os artigos 7.°, S.", 9.°, IO.", eii.°, que com al-

gumas emendas forão approvados. O artigo 12.° ficou

adiado.
^

.
'

,
'

'

Os Srs. José Maxíníà' étrêcliado Uno \hn3% indi-

cações, que ficarão para "se'gimda ' líit ura.

O Sr, Presidente deo pai-a ordem do dia a conti-

nuação das Izenções , e a nOnleação da Meza ,
e le-

vantou a Sessão depois das 2 horas.

ANNVN ao S. . ,'..>.K

Sahio á luz o Sermão pregado na festividirje daínl'

tallação das Cortes Ordiíurias eili o Hia 20 de Novem-
bro de 1X22 na Easilica de Santa Maria Maior de Lis-

boa
,

por Fr. José de Almeida Drack , Religioso da

Terceira Ordem da Penitencia. Vende-se por 120 rs. na

Loja de João Henriques , na Rua Augusta , nas de Car-

valho dcironte de S. Francisco, e dos Paulistas , na Por-

taria do Convento de Jesus , e na Loja da Typografia

Patriótica,
;

Sahio á luz : Oração Fúnebre que nas solemnet Exe-

niiias do Ex. Sr. D. Francisco de Lemos de Faria Perei-

ra Coutinho ,
Bispo Conde, mandadas celebrar a 20 de

Maio deste anno de 1822 de Ordem do Itiustrissimo Ca-

bido da Igreja de Coimbra , recitava Fr, Fortunato de S.

Boaventura , Monge de Alcobaça. Com varias notas inte-

ressantes. Vende-se por i6o réis niis Lojas do costume.

N. B. Esta Oração fúnebre he mui digna de se ler,

não só por desempenhar seu A. com toda a arte este dif-

ficil ramo da Oratória sagrada , mas por se tratar de hum
dos mais celebres Prelados deste Reino, e que tão longo

tempo prísidio á Universidade ,
quí llie deveo nuiito cm

outros tempos.

Sahio á luz : Continuação do Extracto de Eutler so-

bre a Q^iiaresma. Os ('atlmlicos leráó com proveito a so-

lida doutrina que aquelle sábio .Author expendeo sobre

este assumpto ( bem como o fez solire outros muitos

pontos da diiciplina da Igreja), Vende-se por 160 réis

nas lojas do costume. ' '..

íN a í I\1 P U E M tí a f, a C 1 o n a l.
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O

grX-bretanha.
Londres 19 de Vetembro.

Exprctso de Paríi. — Opcina do Courier
,

ás j horas da 1a'ae.

nosso Correspondente em Paris nn^ transnnfttio por

segundo expresso o seguinte artigo^ publicado na Estrei-

ta de Terçafcira (17) a noite: elle entendeo que era as-

saz importante para o tráiismittir , em razão de o artigo

ter sido publicado depois da c!ieg;iHa do Mensageiro de

Verona á Secretaria do Ministro dos Negocies Estrangei-

ros.

Dizia-s6 em Paris
,

que a declaração ou manifesto

do Governo Francez
,

que tinlia sido enviado i Verona
,

fora reconduzido pelo Mensa'geiro.

(Dj Estrelh,.')

" O Congresso de Verona tem termitíailõ os seus

trabaliios , emprehendidos para dar a paz á Europa. Em
hum momento tão solemne, passamos a examinar a gran-

de questão que occupa todos— guerra, e pai. Como te-

mos constantemente praticado, a questão será por nós

considerada em sua connesão com a politica, e não (co-

mo ella he encarada pelos periódicos revolucionários) em
respeito a que deferência se deva áquellas vulgares de-

clarações que tendem a provar que a paz he preferível í'

guerra, verdade esta que ninguém disputa, e que todos

os dias se trata e se resolve neste sentido nos bancos das

nossas instituições académicas.

"Sim, sem duvida, a paz he preferível á guerra,

e porque a Europa está convencida disto, he que ella

deseja pór a baliza a hum estado de paz
,
que nem sequer

encubra hum estado de guerra.

" Náo pôde haver paz entre hum Governo que he

fundado sobre, e que continua a sustentar, o principio

da Soberania do povo , e os outros Governos da Europa,

onde este principio se repelle como destructivo da Au-
thoridade Real.

" N5o pôde haver paz com hnm Governo, que, a

fim de se. conservar , lie obrigado a proscrever e despo-

jar o Clero , classe de pessoas protegida e defendida em
todos os Estados civilisados. Náo pôde haver paz com
hum Governo que agita as túrbidas paixões da multidão

contra todas as instituições sociaes de qualquer género

que sejáo ;
que viola os sagrados direitos de propried.ide,

direitos, que são reconhecidos em toda a parte onde são

rnantidas as leis ; que lecp o seu Rti em cativeiro, quan-

«to todos os outros Sober.inos, seus Alliados , são livres;

que ameaça expatriar seus exércitos se elles augmenta-

rem e se fizerem mais bellicosos ; finalmente, náo pôde
iiaver paz com hum Governo com o qual estão identifi-

cados 08 desejos, os princípios, e os desígnios, de todos

os inimigos da Realeza.

*'Não he pois a guerra o que nós pedimos, mas a

paz; pedimos que o triunfo de legitimidade possa ser

para a Europa o que elle ha sido para a Fronça ,
hum

penhor de reconciliação entre todas as Festas Coroadas.

Nós levámos por espaço de trinta annos a desolação alím

de nossas fronteiras ; não foi possível paz nenhuma com-

nosco; apenas se assignava huma , logo a guerra renova-

va os seus honores, e nós realisamos o que Piíí havia

dito ; — debaixo de <jaol<;uer forma que a Revolução ..e

apresente ,
;.lm«iJ podeis trotar com ella. Os seus prin-

cípios são destruidores , suas acíóes subversivas: (jaa!-

quer Potencia que chega a ter contacto com ella
,

vai

arrostada em sen vórtice, e se torna tomhtm revolucio-

naria. Só se pôde achar segurança fugindo d^''"- ^
experiência tem todos os dias demonstrado a verdade des-

tas palavras ; e no momento em que o throno legitimo

se restituio a França, sobre as ruina da revolução, foi

a paz ao mesmo tempo possível e fácil. Desde esse me-

morável tempo, ella não tem sido por hum instante per-

turbada. Arranquemos pois da revolução a sua ultima

conquista , e a humanidade recobrará os seus direitos. So

então he ijue a paz será o que deve Ser, huma alliança

sincera entre duas Potencias, e não huma trégua entre

duas Constituições hostis." (The Courier.')

BRASIL.
Pernambuco 26 de Setembro de 1822.

Peças ojficiaes.

Proclamação.

O Governo Temporário da Província de Pernambuco o*s

habitantes da mesma.

Honrados Compatriotas ! Entrando nós na ardu» ta-

refa , de que fomos encarregados pelo Povo e Tropa

desta Praça, de dirigir o andamento dos negócios da Pro-

víncia no cutto intervallo de poucos dias; no fim dos

quaes se ha de solemnemente eleger
,
por todos os Elei-

tores de Paroquia , vossos legítimos Representantes ,

aquelle Governo Provisório
,

que nos ha de reger ,
em

quanto Sua Alteza Real o Príncipe Regente do Bra-

sil o Consentir ; he de nosso primeiro dever protestar-

vos o decidido empenho , em que estamos de promo-

ver a oídem e traiiquillidade fublica, durante o tempo

da nossa arriscada Commissão : não vos devem ser des-

conhecidas as causas, que motivarão a mudança d'aquel-

le Governo, que até agora vos regera, cm quanto está-

veis determinados a seguir hum systema ,
que ,

não sen-

do o mesmo
,
que hoje tendes jurado , he mister haja í

testa da Governança publica pessoas
,

que mereção ^

vossa confiança: o Governo Temporário , não se poden-

do lisongear de 3 possuir naquelle gráo
,

que desejara,

com tudo, não cede o passo em acrisolado patriotismo,

e sincera adhesão á Causa da Pátria ; e porque lhe fale-

ce aquella copia de luzes necessária pata o exacto de-

sepipenlio dos seus sagrados deveres , espera daquelles
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SéUt Concidadãos
,
que o qtiízerem coadjuvar , lhe hajão

de dirigir a? suas representações , e conimuiiicar as suas

idéas pnr escripto ; na certeza de que lhes serão acceitaj

de melhor grado ; bem como também já conta com a

sua cooperação , e meios
,

que estiverem á sua disposi-

ção para se conseguir o importante fim da salvação da

Pátria , á qual com todas as nossas forçai nos devemos
sacrificar. Palácio do Governo de Pernambuco iS de Se-

tembro de 1S22.

Presidente, Francisco de Paula Gomts dos Santos.

Jgnacio de Almeida Fortiinp.

Thomè Fernandes Madeira.

Secretario
, José Mariano de Albuíjuerque Caval-

tOnte.

Oficios.

Retardamos o Officio datado de hontem , em que
partecipamos a W. SS. a Installação deste Governo
Temporário, á espera do Manifesto, que o deve acom-

panhar, e que mandamos publicar; e como VV. SS. já

estejáo certos da nossa Posse por terem sido quem no-la

conferio, vamos açora recommcndar a VV. SS. em No-

me de S. A. R, o Príncipe Regente , e Protector per-

petuo do B-asil, queiráo de acordo com a Camará desta

Villa , a quem offíciamos ao mesmo respeito, promover
com a maior celeridade possível a Eleição da Junta Pro-

visória ,
que ha de Governar esta Província , até que S.

A. R. determine o contrario ; e isto na conformidade

da Acta da Eleição deste Governo, ou por aquelU for-

nia, e modo, que VV. SS. acharem mais obvio, e le-

gal ; com tanti) que se não perca hum momento , vis-

to que a Causa publica periga na demora ; pois nos cons-

ta haver descontentamento , e vacillaçáo nos ânimos ; e

como nos falecem os talentos, e a preponderância ne-

cessários para dirigir o leme dos Negócios políticos , em
liuma criSe tão perigosa, incumbe a VV. SS. , como ór-

gãos do Povo , atalhar o ma) imminente
,

procedendo

já á requerida Eleição, ou acceitando a demisçáo, que

os Membros deste Governo pedem com instancia , de

lium encargo
,

que só acceítáráo por obedecer ao Povo,

c Força armada
,
que os nomeou , certos de que se o re-

cusassem naquella occasião , seguir-se-hra maior damno.

Portanto VV. SS. |)or bem e Serviço da Pátria
,

assim o devem fazer, aliás, responderão a S. A. R. , e

á Nação por todas as consequências.

Deos (iuarde a VV. SS. Palácio do Governo de

Fernambuco 19 de Setembro de 1S22.

Presidente , Francisco de Paula Gomes dos Santos,

TltOmé Fernandes Madeira.

Ignacio de Almeida Fortuna,

Secretario , José Mariano de Albuquerque Cavai-

tonte.

lllustrissimos Senhores Presidente e Membros do

Senado da Camará da Cidade de Olinda.

Esta Gamara já respondeo ao Officio da Camará da

Villa do Kecife , na qual resposta significou, que não

podia reconhecer hum Governo , formado contra todas

ás Leis , e vontade geral. Como porém VV. SS. decla-

íão, que se demittem, e que est-,! Camará proceda quan-

to antes á Eleição de hum Governo legitimo , somos a

dizer a VV. SS,
,
que esta Camará está prompta a pro-

ceder ás Eleições, huma vez que se ajuntem ao menos
os Eleitores das duas ('omarcas de Olinda^ e Kecife;
por isso que pela grande população destas duas Comarcas

podem igualar os dois Terços ria Província. Rste he o

nosso sentimento. — Deos Guarde a VV. SS. Olinda em
Camará Extraordinária de 1 9 de Setembro de 1832. —
José António da Silva, Juiz Presidente —João Gualber-

to Ferreira Guimarães —Joaquim Jerónimo Serpa—João

da Costa Silva.

lllustrissimos Srs. Presidente, e mais Membros do

Governo Temporário.

' Ketardsmos e officio datado hontem , em que par-

tecipámos a VV. SS. a instalação deste Governo Tem-

porário, á espera do manifesto, que o deve acompanlii,^
e que mandamos publicar ; e como VV. SS. ja esteiáo
certos da nossa posse pela partecipação da Camará de
Olinda

, vamos agora recommendar a VV. SS. em nome
de S. A. R. o Principe Rfgente , e Protector Perpetuo
do Brasil, queirão de accordo com a Camará de Olinda

,

a quem ofhciamos ao mesmo rsspeito
^

promover com a
maior celeridade possível a eleição da Junta Provisória
que hade Governar esta Província , ate que S. A. R. De-
termine o contrario

, e isto na coiif.inridade da Acta da
Eleição deste Governo, ou por aquella forma, e modo
que VV. SS. acharem mais obvio, e legal, com tanto
que se não perca hum momento, visto tjue a Causa Pu-
blica periga na demora ; pois nos consta haver descon-
tentamento , e vacilação nos amigos; e como nos fale-

cem Os talentos, e a preponderância necessários para di-

rigir o leme dos Negócios políticos em hama crise tão
perigosa, incumbe a VV. SS. cnnin Órgãos do Povo
atalhar o mal eminente, procedendo já á requerida Elei-
ção

, ou acceitando a demissão, que os Membros deste
Governo pedem com instancia, de hum Cargo, que só
acceitarão por obedecer ao Povo, e foiça armada, que
os nomeou, certos de que, se recusassem naquella occa-
sião, seguir-se-hia maior damno. Portanto VV. SS. por
bem , e Serviço da Pátria assim o devem fazer , aliás res-

ponderão a S. A. R. , e á Nação por todas as consequên-
cias. — Deos Guarde a VV. SS. Pdlacio do Governo de
Pernambuco Í9 de Setembro de 1X22.

Presidente
, Francisco de Paula Gomts dos Santas,

TliOnié Fernandes Madeira.

l^nacio de Almeida Fortuna,

O Secretario
, José Manano de Albuquerque CavuU

conte.

Acabamos de receber o Officio de VV. Exc, datado

de hoje , em o qual nos recomenda , hajamos de promo-
ver de accordo com a Camará da Cidade de Olinda , á

Eleição da Junta Provisória-, que hade governar esta Pro-

vJncia , em quanto S. A. R, o Principe Regente áaBra'
sil não rrandar o contrario ; ao que respondendo a VV,
Exc, temos a d zer-lhe

,
que não tendo esta Camará oh«

tto meio á sua disposição,- para se conieguit esse fimj
se não dirigir-se áquella àeOlind*, concordando com ella

soore o objecto proposto
,

passamos immediatamente a

cfficiar-lhe, bem como fizemos aoChanceller da Relação,
expondo-llie a necessidade de reunir

,
quaiito antes , os

Collegios Eleitoraes , e até lhe pedíamos
,
que nos pare-

cia bem, que isso fosse amanhã, affixaiido-se hoje Edi-

taes para a necessária convocação. He o que esta Cama-
rá compelida até agora a obrar, do mesmo modo que VV.
Exc. cnnfessão que o fotão pela força armada, e Povo
para acceitarem o Poder governativo di Província, julga

competit-lhe fazer encarregallo , como restrictamente está,

de promover o bem ser , e tranquillidade dos Povos do
seu Termo ; bem que como órgão que dclles he , não

haja até agora recebido alguma representação, ou requisi-

ção sobre o Governo de VV. Exc. , ou lhe tenhão sido

pedidas providencias ae descontentamento, que VV. Exc.

dizem nelles existir, de que esta Camará não he legiti-

mamente sabedora, e nem tem dados sufficientes para

obrar, e proceder em tal caso : e he por isso que muito

nos maravilha o quererem VV. Exc. descarregar sobre nós

toda a responsabilidade , resultante de tão estrepitosfis

acontecimentos, em os quaes não tem esta Camará tido

parte activa, em razão do que não se julga authorizada

para acceitar a demissão de VV. E>;c.
,

pois que sendo a

da (Capital quem os impossou no Governo, só a ella

cumpre decidir na matéria , visto que os Povos, de quem
he Representante , consta serem , os que díscordáo no
reconhecimento da nova ordem de coisas^ — Deos Guar-

de a VV. Exc. Recife 19 de Setembro de liza.-^Joáa
Luci' da Costa Monteiro— Francisc,o de Barros Fatcâp

de Lacerda— Vicente Ferreira GuimarTus Peixota—Joãa

Xavier Carneiro da Cunh", — lllustrissimos e Exccllen-

tissimos Senhores Presidente , e Membros da Junta Tem-
peraria.
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Termo de ajuniamtnio da Tropa, c povo ntstc Senado,

para o que nelU se coiítém.

Aos desasete dias do niez ds Setembro de mil oito

centos e vinte e dois annos , nesta Villa do Recife, e

Paços do Consellio delia, ahi se ajuntarão os actuaes

Juiz dí Fora pela I.ei , Vereadores, e Procuradores abaixo

assi^nados, por serem convocados pela força armada, e

Povo ; e sendo alii , se apresentou , como Commandante

da força armada o Capitão Pedro da Silva Pedroso, e

disse que a força armada , e Povo, L;ue se achaváo pre-

sentes, tinháo deposto o actual Governo desta Província,

por ter ofliciadp a S. A. R. o Príncipe Regente , e Del-

fensor Perpetuo do Braiil centra a Tropa, e Povo desta

Villa, tratando-os de facciosos
,

pelo acontecimento do

primeiro de Junho, o que ouvido por este Senado, res-

pondeo
,

que elle era bum mero orgáo do Povo , e que

só servia de patentear a sua vontade
,
quando era .reque-

rido , e que por isso receberia os seus votos até que Sua

Alteza Reai não manda^^se o contrario, .no que lespon-

dèráo
,
que já tinháo ofliciado d Junta Eleitoral de Olin-

da , para se nomear hum Governo legal
,

por todos os

Eleitores desta Província que por isso só querião n-^mear

hum Governo temporário até que no adjunto dos Eleito-

res , se elegesse o que deve ficar permanente , em quan-

to Sua Alteza Real não mandar o contrario, e requeri;-?

ráo mais
,
que devia ser o dito Governo Temporário de

cinco Membros, inclusive Presidente e Secretario, a pe-

zar deste Senado ter opinado
,
que bastava hum Governo

Interino de três Membros , como manda a lei ; m.as sendo

convencido pela opinião de força armada , e Povo , se

procedtto a votos
,

para o Governo de cinco Membros , e

sahio para Presidente Franciíco de Paula Gomes dos San-
tos , com oitenta e hum votos, para SecretarioJojé TVÍíi-

riaito de Albiiijuerqiie cOm oitenta e Sete votos , e para

Wen;bros , o Padre Ignacio de Almeida Fortuna , com se-

tenta e quatro votos, o Tenente Coronel Thonii Fer-
naudes Madeira com cincoenta e cinco , Filippe Neri
Ferreira , com quarenta c dois ; aos quaes se dirigirão

partecipaçóes para hirem ri Camará da Capital tomar a

pnsse do estillo, e para de tudo constar mandarão fa7er

este termo em que assignárão com a força armada e Po-"

vo ; e eu José Maria de Albuquerque e Mello Escrivão

dl Camará o escrevi.

—

Monteiro— Laterda— Peixoto —
Curnciro — Castro. — Scgueni-se as assignaturas da Tro-
pa e povo, — Está confornie, Kecifc vinte de Setembro
de mil oito centos e vinte e dois. José Maria de Albu-

querque e Mello, Escrivão da Camará , escrevi e assig-

iiei.

José Maria d'Albuquerque e Mello.

LISBOA 1." de Janeiro de igzj.

Somos entrados em nova serie de successos
,

que
deixou pendentes o passado anno , na ordem politica do
Mundo ; a Europa vai ser espectadora de hum contlicto

entre os princípios denom.i nados monárquicos , e os deno-

minados liberaes. Os Soberanos Alliados , temendo ver

em seus Estados rebentar o fogo da liberdade , que la-

vrou e vingou na Península , buscão extinguir o incêndio,

e parece procurarem apagallo no seu centro ; a questão

das Constituições descidas dos Thronos aos Povos , cu
elevadas dos Povos aos Thronos, ponimos da actual dis-

córdia, longe de ser decidida pela discussão pacífica amea-
ça envolver os Povos no terror das armas. De hum e

outro lado tenacidade em nada cederem os dois syste-

mas , vão talvez arrastar milhares de victimas aos cam-
pos de batalha para satislazerem vãos caprichos de alguns

homens. Desgraçada humanidade
,
quando chegará o mo-

mento de gozares a fortuna de obedecer unicamente ao

império da illustrada razão !

Continuaremos pois neste novo anno a escrever a

ílOssa folha com a imparcialidade até aqui por nós pratica-

da ; verdadeiramente filantrópicos por natureza , e por con-

vicção , tendo por único desejo a prosperidade dos nos-

sos compatriotas , e de toda a flíonarquia Portugue7a

,

nossa mira he unicamente a verdade , única tocha que
'deve alumiar e homem no caminho das letras, e na pra-

tica de suas acções. Factos ; eis-aqui o que nos alrahirá

sempre a attencão
,

preferindo sempre aquelles em que

virmos luzir maior apparencia de verdade. Sigão outros a,

tortuosa vereda de illudir o publico ; mais tarde , OU

mais cedo só podem tirar disso dejhoi«a, e zombaria.

Manejando a arma de hiima hermenêutica piudentç,

quanto o peirriittem osdilficeis embaraços çue nos peric-

rlicos do tempo se oppõem á maniíestação, pura da ver-

dade , não queremos animar esperanças sem ter iunda-

mento para isso , nem decidir por nosso voto corr.o in-

contestáveis todos os acontecimentos, qye vem sempre

revestidos das cores com q^e os pintão os di-vcrsfs par-

tidos : os artigos traduzidos á letra darão ?os leitores ati-

lados o meio de pezarem a sua maior ou m.enor veracw

dade. Este methodo, seguido até asora por nós, conti-

nuará a dar a Gazeta o crédito que tem merecido aos

homens sizudos e imparciaes.

As pessoas que nos commimicarem artigos para a

Gazeta deveráó ter cuidado, no caso de por nós não se
rem conhecidas , ou ao menos a sua letra , de os manda-

rem assignados , e reconliecido o seu signal, seja de que

natureza for o artigo. Esta falta tem privado da luz pu-

blica alguns artigos interessantes , que se nos ttni envia-

do , não se leinbrando os seus Authotts de que ju fo-

mos victima da perversidade de inirrigos por hum artigo

verdadeiro em toda a sua extensão , e que os ten pos

tem sobejamente confirmado.

CORTES. — Sessão do dia 3 1 de Dei^embro.

Aberta a Sessão ás horas do costume sob ^ presU

dencia do Sr. Moura , e lida pelo Sr. Secretario Thomàt
d'Aquino a acta da precedente

,
que foi approvada , men-

cionou duas declarações de voto assignadas pelos Srs. Gi-

rão
,
João Pedro Ribeiro , e cutros em que cpinatão

que as izencóes concedidas aos lavradores dos géneros

Cereaes , Tossem igualmente concedidas aos la\tadpres

de vipríier e azeite.

O Sr, Secretario Felgueiras Júnior deo conta do ex-

pediente , cm que se comprehende a seguinte correspon-

dência : — Hum officio do Governo pela Secret.-íria d'Es"

tado dos Ne'^ocios do Reino incluindo huma Consulta da

Junta da Directoria Geral dos Estudos em data de 1 5 do

corrente sobre a pertençáo dos moradores ào lugar doa

Trinta , Conselho da Guarda , sobre a cteação de huma
Cadeira de primeiras letras. —Outro incluindo huma car-

ta do Príncipe Real dirigida a seu Augusto Pai em data

de 22 de Setembro,

O lllustre Secretario declarou que esta carta era a

mesma , que andava impressa , e por isso podia dispen-

sar-se de se ler ;
porém que tirada huma copia para se

mandar imprimir, e unir á colleccão das importantes pe-

ças desta natureza : assim foi decidido. — Outro officio

pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha, incluin^

do duas Partes do Registo do Porto.

1." Reg-isto tomado ás 1 1 à horas da irianhã do dia

jo de Dezembro de 1822.

Galera Portugueza Nova Aurora , Capitão Mathias

de Almeida Castro , de Peruanibuco em 59 dias
, 51

passageiros, e 1 malla.

Galera Portugueza Alexandre Primeiro , Capitão Do-
n ingos Francisco da Silva, de Pernambuco em 59 dias,

1$ passageiros, e ! malla.

Palete Inglez Duque de Yoit, Capitão James Ptise

de Falmouth em 9 dias, e i malla.

JS' í) V idades.

O Capitão da Galera ]\'ova Aurora disse o se-

guinte: ^' Em Pernambuco seguem o partido do Príncipe ,

que segundo as noticias mais próximas doRio de Janeiro^

se acciamou , no dia dos seus annos , lirperador e Pro-

tector perpetuo do Brasil. Em quanto aos Europeos ji

gozão mais socego , depois que Pedrozo tomou conta do
Governo das Armas

,
que castiga aquelle que os offende,

e acabou_o Batalhão Lig«Jro. " Xs'ão traz ofíicios fora. di^

mails. /'"""——~^~'"—^' -^=ii
'"
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o Capitão da Galera AUxanirC P^rimelra dhse o

seguinte: "As noviílades que eu posso dar são os papeis

Çiiihlicns , que entrego , e aos quaes me reporto. " Não

traz ig'i3linente otTicios ; e os seus passageiros, assim co-

mo os da Galera *VuVíj Aurora coastão da Relação jun-

ta , com a qual se re.nettem os mencionados papeis pú-

blicos.

O Comjrandante do Paquete não deo novidade algu-

tna : di se qite tenciona sa.Sir amanhã para Barbadas^ aon-

-Ae he o seu destino. ( S^gue-ie a assis^nnti-ra^

Leo outro oficio pela Secretaria d'Estado dos Ne-

gócios da Fazenda, incluindo huma Consulta da Junta da

Fazenda do Maranhão em data de 16 de Setembro sobre

iaujmeiuo de ordenado a certo empregado. Outro trans-

ínitt-ndo huma Consulta da Junta da Fazenda àoPiinchJ

em data de 7 do corrente sobre augmento de ordenados

a certos empregados. Outro pela Secretaria d'Estado rios

Negoíios da Guerra , em que partecipa não se poder ve-

rificar, pelos motivos que expõe, a offerta teita por JWa-

noel Raimundo Moniz Corte Real, feita em Maio ulti-

mo. Outro peta Secretaria d'Est3do dos Negócios Estran-

^eiros , em que incluo a Ex(X>si9áo das Relações Politi-

cas de Portugal com as Potencias da Europa. Mandeu-

se imprimir, "e que depois se enviasse á Coimnissío Di-

plomática , mandando-se publicar no Diário do Governo.

O Relatório do Ministro diz:

"Sua Magestade Fidelíssima exigindo da amizade da

^rá-Bretanha "hur.ia declaração, não hesitou a asseverar

que ella dispensaria a Portugal de entrar em novas Al-

Jianças. Mas que se S. M. K. não achasse conforme com

os princípios da sua actual politica fazer aquella declara-

ção OU se pelos seus ajustes com outras Potencias se

via na impossibilidade de dar a Portugal este novo tes-

temunho de amizade, e ao mundo hum exemplo do seu

respeito á natural Independência das Nações ; nem por

isso reputaria S. M. alteradas as relações de Commercio,

e boa harmonia entre os dois Paízes ; e somente se ve-

ria, não sem magoa, obrigado a procurar em novas Al-

liancas o apoio de que a Península nio pôde prescindir,

l)uaii<lo assim se vé ameaçada pela poderosa liga das qua-

tro grandes Potencias, que pertendem dividir entre si o

Governo da Europa.
" A esta franca , sincera , e amigável requisição do.

Governo de Sua Magestade acaba de responder o Minis-

tério Britannico : Que tendo aquelle Governo soleiíine-

mente declarado .t face da Europa ,
que neni-.um direito

presumia attribuir-se para intervir nas internas Institui-

ções dos outios Estados: sim se obrigava a prestar a es-

te Reino tojos os soccorros , de que elle podesse care-

cer , huma vez que a sua iudepínde/icia viesse por algum

modo a ser ameaçada por alguma outra Potencia ; mas

^ue esta sua promessa , a qual nada mais era do que hu-

ma repetição das que em outros tempos , e em differen-

tes épocas tinha feito, nenhuma relação tem , iwm se

deve entender que tenha com as nossas Instituições Po-

liticas : se não he para declarar, que ellas cm nada tem

alterado as relações que antes existiãn entre os dois Pai-

2es.

"Tal he , Senhores, o titllmatum da Grn-BretJuha.

Por eíle sabemos nós ; sabe toda a Europa quanto te-

mos a esperar daquella Potencia na grande luta , cm que

por ventura vamos a entrar.

c "O Governo de Sua Magestade, inteirado das dis-

posições do Gabinete de Sua Magestade Pritannica por

ftieio destl tão clara fexpíicaç.-o das suas antecedentes e

reiteradas protestações, não o perderá de vista, quacs-

quer que forem as providsncias ,
que para assegurar a In-

«iependencia do Nofne Portuguez haja de adoptar , e que

successívamnte serão propostas á approvação deste Sobe-

lano Cpiigresso , á medida que se forem concluindo as

negociações , de que ellas se achão pendentes."

Mandóu-se fazer menção honrosa das felicitações,

qoe peia sua tnsíallação envião as Camarás Constitucio-

llaes de Alverca, do lonselho de Aregos ,
Mortagoa

,

ja Villa da Pente de Sor, e da ViUa e Conselho do Meiio-

Ouvirão-se com agrado as de Manoel C«rIos de Oli-
veira e Matta , e de seus filhos Joaquim António de Oli-

veira , e António Maria de Oliveira, os quaes largando
os estudos, vem fardados á sua custa assentar praça no
Regimento de Cavalleria n.° 4 ; do Cura de 5. Pedro da
Villa de Buarcos ; do Substituto ao Juiz de Fora de Pi>r.

tel , Pedro Ignacio Lopes; do Juiz de Fora de Penella •

é do Piior de S. Fcdro , c Reitor de Sauta Antão, Jo-
sé Lúcio Limpo Pimentel , de Évora Cidade.

O Sr. Secretario Basílio Alberto fez a chamada, e
disse se achavão presentes 1O7 Srs. Deputados

, e que
faltavão jo, dos quaes 4 tinhão licença motivada.

O Sr. J. F. de Oliveira periio licença para ofíere-

cer , e pôr ao lado do busto d^- Ècijamin Coustant , o
de Benjamin Francklin : foi euvido cnm milito agrado,
e recebido o offerecimento.

O Sr. Joié Liberato em .nome da Commissão de
F.iztnda, requereo que se ej.citasie a attenção Ho Go-
verno, a fim de que pelo Ministério da Fazenda se res-

ponda aos quesitos pedidos pela R.esma Conimissão : ap-
provado.

Ordem do Dia :

Continuou a discussão do Projecto das I?enções

principiando pelo artigo 12.° adiado da precedente Ses-

são, o qual depois de breves reflexões toi approvado,

com huma emenda do Sr. Marciano : "Os Cirurgiões e

boticários com carta de approvação, que viverem de
suas artes ; os apprendizes únicos dos Boticários com bo-

tica sua , e <3S estudantes de Cirurgia
,

provando huns e
outros que a sua aprendisage, e matricula são antetio-,

res á puhltcação desta Lei , e que se applicão com apro-

veitamento."

O Art. i }.° foi approvado com additamento do Sr.

Eispo de Portalegre : = Ficão izentos os Ordínandos,

coinpreliendidos no numero que aos Ordinários for con-
cedido que possão adniittir a ordens.

O Art. 14." foi legeitado, e em seu lugar ficão

izentos os matriculados na Academia da Marinha de Lis-

tou , e Porto do 2." e j." aniios, e os da Aula do Com-
mercio do 2.° annn.

O Art. 15.° toi approvado com huma emenda.
O Sr. Roc/ia Loureiro pedio e obteve licença para

ler o parccsr da Coninitssáo Especial sobre as Províncias

dissidentes do Brasil. E tendo lido hum extenso relató-

rio propoz o seguinte projecto de Decreto.

"As Cortes Ordinárias tomando em consideração o
estado da dissidência e rebelião actual das Províncias do
Ceará e Paraiía do Noi te , Pernambuco , e S. Paulo

,

ha por bem decretar o seguinte :

1.° As Províncias acima reterídas fitão privadas do

direito de representação Nacional , e para isso os Depu-

tados que por ellas houverem neste Congresso serão se-

parados d'c!le.

"2.° Quando essas illudidas Piovincias tornem á le-

gitima obediência do Governo Constitucional, e derem
provas de que desejão sinceramente , e merecem a Re-
presentação Nacional , então as Cortes poderão admittir

de novo essas Piovincias á Representação Nacional , na

proporção que lhes couber. Palácio das Cortes etc. —Te-
ve a 2.'^ leitura , e mandou-se imprimir.

Passou-se a eleger a nova Meza para o seguinte inez,

e não havciKlo pluralidade absoluta no 1.° escrutínio
,

entrarão em 2.° os Srs. Margiocbi e Trigaso
, para Pre-

sidente , ficando eleito o primeiro por 51 votos.

Vice-Presidentc cm 1." escrutínio o Sr. Freirt com
41 votos.

Secretários.

Os Srs. Basílio Alberto com 6â votos.

T/ioiiuis de Aquino com 65 ditos.

li.odrigo de Souia CoStello Bronco COtí 2Í ditos.

Felgueiras Ju/iicr com 5 4 dicos.

O Sr. Presidente deO para ordem do dia a conti-

nuação das Izenções , e Pareceres de Commissáes, e le-

vantou a Sessão .-is 2 horas.

MA 1 ikl r K E íN S A > .-V O 1 (J íN A L.
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CPiirís 17 de De-íímlro.

artas áeTarim dizem, que em conformidade de hurfi

arranjamento concluído em Verona de unanime accordo
,

a» tropas Atutriacos que occirpáo liuma linha militar no
fiemonte , hão de succcçsivamente ser retiradas ; isto lie ,

4(^ homens a ji deste mez de Dezembro
; jçjP) a ji de

Iviarço de iSzj , e os restantes ^^ a )0 de Setembro
do mesmo anno.

(^Jornal dot Debate),')

Fronieiras da Hespanha.

Os Realistas não estão destruídos por estar mal

fardado e mal armado o exercito <lo Barão á'Erale!, Os
Realista'! que estão no momento actual armados em va-

rias partes da Peninsula avaliáo-se em 2i(J) homens ; ob-

tiveráo lium soccorro de 2^^ espingardas
, para as quaes

não faltí gente. (JB.\s inaii htima prova de que he a Fran-

fn quem /emento a gin-rra. )
(Drapcaii Blanc.')

E R A S I L.

Rio de /lírit"!';» 2S de Setemlirn de 1S22.

Extroctt dit C'<i7.íí<> do Rio de JantirQ.

Artigo d'Officio.

Carta que S. Ma^^eitode dirig^io a S. A. R. o Príncipe

Rebente do liraill , e Seu Dejemor
Perpetuo.

Meu Filho ; nátj tenho respondido ás tuas Cartas por

se terem demnrado as oríens das Cortes , agora recebe-

rás es seus Decretos , e te recnmmendo a sua observân-

cia , e obediência ás ordens
,
que recebes

,
porque assim

ganharás a estimsçáo dos Portuguezes
,

que lium dia has

de governar, e lic necessário que lhe dcs decididas pro-
vas de amor pela Nação

Quando escreveres lembra-te, que hes hum Prínci-

pe, e que os teu? escriptos são vistos por todo o Mundo,
« deves ter cauteila, não só no que dizes; mas também
no modo de (e csplicares. Toda a Família Real estamos

bons , resta-me abcuçoar-t* , como Pai
, que ,muito te

ama. =João.
Paço de Queluz em 5 de Agosto de 1822.

Reipmta de Sua Alteia Real.

Ria iS=22 MEU PAI E SENHOR.

Tive a honra de receber de Vossa Magestadé huma
Carta datada de ; de Agosto, na qual Vossa Magestade
me.reprehende pelo njeu rnodo de eicrever , e fallar da

facção Luso-Heipanhola (se Vos^a Magestade me permil-

te ; eu e meus irmáoJ Brasileiros lamentamos muito e

muito o estado de coacção, em que Vossa Magestad*

jaz sepultado), eu não tenho outro modo de escrever, e

como o verso era para ser medido pelos infames Deputa»

dos Europeos , e LrasiJeíros do partido dessas despótica»

Cortes Executivas, Legislativas, e Judiciarias cumpria

ser assim ; e como eu agora mais bem informado , sef

que Vossa Magestade está positivamente prezo escrevo

(esta ultima carta sobre questões
, já decididas pelos Bra-

sileiros) do mesmo modo ; porque com perfeito conheci-

mento de causa estou capacitado, que o estado de coac-

ção , a que Vossa Magestade se acha reduzido , he que ò

faz obrar bem contrariamente ao seu liberal génio. Deòs

nos livrasse se outra cousa pensássemos.

Embora se decrete a minha desherdação ; embora sé

commettáo todos os atentados
,
que em clubs carbonários

forem forjados ; a Causa Santa não retrogradará, e eu antes

de morrer direi aos meus caros Brasileiros : |' Vede o fini

de quem se expoz pela Pátria: imitai-me. ".

Vossa Magestade mandou me ; que digo!!! Mandaõ

as Cortes por Vossa Magestade , que eu faça executar , e

execute seus Decretos ;
para eu os fazer executar, e exe-

cutallos era necessário, qtfe nós Brasileiors livres, obede-i

cessemos á facção : respondemos em duas palavras ir Ná»
QiieremO).

Se o Povo de Portugal teve direito de se constituir

rovâhicienarlowente , está claro que o Povo do Brasil o

tem dobrado
,

porque se vai constituindo respeitando-ine

a Mim , e ás Authoridades estabelecidas.

Firmes nestes inabaláveis princípios digo (tomando

a Deos por testemunha, e ao mundo inteiro) a essa cá-

fila sanguinosa
,
que eu, como Príncipe Regente do Rei-

no do brasil, e Seu Defensor Perpetuo, Hei por bem
declarar todos os Decretos pretéritos dessas facciosas ,

horrorosas , machiavelicas , desorganisadoras , hediondas ,

e pestíferas Cortes, que ainda não mandei executar, e.

todos os mais, que fizerem para o Brasil nullos, irritos ,

e inexequíveis, e como taes com hutn veto absoluto,

0U8 he sustentado pelos Brasileiros todos
,

que unidos a

Mim me ajudão a dher,~dc Portugal nada ^ nada, itao

ijueremoi nttda. Se esta declaração tão franca irritar mais

os anirr;os desses T.uioi-Heípanhoes , que mandem Tropa

aguerrida, e ensaida na guerra civil, que lhe faremos

ver qual he o valor Brasileiro. Se por descouco se atre-

verem a contrariar nossa Santa Causa , em breve verát»

o mar coalhado de corsários ; e a miséria , a fome, e tu-

do quanto lhes podermos dar em troco de tantos benefí-

cios, será praticado contra esses corifeos ; mas qiie ! qitan-»

do os desgraçados Portuguezes os conhecerem bem ^ elles

lhes darão o justo premio.

Jazemos por muito tempo nas trevas : hoje vemos a

luz. Se Vossa Magestade cá estivesse seria respeitado , e

então veria
, que o Fovo Braiileiro , sabendo prejar sus
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liberdade , e Tridependencía se empenha em respeitar a

Authoridade Real, pois não lie hum bando de vis carbo-

nários, e assassinos, como os que tem a Vossa Wagesta-

de no mais ignominioso captiveiro.

Triunfa, e triunfará a Independência Brasilka, ou

a morte nos ha de custar.

O Brasil será escravisado ; mas os Brasileiroí liáo ;

porqtle em quanto houverísangue em nossas veias lia de

«correr^ primeiramente hão de conhecer melhcr òRitpà'

xinha, e até que ponto chega a sua capacidade, ape/ar íff

não ter viajado pelas Cortes Estrangeiras.

Peço B Vossa IWagestade que Mande apresentar ás

Cortes! ásCõrtes, que nunca foráo geraej, è que são

hoje em dia só de Lisboa
,

para que tenháo com que se

divlrtão , e gastem ainda hum par de moedas a esse pty-

sico Thesouro.

Deos guarde a preciosa Vida e Saúde de Vossa Ma-

gestade , como todos nós Frasileiroj desejamos.

Sou de Vossa Magcstade com todo o respeito Filho,

que muito o ama ,- e Súbdito ^ue muito o venera — PE-

DRO.

"^ ú Gfverno' Prevhori» ên Prévihtia de S. PedrV ta*
sj.n.iv;

í
I?- Iiabitantei é'd mesma.

" 'Vai síMí' i|ue íendo feito chegai ao conhecimento

tio Povo desta mesma tiapital peio Bando publicado em
jj do corrente i alegre noticia de haver o Príncipe Re-

bente pêlo Decreto de j- de Junho deste anno Mandado

cnnvhcar huma Assembléa Geral, Constituinte , e Legis-

lativa, composta dos Deputados das Províncias AoSfaiil,

õiiè novamente forem eleitos na forma das Instrucçães

cuc ém Conselho se accordirém , è Cjue serão publica-

das, como promette dito Decreto; e tendo esta no*

iiiiá, como era de esperar, causado no animo de todo»

á rniiidr satisfação, e regozijo, niahitestado geralmente

Çpr demonsrraçóes píibíicas : não pôde o mesmo Gover-

no vet sem desgosto que algUns habitailtes , arraslrados

Íõr mal entendida^ opiniões de OHtros
,

que abusivamen-

è iriterpretátSb as palavras dò Deeríto
,
pensão nio po-

áir ò Éraill mántet a sua indépétidenciá
,

que a nature-

za lhe marcou , «em ao mesmo tempo se desfazer a suii

MniâO com tòdaJ as outras partes integrantes da Grande

íamiliá Portugueza, que- nada tem de repugnante á dita

Independência, não se collígindo, nem do Decreto, n^m
Has Falas do Príncipe Regente, ptoferid.is nessa occasião^

ijue outra fosse a Sua intenção, que a manutenção da

União Luso-Brasileira ; e ainda que este absurdo , sendo

fcónhecidò pelos que sabem discorre», nada os pôde des-

afiar da verdadeira iarreira
,
pôde com tudo illudir aquel-

}è's
,

que meilos cautoS lhe prestarem ouvidos , resultan-

do de tudo isto rivalidades entre Cidadãos nascidos em
lium e outro Herhisferio , que sendo todavia as mais ri-

cliculas e pueris , visto que tOdeS os Portugueie» se de-

vem considerar como descendentes de huma só Nação

,

'^Odem produzir effeitòs desastrosos. Pelo qUe, e porque

'he. da competência deste Governo fazer manter , e coiw

•se^vâr a paz, e ti^anquillidade publica do Povo desta Pro-

Vincia para o que foi eleito pelo voto geral de leus

'Representantes con^ subordinação e obediência immedíai-

'ii ao Príncipe Regente do Brasil, inimediata a EIRei o

'Sr. D. João VI, e ás Cortes, determina, e faz certo o

"liiesmo Governo, que em desempenho dos seus deveres

'JFârá castigar com todo o rigor da Lei todo e qualquer

individuo que afastando-se do caminho da honra , e obri«

'^âçSb que lhe he inhetente , fiíet prover, ou concorrer

iará alguma commosiáo popular, ou partido sedicioso,

oin que possi ser perturbada a harrrloniosa tranquíllida-

^'e , e socego da Província , ou de cada hum dos pacift-

"iioír Ctidadãos , i\tie devem viver seguros á sombra das

"'Lei« , r^mpregando para esse fim as mait exactas e le-

'|aés informações , supposto que este Governo confia dos

liojirados Cidadãos ,
que não será obrigado a usar destes

^liiéiòs Palácio do Governo 17 de Julho de iSií.— Ma-

^noelAlarM RicaJdés Marqileí a f« eíítever. — Barrete.

Í.

— Ricaldes. — Silva. — Castro. — Maicarenhaj, -*- Fer-
nardes. —Está conforme. — Félix José de fllattos Peiei-
ra de Castro , Membro do Governo.

O Gtvtfno Proviíoritt da Pravimio de S. Pedro aei ha'
Ifitantes da mcniio»

S, A. R. o Príncipe Regente e Defensor Perpetuo
do ítasil convencido de quautú urgia i Salvação doEstíi-

&f , t[\iti' se instalasse quanto antcS o Consellio de Pro-
curadores Getaes das Províncias do Brasil , que foi Ser-
vido Mandar crear pelo seu Real Decreto de i 6 de Fe-
vereiro deste anno , Houve pct bem Decretar no primei-
ro de Junho db mesmo a convocação dés Procuradores

já el(^toi , e residentes na Corte do ftio de janeirb, os

quaes , com os Ministrfi dt Estado
,
prestarão juraríiento,

e no dia ) do dito Junho , representarão a S. A. R.
;

que I ancora quê pôde íegiirar o Navio do Esudo , e ã^

Cadeia que pôde ligar as Províncias do Brasil ao Thron»
do Mesmo Augusto, Constitucional, e Magnânimo Prín-

cipe Regente , he a Convocação de Coites no Efasit por.,

ter direitos inauferíveis par» estabelecer o seu Governo,
c a sua independência. Então S. A. R. Foi Servido Ou-
vir a Representação dos Procuradores

, c reconhecendo a

verdade c a toiça das razões qUe lhe foráo ponderadas
,

e não vendo outro modo de assesçurar a felicidade dísi»

Reiíio, e inamer huma jusia igualdade de direitos, en^*

Ire o mesreo Pveino , e o de Pomigal, sem perturbar #
pai que tantú ccn\ém a ambos , e tão própria h« de po^

vos Irmãos : Hou\e por bem, e com o patecef do Seu
Conselho de Estado Mandar convocar pelo Seu Real De^
creto de j de Junho deste corrente anno huma Assem»,

bléa Geral Constituinte e Legislativa , composta de De-
putado» daS' Província» dò Brasil novamente eleitos na
forma das Instrucçóes

,
que em Conselho se accordarern

,

a que serão publicadas COm a maior brevidade , conforme
hos assegura o Mesmo Augusto Príncipe Ktgeíite no di-

to seu Real Decreto de j de Junho ; o que nós seiA

ainda terrtos ordens positivas a este respeito nos- antsci-

pamos a annurieior-vos
, por assim nos haver constado

pelo Supplemento ó8 da Gazela do Rio de Jat)eiro ds

ó de Junho deste anno ^ para que exulteiTios da alegria

c-om tão fausta noticia, tendo firmeza, constância e iii»

tiopidei na Grande Obra começada
,

para todos contai-

mos com o Nosso Defensor Perpetuo
, que lia de em de-

sempenho da Sua PalaVrã , Honra , e amor deste Reino
,

d»r a Sua Vida pata que no Brasil exista hum Systema
liberal, dictadu peh prudência, que tanto caracterisa i

nossa Pátria : tal he a segurança que nos dá o Nosso

amável Príncipe Regente na Sua Proclamação: tal he o
grande testemunho em que deve repousar a nossa con-

fiança. E para que a todos conste , mandámos publicar e
affixar o presente

,
que >ai por nós assigiiado. Palácio dn

Governo na Villa d« Porto Alegre
1 ) de Setembro de

1822.— Manoel Maria Ricaldes Marques o fez escrever.

£arretO; — Ricaldes. — Silva,— Castro. — Mstta. —^ Mas-

carenhas. — Bernardes. — Está confoniie.—-Félix j€sc de

Mattos Pereira de Castro, Membro do Governo.

Pernambuco 26 de Setembr» de iSee.

Peças Ojflciati.

Proclamação.
Pedro da Silvei Pedroso , Capitão de Artilhefia-f « G#-

vtrnador~das Armai desta Província de Pernambuco,

A voz da Pátria nos obriga á sua defeza. O mais

amável dos Príncipes , tjue o mundo conhece nos aviza

de que seremos inquietados , e invadidos pelos nossos

inimigos. Esperaremos ser atacados nas nossas própria»

casa» ,
para ficarmos nós , e as nossas famílias sacrifica-

das , e reduzidas á triste escravidão que elles ainbicíonão ?

Não, de certo, não degeneremos dos nossos antepassa-

dos ; a nós tão somente pertence a posse deste Terreno

Natalício. Çue esperamos pois ? He necessário portanto

correr is armas, he necessário esperar csscs inimigos, Ite

necessário ^cferçat as nossas Tropas , cii)o cnnds, pelo
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Povo, Clero, e leal Tropa me foi LOiífiaJo. Èu serei o

primeiro a encarar o ii)iiiiigo. Cortei á porfia para alistar-

vo^ nos Corpos de i
.^ e 2.' linlia nossa auxiliadora:

Uiii-vos e scgui-nie quando for tempo
,
para a nossa de-

feza , e a nossa <;loria ', e Já
He agora pela confiança que

de vós mereci , e pela responsabilidade que me impúe

aquelle Augusto ]<egente , Cj nosso Perpetuo Defensor,

em seu HciiTNotrie dUíiio a todos os Desertores da i.

« 2.' deserção simples para gozarem do perdão
,
que lhes

seguro obter do mesmo l\laj;nanirT o Senhor , huma vez

Cjue se apieserítem aos seus respectivos Corpos dentro do

praio de hum mez ciontjiido da publicação d'este cm to-

dos os lugares aonde se affixar, e bem assim mando sol-

tar das priz<5es em que se acliáo todos os que já estão

prezos peJos «obreditos crimes de i,' e 2. deserção

simples , e de que ainda neste momento não se tiver

procedido aos seus Conselhos de guerra , ficando eu res-

ponsável por elles a Sua Alteza Real. — Quartel General

em S. FraacÍ3:a 2j de Setembro de li 22.— PcJra Ja

Silva Pedroso , Governador das Armas.

1
—
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CORTES.

—

Sessão l/o dia 2 de Janeiro.

Aberta a Sessão ás lioras do costume sob a presi-

dência do Sr. fíJarptJii , e lida pelo Sr. Secretario Bj-

lilio Alberto a acta da precedente
,

que foi approvada
,

mencionou o Sr. Secretario Thoniji de Aijiiino a decla»

ração de voto do Sr. 'Biipo Conde , em que diz opinar»

fossem izerítos de recrutamento os Estudantes do Collc-

g\o djs Artes.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expedi«n-

te, em que se comptehende hum officio do Governo pe-

la Secretaria d"Estado dos Negócios do Reino, incluindo

o Relatório da sua Repartição.

. Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Ma-
tinha , in.luindo o projecto de Regulamento para a Se-

cretaria do Major-Geiíerjl da mesma Repartição; pas-

sou a Comirjssão dá Marinha.

Mandou-se fazer menç.ío honrosa das felicitações
,

que pela sua in«tall3çáo envião ás Cortes a Camará da

Villa de Ferreira , e do Tenente Coronel Comniaiidan-

te do Batalhjo de Caçjdores ; em seu nome, e do Cor-

po do seu Couinundo.

P.1SS0U a Coiiimissáo de Infracção de Constituição

liuma conta do Corregedor do Algarve acerca do jura-

mento á Constitiiiçáu dn Ejspo da mesma Diocese.

Ficarão as Cortes inteiradas das partes de doeiit»

dos Srs. Tleputados Pciiiui/in , Sá , Manoel Autonio de

Carvalhe ^ Almeida e Castro, Calvacante y Teixeira c

Sousa,

A' Cofnmissao dos Poderes huma representação do
Sr. Deputado AZ«'f im , em que pede a sua demissão.

O Sr. Secretario Velguiiras leo o Relatório do Mi-

nistro dos Nej;0:ios do Reino, concluído o qual, o Sr.

João Fruiuiico ponderou a necessidade de que as Com-
missòes respectivas tomassem em coiisideração os obje-

ctos dos Relatórios que lhe são pertencentes , e offere-

cessem sobre elles os seus pareceres. O Sr. Fraitíiiii

apoiou accrescentando que se imprimisse, e que depois

as Çommissóes tomassem sobre cada hum as medidas que
julgassem acertadas. O Sr. Presidente poz á votação es-

ta moção , e .is<:im foi approvada.

O Sr. B-.rges Carneiro tomou a palavra , e disse :

"Este Soberano Congresso ouvirá com gosto que o Reino
de Angola conserva os sentimentos de adbesão ao Syste-

ma Constitucional. O Deputado por aquelle Reino , o
Sr. Manoel Pdtricio, achando-se doente, me enviou os

dois officlos
,

que lhe iorão dirigidos do Governo , e da

Camará; o piimeiro. em data de 17 de Setembro; 01.*
;àe 2 de Outubro ambos do mesmo anno de a^^í- No
1." diz o Governo de Angola, que constando alli por

Jioticias vagas que os três Deputados ordinários se acha-
vão no Rio de Janeira , e que se não dispunbão a partir

para o seu destino, tinha enviado ao Substituto residen-

te em Portugal o seu diploma » pedindo ao ríiesirio íeaí-''

po ao Soberano Congresso fosse servido admittillo , t-

fim de que aquelle Reino n2o estivesse sem representa-

ção. Qiie á vista disto colligíra o Sr. Manoel Patrício

quaes são os sentimentos daquelles povos : e conclue o
mesmo olricio dizendo = restando-nos por ultimo asseve-

rar a V. E\c. que esta Província está na firme resolução

de viver sempte unida a Portugal
f
como ftlãi Pátria , ift^-'

quem deve o ser , e que as idèas pouco liberaes originí^'

'

das no Rio de Janeiro só tem causado aqui ódio, e aVeí'

ilo contra aquella Província, e ^ue só no« uniremos ao'

Brasil ficando este sempre unido a Portugal, e conviti^

do nisto Sua Magestade.''

No 2." accusa a Camará a carta do Sr. Manoel Pa''

iricio , expedida do R;o de Janeiro em 25 de JUnho ul-'

timo, em que lhe accusa a remessa dos documentos^-

que havia requerido do arquivo daquetle Senado. Em da-*

ta de 22 de Junho deste mesmo anno forão mandados
a V. Senhorij todos os documentos que havia pertendf-

do , e estamos certos de que terão chegado ao scu po-

der , e caso assim não tenha acontecido , se poderáõ du-

plicar com o seu aviso. Este Senado louva muito 3 V.
Senhoria, e nSo tem expressões com que possa teste-

munhar a sua satisfação pela prompta deliberação, que

V. Senhoria tomou de se reunir ao Soberano Congresso

na qualidade de Deputado eleito por esta Província, pre-

enchendo assim os deveres , a que se achava adstrictrí

pela outorga du Poderes para o dito effeito
,

que tinhi

acceito solemnemente ; e nada mais nos resta a expres-

sar do que 3 confiança que temos nos bons officios , e
zelo que V. Senhoria desenvolverá em promover a feli-

cidade desta Província perante o Soberano Congresso,
ao qual rogamos a V. Senhoria queira fazer certos os

nossos sentimentos de adhesão ao Systema Constitucio-

nal, pois esper.inios só delle o melhoramento dos ma-
les

, que nos tem opprimido. — Fez-se menção honrosa.

Muitos Srs. Deputados entregírão felicitações e me-
morias , as quaes farão postas sobra a meza , dando-sç-

lhe a graduação respectiva.

O Sr. Secretario Basílio Alberto fez a chamada , o
disse se achavão presentes 9S Srs. Deputados , e que
faltavio 2; , dos quaes 14 tinhão licença motivada.

Ordem do Dia ;

Continuação do Prnjtcio de IzenÇves para olRtcfutameni*.

Admíitiitração Civil e Militar,

Art. 16. Os Empregados na Administração Publica,

e Militar, que vencerem ordenado, ou servirem por Car-

ta ou Provisão, apresentando os títulos , estes serão tam-
bém izentos do recrutamento de Milícias.— Approvado,

Projecto relativo ao Contracto do Tabaco.

Art. X7.° Os indivíduos que no i.° de Dezembro
de 3X22 estivessem já empregados na Administração dp
Tabaco, e continuarem ainda neste exercício.

Fizeráo-se algumas observações , e julgando-se suffi-

cientemente discutido, foi regeitado o artigo.

O Sr. Freire offer»ceo a Seguinte emenda :
•' Os

Empregados na Administração do Contrato do Tabaco im
conformidade das suas condições."— Approvada.

Art, 18. Todos os indivíduos não comprehendidos:
nos artigos antecedentes , cujas idades sejão entre iS e
aj annos , e suas alturas não menores de 68 pollegadaí,

tendo aliás huma Constituição fysica própria pa'ra o ser-

viço do Exercito, são disponíveis para a tropa de linha,

seja qual for o privilegio que até agora os izentasse

,

ficando todos e quaesquer privilégios extinctos , como de
cada hum se fizesse expressa menção.

O Sr. Pato Moaií disse
,
que não convinha oa dou-

trina do artigo
;

que a força que se exige para o com-
plemento do Exercito nSo he grande

,
por isso náo se de-

viío assustar tantas famílias , extendendo o recrutamento

á época tão extensa de oito annos; que se reduzisse isto

a ametade , e por isso propunha a seguinte emenda:
"Todos os indivíduos não comprehendidos nos artigos

antecedentes da idade de 19 »té 22 annos inclusivamen-

te , nao tendo menos de 57 • meia pollegadas de altu*,
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ti , e sendo de constituição robusta ficÉo sujeitos ao re-

ctutaiiieoto para a tropa de linha , e para isso abolidos

todos os privilégios anteriores , coit;o se de cada hum &•

Ksse expressa menção.

O Sr Veiga Cabral disse
,

que se não conformava

corn 4 opiniã^ iq honfadoí Membro, çju» acabava de fdl-

JaT Éni toda, eSlè^Pfpjecto ilida maíé teeioi feito, que

lieuuT í sè Égbfi h I^Alita o termo da lidade, então de

eeHo nãi teremos concluído o nosso fim ;
por tanto a

tflinha opinião he que, bem longe de restringir os annos»

se augmente , é que se^a desde i6 até zS inclusiva-

mente.
Outros Srs. discorrerão sohre o objecto ; e logo o

Sr. Freire mostrando os fundamentos com que a Com-
missão lançou este artigo, o qual elle sustentava , só ti-

nha a observar , que sendo em outros paizes de muita

consideração a altura , no nosso se torna de pouca con-

sequência , e por isso propunJu se diminuisse meia poU
legada.

Discorrerão sobre a matéria outros Senhores Depu-

tados , e julgando-se sufíicienteraente discutido, foi ap-

provado o artigo com a emeoda proposta pelos Srs. Pato

e Vreirt de }7 {
pol legadas.

Outras emendas se offerecèráo , as quaes foráo re-

ceitadas.

Art. 19. Ficâo em vigor os artigos j.', 4." e 7.°

do Decreto de 1 s
de Jansiro de 1822 , em quanto á

substituição. — Approvado.

Art. 20. Os Voluntários , alem das vantagens con-

cedidas pela Lei , serão acceites no Exercito , ainda que

não tenhão a idade de iX annos ; com tanto que exce-

dáo a de l5 annos , tenhão necessasia robustez , e não

defírão mais de meia pollegada de altura prescripta pela

Lei. — Approvado.

O Sr- Presidente deo para ordem do dia : i.° a

discussão preliminar sobre a maneira de discutir o orça-

mento , e o chamamento do respectivo Ministro: 2,° o

parecer da Commissão de Fazenda sobre o Contracto do

Tabaco: j.° Projecto sobre o registo das Mcrc£s. Le-

.vantou a Sessão ás duas horas.

Sr. Redactor.

A nossa regeneração política foi agourada , e pro-

Tnettida com a reforma , e com o melliorameoto da Ad-

ministração da Justiça em todos os ramos do Estado, Pa-

ra que a Nação toda conheça , como estas promessas se

desempenhão ás vezes no poder Judiciário, e na mesma
Capital do Reino ,

pertendo publique o seguinte facto.

Havia hum Cazal no qual por Decreto de Sua Ma-

gestade ao Dezembargo do Paço, e por Provisão deste

Tribunal, havia huma Administração ; ordenando-se
,
que

pelos rendimentos do mesmo Caiai , fossem pagos os

Credores delle , e que depois de extinctas as dividas, o

mesmo Juiz Administrador fizesse, e desse partilhas aos

dois únicos Irmãos, e herdeiros, que existiáo no Cazal.

Esta Administração , assim como todas as outras foi

«xtincta pelo Decreto das Cortes Constitui.ites da Cons-

tituição Politica da Nação , e desde esse momento o fi-

lho Varão , Solteiro, que sempre viveo no C.^2al , e que

nos rendimentos delle tem seus alimentos Decretados

por Accordáos, que passarão em causa julg^ada , entrou

na posse, e na Administração de todos os bens do mes-

mo Cazal.

Tratava-se de saber
,

qual dos dois herdeiros deve

ser o Inventariante deste Cazal , e dar a partilha delle.

Se o Varão Solteiro, que sempre ^iveo no Cazal, que

nos rendimentos delle tem seus alimentos estabelecidos
,

c Decretados por Accordãos
,

que passarão em Julgado,

e que tem a posse , e a Administraç o das Propriedades

desde o momento em que a Administração concedida

acabou pelo Decreto das Cortes ? ou se sua Irmã Viuva

com filhos, e família, d<.tada , e que desde que cazon
sempre viveO , e esteve fora do Cazal, e que não tem
nem a posse , nem a Administração dos bens deite ? Eif

aqui a questão, a qual pende em Juízo , e na Superior

Instancia. -
,

Esta questão parece muito simples , e fácil de re»

solver, e principalmente se se atwnder á Ordenação dty

Livro quarto titulo noventa e seií , nos parágrafos no-

ve, e quatorze, nos quaes mui expressamente, *p 'í*'í''"

mina, que o Irmão
,
que estiver de posse seja o Inven-

tariante, e quem dé partilha aos demais, e que o Ir-

mão, que estiver de fora da posse, de fora dos bens,

pessa a partilha ao outro, que tem a posse delles.

Estamos no caso. O Var.ío viveo sempre, e está

no Cazal, tem a posse das Propriedades delle, c sem
offender a Lei , se lhe não pôde negar a qualidade às
Inventariante. Não o querem assim entender os Senho-

res Ministros, porque no caso proposto mandão que se-

ja a Inventariante a herdeira, que esti de fora da pos-

se, e que desde que cazou se reputa fora do Cazal, e

mandão que seu Irmão, que sempre viveo no Cazal, tf

que no tempo mesmo da Administrição teve seus ali-

mentos estabelecidos , e Decretados por Accord"os nos

rendimfntf)s do Cazal, e que desde o momento, em
que a Adminiuração foi extincta tem a posse das Proi

priedades , receba a pattiliia de sua Irmã.

He verdade que os Senhores Ministros decidindo'

assim, ainda que contra a dispnsição da Lei, e do Di-

reito, vão a favor de huma Viuva de Desembargador,

de huma filha, e fillios do mesmo, o que assas mostra:

terem mais recommendação , e patroriagem , supposto

que estas qualidades não sejáo muito próprias do tempo
de regeneração de huma Nação Constitucional.

Esta questão ainda pende de Embargos na Chanc«W
laria , e por isso por ora se não declarão os nomes dás

Partes, dos Ministros , e dos Escriptorios aonde tem cor-

rido, pois a injustiça ainda se pôde remediar; se os

Embargos porém forem desprezados, como he muito de
recear, então tudo se publicará, para que a Nação co-

nheça neste facto, quem lhe administra a Justiça com
tanta imparcialidade ; e para que desde já previna ao II-

lustrado Publico, queira inserir esta exposição no seu

Periódico como deseja =: O Seu oitenta Leitor.

ANNVN CIOS.
Sahio á luz : a Lista das moradas dos Srs. Deputa-

dos pelo Reino-Unido de Port^igol ^ Brasil e Algarve;
Províncias da Madeira e Cabo Verde e Reino de •>ing»'

la ,
que tem assento no Soberano Congresso em Janei-

ro de 1S2?, colocados pelos seus apellidos em ordem
alfabética , com os nomes das Divisões cleitoraes a que
pertencem. Esta lista lie arranjada por novo metliodo pa-

ra com mais facilidade se poder encontrar a morada de

qualquer dos Srs. Deputados , visto que noc Diários e

mais Papeis públicos geralmente só se mencionão os seus

apellidos : vende-se por 40 réis nas lojas do costume.

Hum Ecciesiastico, Eacharel Formado pela Universi-

dade de Coimbra, partiapa a seus Concidadãos
,
que em

sua casa se ensina a Gramniatica Perfafueiá , i 'Latina
^

e a língua Franceza, As pessoas que desejarem apren-

der deverão dirigir-se á Calçada nova do Campo de S.

Anna N." a.

Sahio á luz o Sermão pregado nafestividade da \nS'

ta/líifão das Cortes Ordinárias em o dia iO de Novem-
bro dl 18 22 na Basílica de Santa Maria Maior de Lis-

boa
,

por Fr. José de AUiieida Drack , Rpligioso da

Terceira Ordem da Penitencia. Vende-se por 120 rs. na

Loja de João Henriques , na Rua Augusta , n^ de Car-

valho defronte de S. Frahclsco , é dos Paulistas , na Por-

taria do' Convento de Jesus, e na Loja da Typogriíit

Patriótica.
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BRASIL.
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DECRETOS.

1." jL 1 avendo oReiíio do Brasil, de quem sou Re-
gente e Perpetuo Drfensor, declarado a sua Emnncipa-
ç-'0 Politica , entrando a occupar na Grande Faniilia das

í'/3cóes o lugar , (^L-e justamente Jlie compete , como
Nação Grande , Livre , e Independente ; sendo por is-

so indispensável que elle tenha lium Kscudo Real d" Ar-
mas < que não s<S se disting''0 das de Portw^ol e Jlgor-

ves , até agora reunidas , mas que sejão características

deste rico e vasto Continente : E Desejando Eu que se

conservem as Armss , aue a este Reino foião dadas pe-

jo Senhor Rei Dom .!o'ro VI, Meu Augusto Pai, na

Carta de Lei de treze de ftljjo de mil oitocentos e de-

seseis , e ao mesmo tempo Rememorar o primeiro No-
me

, que lhe fora imposto no seu feliz Descobrimento
,

e Honrar as desenove Províncias comprehendidas entre

os grandes Rios, que sío os seus lemites naturaes, e que

formão a sua Integridad"; , que Eu Jurei sustentar : Hei

por bem , e com o parecer do Meu Conselho d'Estado
,

Determinar o senuinte : zz Será ò'ora em diante o Escu-

do d'Armas deste Reino do Brasil em campo verde hu-

1113 Esfera Armilar de ouro atravessada por huma Cruz

da Ordem de Christo , sendo circulada a mesma Esfera

de desenove esrrelljs de prata em huma orla azul : e fir-

mada a Coroa Real diimantina sobre o Escudo, cujos

lados serão abraçados por dois ramos das plantas de Cat-

fé e Tabaco , como Emblemas da sua riqueza commer-
cial , representados na sua própria cf)r , e ligados na par-

te inferior pelo laço da Nação. A Bandeira Nacional

será composta de hum paralellogramo verde, e nelle

inscripto hum quadrilátero rhomboidal cõr de ouro, fi-

cando no centro deste o Escudo das Armas do Brasil.

José Bonifácio d'Ani!rada e Silva, do MeuCrnselho, do

de Sua Magestade Fidelíssima o Senhor Rei D. JoãoVl,
e l\leu Ministro , e Secretario de Estado dos Negócios

do Reino, e Estrangeiros, o tenha assim entendido , e

faça executar com os Despachos necessários. Paço em
desoito de Setembro de mil oitocentos e vinte dois.

Com aKubrica de S.A^. o PRÍNCIPE RKGE^TÊ,
José Banifaciíf de Androdn e bilva.

2.° Convindo dar a este Reino do Brasil hum no-

vo Tope Nacional , como Já lhe Dei hum Escudo de

Armas ; Hei por ben , e com o parecer do Meu Con-

selho d' Estado Ordenar n seguinte. O Laço ou Tope
Nacional Erasiliense , será composto das cores etrblema-

ticas= Verde de primaveta, e amarello d'ouro := na for-

ma do modello annexo a este Meu Decreto. A flor ver-

de no braço esquerdo, dentro d'hum angulo d'ouro , fi-

cará sendo a Divisa voluntária dos Pattiotis do Brasil

,

que jurarem o desempenho da legenda = INDF.PEN»
CIA OU MORTE:;- lavrada no dito angulo. José Bo-

nifácio d'Andrada e Silva, do Meu Conselho d'Estado ,

e do Conselho de Sua Magestade Fidelissima o Senhor

Rei D. Jiiâi) VI, e Meu Ministro e Secretario d'Esta-

do dos Negócios do Brasil, e dos Estrangeiros, o te-

nha assim entendido, e o faça executar com os Des-

pachos necessários. Paço desoito de Setembro de i ? 22.

Com aRubríca de S^A.R. « t'Klh CIPEKECEJSTU.
Josi Bonifácio dAndioda í Silva.

i.° Podendo acontecer que existão ainda no Brasil

dissidentes da grande Causa da sua Independência Politi-

ca, que os Povos proclamarão, e Eu Jurei Defender,

os quaes ou por crassa ignorância , ou por cego fanatis-

mo pelas antigas opiniões espalhem rumores nocivos á

União eftranquillidade de todos os bons Brasileiros , e até

mesmo ousem formar pioselytos de seus erros. Cumpre
imperiosamente atalhar , ou previnir este mal separando

os pérfidos ; expurgando delles o Brasil, para que as suas

acções, e a linguagem das suas opiniões depravadas n3r>

irritem os bons , e leaes Brasileiros a ponto de se atear

a guerra civil que tanto Me esmero em evitar : E porque

Eu desejo sempre alliar a Bondade com a Justiça, e corti

a Salvação Publica, Suprema Lei das Nações: Hei por

bem, e com o parecer de Meu Conselho de Estado, or-

denar o seguinte : — rica concedida an^nistia geral pafa

todas as passarias ofiniões politicas até á data deste Meu
Real Decreto , excluídos todavia delia aquelles que já

se acharem prezos , e em processo. Todo o Portuguez

Europeo , ou Brasileiro que abraçar o actual Systema do

Brasil, e estiver prompto para defendello usará por distinc-

ção da flor verde dentro do angulo d'oiro no braco es-

querdo com a legenda = INDEPENDÊNCIA OU MOR-
TE, rr Todo aquelle porém que não quizer abraÇallo, nío

devendo participar cem os bons < idadãos dos beneficies

da Sociedade, cujos direitos não respeita, deverá sahir do

kigar em que reside dentro em 5® dias, e do Brasil

dentro dé 4 mezes nas Cidades centraes , e dois mezes

nas marítimas^ contados do dia em que ler publicado es-

te Meu Real Decreto nas respectivas Províncias do Bra-

sil em que residir, ficando obrigado a solicitar o com-

petente passaporte.

Se entretanto porém atacar o dito Systema , e 3 Sa-

grada Causa do Brasi! , cu de palavra, ou por escripto

será processado sumariamente, e punido com todo o rigor

que as Leis impóeoi aos Réos de Leza Nação , e pertur-

badores da tranquillidade publica.

Nestas mesmas penas incorrerá todo aquelle que fi-

cando no Reino do Brasil commeíter igual attentado.

José Bonifácio de Andrada e Silva , do Meu ( onselho

de Estado , e do Conselho de Sua Magestade Fidclissima

ElPvci o Sr. D, Jíio VI, e Meu Ministro e Secretario
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ds Estado dos Negócios do Reino , e Estrangeiros , as-

sim o tenin entendido, e faça executar, mandando-o

publicar, correr, e expedir por Copia aos Governos Pio*

vinciaes do R.eino',do Brasil. Palácio do Rio de Janeiro

desoito de Setembro de mil oitocentos e vinte dois. Com
a Rubrica de Sua Alteza Real.

Jasé Sjalfacio de Aiidrada e Silvu,

EDITAL.
O Senado da Gamara faz saber, que saliíráo Eleitos

para Oeputados desta Província os Cidadãos seguintes :

Barão de Santo Amaro. l66 votos.

Dr. Agostinho Correia da Silva Goulão 147 ,,

•JManOel José de Sousa França. 145 „
Joaquim Gonçalves Ledo. 1 J4 ,,

Manoel Jacinto Nogueira da Gafna. 126 ,,

António Luiz Pereira da Cunha 112 ,,

li^ípo Capelláo Mór. )D? ,,

Jacinto Furtado de Mendonça. 106 ,,

Por tão fausto motivo illuminará o mesmo Senado

os Paços do Conselho na noite de hoje , e nas duas se-

guintes e espera que todos os Cidadãos Constjtucioiíaes,

amantes da Independência áo Brasil, imitarão o seu exem-

plo.

Ríí , 22 de Setembi-o de 1S22,

Josl Martins 'Racha.

Peniambiica 26 de Sdembro de 1822.

ipecas Ojficines.

Circular a todas as Camarás , e Copilãss Mcres das Co-

marcas de Olinda e Becije , e a iodos os Coaunandiui-

tes dos Corpos de \.' e 2.* Linha deita J^rovinda
,

com as peíjiieaas dif/ereiíças , ijiit são relativos a ca-

da hum destes destinos,

O Governo Temporário da Província de Penuimbii-

co , eleito pelo voto geral do Povo e Tropa desta Prjça

para suster as rédeas da administração publica, no cm
tanto que pelos Eleitores de todas as Paroquias se haja

de erioir aquellí
,

que lia de provisoriamente governar

,

ate que S. A. R. o Príncipe P>.egente do Brasil outra

cousa Determine , faz saber a VV. SS. que no dia de ho-

je tomou a sua posse , a qual Uie fov conferida pelo Se-

nado da Camará da Capital ; e acbando-se no exercício

de suas funcçóes , recomenda a essa Camará que faça

scientes deste acontecimento aos Povos do seu Districto,

instruindo-os dos importantes motivos
,
que occasionaráo

esta mudança, para cujo effeiío lhes publicará o impres-

so
,
que com este vai junto ; e espera este Goveino que

VV. SS. cooperando quanto esteja da sua parte
,

para se

conseguir o fim, a que nos propomos, da felicidade da

Pátria, cuide de animar, e traiiqijillisar os habitantes do

seu Termo , desviando todo o receio , de que possao es-

tar preocciípados , relativamente á causa, que tão glorio-

samente abraçamos, e protestamos defendir. Heos Guar-

de a VV. SS. Palácio do Governo de Peruamhuco 18 de

Setembro de 1822.

Presidente Francisco de Paula Gom*i dos Santos,

Thomé Fernandes Madeira.

Jgnaclo de Almeida Fortuna,

O Secretario
, José Mariano de Albutjtierque Cavai'

cante.

Illustrissimos Senhores Presidente e Membros do

Senado da Camará de * *
*

AúS Commandantes dos Corpos da 1/ e 2." Linha se

acere scentoií o seguinte :

^ Outrosim partecipamos a V. S. que pelo mesmo Po-

vo e Tropa foi acclamado , e reconhecido Governador

das Armas da Província o Senhor Pedro da Silva Pedro-

so, para que V. S. fique nessa intelligencia , e o faça sa-

ber ao dito seu Corpo.

,
.iíÍjÇvo á consideração de VV. EE. os acontecimentos

do dia de hontem nesta Cidade , e Passos do Conselho

delia; e porque os Vereadores não apparecein , nem Re-

públicos, que façáo as suas vezes, assigno só este offi-

cio , e porque somente se acha á vista o Escri\.Tr) da Ca-

mará , João António de Miranda, que não se anima a

sahir de casa, por temer que o matem, viuo que hon-

tem de tarde fftra atacado por Soldados de Cava lio, sjue

atirarão dois tiros ás jaiiellas da sua morada, o que em
verdade não merece

,
porque a sua condi.cta p.icilica me-

rece todo o elogio.

Pelas oito horas da manhã, estando a ( amara con-

gregada para oftíciar á Camará ria \ ilid doKrfi/i;, afim
de liírmos de accordo nas medidas, que se de\ião tomar
para a reunião dos dois Collegios Eleuoíaes, que devem
nomear hurti Governo Provisoiio , como VV. EE. nos

havião officiado , appareceu a essa mesma tiora Fiílippe

Neri Ferreira , e depois Joaquim José de Miranda , An-
tónio José Victoriano Eorges da Fonceca , e por ultimo

Manoel Ignacio de Carvalho , Membros da junta Provi-

sória que foi deposta, acompaniijuos lie bastante gente,

e dísserão que como Governo legitimo , e reconhecido

por S. A. Pv. o Ptincipe Regente, e Defensor Perpetuo

do Brasil confotnie huma Portaria
,

que apresentarão do
mesmo Augusto Senhor na data de 2 de Agosto , não

se davao por demittídos , e que não rcconhrciáo o Go-
verno Temporário por ser illegal , nío obstante a posse^

que o Senado de Olinda lhe dera 00 dia desoito do cor-

rente mei , determinando, que o Senado seui perda de

tempo rtiandasse lavrar Termo no Livro das Actas ,
de-

clarando terem-se apresentado como Governo lewitinioj

reconhecido por S. A. R. pela citada Portaria , em que

lhe dá poder para ein Seu Real ííome debandar todos,

c quaesquer partidos , que se levantassem , trazendo os

Povos á união e socego. O Senado , vendo as medidas
,

c preparativos por toda esta Cidaile para defcza, temendo
«Igum insulto, mandou lavrar o Termo, que se ihe or-

denou, fazendo na mesma occasíão , e perante os ditos

Membros do Governo deposto o officio , que enviou a

VV. EE. na data de hontem.

VV. EE. , fazendo justiça, devem persuadir-se que

similhante acontecimento nos mortificou
,

por isso mes-

mo que as nossas intençóss são pacificas, e adhesão, res-

peito , e amor a S. A. R. o Príncipe Regente, e De-

fensor Perpetuo do Brasil.

Devo igualmente levar á consider.rcão de VV. BE.

qite João da Coita Silva, Procurador do Senado desta Cif-

riade , está de posse dos dinheiros do mesmo Senado, e

contas, cúe se lhe são relativas, e que com a sUa pii-

2ão poderá succeder alguTii prejuízo a este rfcspeico.

S'ou responder ao Officio da Camará da Vílla do

V-ecife, em que convida ao Senado desta Cidade para em
commum promover a união dos dois Ccilegios Eleitoraes

"para a nomeação de hum Governo Provisório; que isto

encontra alguma ditficuldade , em quanto 3 brevidade..

Visto que he constante que o maior numero dos Eleito-

res desta Coiparca tem-se retirado; e sóVV. EE. os po-

derão fazer voltar. Ueos Guarde a VV. El:. Olinda 20

de Setembro de 1822.

—

José A.itcmo da Silva, Juiz Oi-

dinario.

Illustrissimos e Exccllcntíssimos Senhores Presiden-

te e .Membros do Governo Temporário da Província

de Pernaiíibuco,

Em ausência dos Vereadores da Camará desta Ckiíi-

de , abri com o Escrivão da Camará os Officios de VV.
EE. ; hum na data de Io do corrente mez, cm que \ \'.

EE. partecípão ás Camarás da Província a p.sse, que to-

marão na Camará da Capital, recomendando ás inrsmas

"Camarás a união, e confiança no Governo de VV. EE.
,

mandando incluso ao Officio os dois Manifestos, para

serem publicados nesta Cidsde , o que tudo fiCa satisfei-

to ; o outro na data de hoje, em que VV. EE. pedenri

huma Copia do Terino de Posse ,
que a Cnmar» desía

Cidade deo a VV. EE. ; recomendando que esta Copia

do Termo deviíi ser enviada hoje, o que fica cumprido.

Peos Guarde a VV. EE. Olinda em 20 de Setembso de

1Í22. —Joii Antonit da Silva, Juiz Presidente.
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llliiçtr^íiimoí e F:.:ellentissin-,os Senhores Presiden-

te, e Membros do Governo Temporário da Província

tie Pernambuco.

Termo de posse , e juramento ào nnvo Governo

Temporário, eleitn pela torça armada, e Povo da Villa

do Recife, como abaixo se declara. — Aos dezoito diJs

do mez de Setembro dr> aiino de mil oitocento? e vin-

te nois , nesta Cidade de Olinda, e Passos do Conselho

delia, aonde se achaváo o Juiz Presidente, Vereadores,

e o Procurador do Senado , corrigo E«CfivJo da Gamara
,

e os Cidadãos de tndjs as C lasses abai.vo assignados
,
que

forão convocados no mesmo dia por bando , em conse-

iiuencia de hum Officio da Camará da Villa do Recife

datjdo de deresete do corrente nez de Setembro , em
que partecipava a este Setudo

,
que os Commandantes

da força a:rrada, Tropa, e Povo djquella Villa, convo-

cando o referido Senado, llie expozcráo
,

que viiihão de-

por a F.xcellenlissima junta Provisória do Governo da

Província
,

pira elesereni liurn novo Governo Temporá-
rio até que os Eleitores de toda a Província elegessem

Jium que ficasse permanente até Sua Alteza Real o Prín-

cipe Rejenie , e Delenscr Perpetuo do Bi\iiil não man-
dar o contrario ; e os n;otivos que alegarão para aquella

deposição fnráo os que constão do Livro das ^ctas da-

quelle Senado, ctijo termo remetteo por copia a este

Senado, e que em virtude disso forão eleitos para Pre-

sidente Fmmiico de Ptudn G»mes dos Santai , para Se-

cretario José Mar-aiíO de Albuquerque Ccvalcaiite
,

para

JVlembro Fclippc Ncri Ferreiro , O P.idre lanado de Al-
ineido fortuita , o Tenente Coronel Thoini Fernandes
Madeircj^ e requererão que se officiasse a este Senado
para dar aos novos Eleitos a posse do estilo por ser este

mesmo Senado a Capital da Província; e sendo para es-

te fim ouvidos os Cid.idãos , e todas as Ciasses
,

que se

achaváo presentes, forão de coramum acordo, que se de-

va dar a posse ao novo Governo Temp irario até que es

fieitores de toda a Piovincia elegessem lium que ficasse

pefmjnente , a fim de sé evitar a guerra civil e a anar-

quia , e por se aclinrem presentes o Presidente, e Secre-

tsrio , e lium dos Membros o Tenente Coronel Tbomé
Fernandes Aiadeira , se lhes conferio a posse e juramento
do estilo, á excepção de Felippe Neri Ferreira

,
que não

conipareceo, e o Padr.e I^nacio de Almeida Forturu , de

queiri este Senado estando em Conselho recebira huma
Carta pedindo a sua escusa , a qual não foi acceita pelos

Cidadãos abaixo assignados
,

pois em seu lugar se assi-

gnou como Procurador o Secretario José Mariano de Al-
buquerque Cavalcante. -^— De que tudo mandou este Se-
nado lavrar este terno , em que com o Presidente , Se-
cretario, e hum dos Menjbros eCidadãos de todas as Clas-

ses
,
que Se aciuváo presejites, assignáráo. Eu João An-

tónio de iNliranda , Secretario di Camará, o escrevi —
José António da Sliva, Jtriz Presidente— João Guaibci-
to Ferreira Guimarães — Joaquim Jerónimo Serpa—José
Justino Fernandes de Sousa João da Costa Silva —
francisco de Paula Gomes dos Santos —Tl-.omé Fernan-
des Madeira,, como Procurador do IIIustrí«iimo Seolior

Ignacio dí Almeida F?"irtun3—José Mariano de Albuquer*
que Cavalcante — Joaquim E^omingos de Sousa — João
Carlos de Mello e Ar.mjo — António Ferreira Cliristovão

— António Joaquim Guedes, Sargento Mór — António
Julião Rogério — Bernardo Pereira do Carmo — Emilia-

no Felippe Í'i:iíicio, Major Commandante —José Igna-
cio Cavalcante, Sargento Mór — António de Albuquer-
que e Mello Monte Negro, Tenente Coronel Comnian.
dante N.° i6 — HetHlque Pope Girão , Tenente Coro-
nel Gommandan'te — ftUnocl António Coelho de Olivei-

la — Ciiristovão Pereira de Miranda Vareijão , Alir.ntaoel

—José Félix, de Moraes, Vigário em S. Pndro — O Pa-
dre José Fehs J^ereira — Francisco Gonçalves da Silva

Júnior, Sargento Mór graduado da Cavalleria—Joaquir.i

José St-riaco, Alferes —João Gomes Ferreira de Alireu e

Mello, Tenente Coronel — Serafim José de Mello, Ca-
pitão das Ordenanças — António Gomes Leal , Capitão

— O Cónego Josi ílebello Psreira Torres — Manoe
Francisco Dias— António Gomes Ferreira, Major —- Pe-

dro Fernandes Campos — Costrie da Roxa Eisscrra , Ca-
pitão — Manuel de Mello e Albuquerque, Cadete — An-
gelo de Sousa Franco ^— Francisco Caetano de Vasconcel-

los — Rofino José dos Santos, Alferes— traz Soares de
Aragão, Alferes — Manoel Bernardo da Costa — José Sil-

vestre de Jesus — José António da Silva Ferreira , Sar-

gento Mór — Francisco José de Sousa, Partidor do Ge-
ral — Ignacio José Rodrigues Franco — Severino Ferrei-

ra de Sousa — Josc António Serpa— António Fernandes

Paihlha — Maiiocl da Silva i.'raga — José Ignacio.

Jcâí Aiitoiíio de Itliranda
,

Escrivão da Catliarâ.
'

lllustrissimos Senhores do Collegio Eleitoral de Oliii'

da. A' 5<<ila deste Governo veio huma Deputação dè
(juatro Officiaes em noriíe dos quatro Corpos da primei-

ra linba desta Praça ; e nos indicarão
,

que os seus
("orpvos se achavão forniados , a fim de proteger as deli-

berações dessa Junta Eleitoral, relativamente á deposi-

ção de alguns Membros desta Junta Provisória do Go-
verno ; e vendo esta mesma Junta Provisória

,
que po-

de ser desagradável qualquer opposíçao
,

que se perten-

da fazer, a fim de obstar a esta pertensáo : roga a VV.
SS.

,
queiráo condescender eui tudo o que for reblivo

i mudança deste Governo, pois que todos os Membros
delle instantemente pedem a sua demissão. F.ni nome de

Sua Alteza Real o Príncipe Regente e Peipetuo Defen-

sor do Brasil, e de todo o Povo da Província vai esta

Junta recommenJar a YV. SS. a pa2 , e a ordem em
todas as deliberações dessa respeitável Junta Eleitoral,

Déos Guarde a VV. SS. Palacie da Jiinta Piovisoiia do
Governo da Província de Pernambuco 16 de Setembro de

tSii. — iW,;;j«e/ lí^nacio de Carvalho , Pio - Presidente

— Bento José do Costa —J caquim Joié de Mitonda —
Filippe Aí-ri Ferreira — Lnurcntiiio António Tiloitira de

Carvallio f Secretario.

LIStOA 5 de Janeiro. ^

Ao corregedor d-i Comarca de Portalegre se expedia

a seguinte Portaria,

"Manda EIRei pela Secretaria dTstado dos Nego-
cies de Justiça louvar ao Corregedor da Comarca de Por-

talegre pela intelligencia , zelo, e acerto com que je

hou\e na execução da Portaria de 26 do passado ; e o
manda previnir ao mesmo tempo de que no pôde haver

emolumentos pelas diligencias aos sobreditos respeitos

por elle praticadas por serem de puro otficio. Palácio da

Eemposta em 2j de Dezembro de 18*2. Josi da Silva

Carvalho.

O dito Corregedor enviou a S. M. a seguinte Hesposti.

"Senhor:— Fico na intelligencia do conteúdo na

Portaria de 2j do corrente, que acabo de receber, quan»

to ao ii.'o dever cobrar emolumentos
,

pelas diligencias.

praticadas em execução da Portaria de 26 do passado

,

sobre o objecto da Carta de Lei de 24 de Outubro do
corrente anno ; e com a maior reverencia, e submissão

bejo a Real n.áo de V. M. pelas honrosas expressões com
que se dignou Mandar louvar o meu procedimento em a

mesma tfFectiva execução. = P«ría/egT£ 28 de Dezembro

de 10 22. = O Corregedor da Comãtti ~ António Joo^uiin

de Gouvt* Pinto.

COPvTES.

—

Sessão do dia 4 dt Janeirj,

Aberta a Sessão ás horas do costume sob a presi-

dência do Sr. Margiochi , e lida pelo Sr. Secretaiio Soa-

sa Castelbrance z acta da precedente, que foi approvada ,

-deo coiJta o Sr. Secretario Felgutirus Júnior do expedien-

te, cm que se compiehende hum offiçio do Governo pe-
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la Secretaria d'Estai]o dos Negócios do Reino , incluindo

huma representação da Camará Constitucional de Lisboa

acerca de certos objectos contenciosos no )uizo da Al-

jTiotaçaria ; passou á Commissão de Justiça Civil. Outro

pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Fazenda , ineluin-

do o Decreto da Nomeação do Thesoiiro das Cortes. Ou-

tro pela Secretaria da Guerra accusaiído a recepção dos

3 officios recebidos do Consellio Militar da Divisão dos

"Voluntários Reaes d'lilRei.

Tomou-se na devida consideração as felicitações

do Arcebispo Primaz, Deão, Dignidades, e mais Cóne-

gos da Sé de Brnga , e do Juiz Substituto de Pombal.

Ficarão as Cortes inteiradas da parte de doente
,

í^ue mandou o Sr. Deputado Innoccncio António de Mi-

rando.

O Sr. Secretario Basílio Alhcrto fez a chamada , e

disse se achavâo presentes 96 Srs. Deputados , e que

faitavão 24 sem causa, e 17 doente:, ao todo 157.

Ordem do Di".

O Sr. Presidente convidou a Commissão de Fazenda

para apresentar os preliminares para a discussão do Or-

çamento , e logo o Sr. Xavier Monteiro tomou a pala-

vra , e leo o seguinte Parecer
'' A Commissão de Fazenda prnpóe que a discuS'ão

dos Orçímentos se faça da forma seguinte :

" 1." Que as Cortes tratem em primeiro lugar de

discutir a despeza , e depois desta apurada se trate da

jeceita.

"2.° Que os Secretários d' Estado da Repartição,

cujo orçamento de despeza se discutir juntamente com o

Alinistro da Fazenda assistão ás Sessões das Cortes.

"3.° Que as Terças
,
Quintas e Sabbados sejãodes-

tinados para a discussão dus orçamentos , até que a ex-

periência mostre que lie necessário destinar-se mais dias

para o objecto em quest_o. "— Este parecer foi appto-

yado.

Segunda Parte da Ordem do Dia.

O Sr. Joié Liberato leo o seguinte Parecer:
" A Commissão de Fazenda vio e examinou o offi-

cio que em data de 2} de Dezembro próximo passado

remetteo ás Cortes o Ministro da F"azenda. Pelos docu-

mentos que o acompanhão se vc que os actuaes Contra-

tadores do Tabaco e Saboarias offerecem 960:000(^000

pelo novo Contrato, com as duas seguintes condições,

além das outras já sanccionadas pelo Soberano Congres-

so : He a 1.^ que quando o preço do Tabaco do Brasil

exceda Ji^zoo por arroba , livre de fretes , e cativo de

direitos
,

pOssão clles Contratadores suprir o Contrato

com tabaco estrangeiro ,
pagando este de direitos os

mesmos que actualmente paga o tabaco do Brasil. He a

i.^ que se lhes faculte libe'd.ide para armarem á sua cus-

ta duas pequenas embarcações, as quaes andem costeaji-

do na Costa de Portugal , e possão registar todos os

barcos , muletas , e outras embarcações
,
que constante-

mente se occupão em fazer o Contrabando do Tabaco.
" He de parecer a Commissão que se devem conce-

der ambas as condições : a i.' em attençáo ao estado

politico do Brasil , e a 2.* porque d'ellj deve resultar

grande proveito tanto para o Contrato como para o Pu-

blico , evitando o Contrabando não só do Tabaco , mas

de outros mais géneros prohibidos. Quajito á quantia que

offerecem pelo Contrato , he igualmente a Comcnissão

de parecer, oBe este objecto não deve pertencer aoCon-

gresso
,
potém ao Podsr Executivo. Comtudo reflectindo

a Commissáo no muito que he diminuto o lanço ofícre-

cido pelos actuaes Contratadores ; he ella ainda de pare-

cer que se authorise amplamente o Governo para que

promova os interesses nacionaes na arrematação deste

Contrato ,
por todos os meios que julgar convenientes,

sem ficar obrigado a restringir-se a todas as formulas até

a"0ra praticadas para concluir esta arrematação.'" — De-

pois de breves refltxõcs foi approvado ; cora declaraç o

que a arrematação seja publica.

O Sr. Frartíini offereceo hum additamento, em que
propunha que as embarcações destinadas a perseguir os

contrabandistas de tabaco, deverão ter parte da tripula-

ção de tropas nacionaes , sendo fiscalisados pelo Gover-
no

,
para impedir os abusos que possão commetter nos

seus cruzeiros. — Foi regeitada por inútil.

Terceira parte da ordem do dia — Registo de Uypotliecas.

Art. 1.° "Em cada luima das Cabeças de Conselhr>

do Reino-Unido de Poriugnl, Brasil^ e Algarve s have-

rá htim ou mais livros para registo das liypothecas ccn-

trahidas no Conselho e seu districto, segundo a diaiite

se dirá." Approvado.
2." "Este livro será numerado, rubricado, e en-

serrado pelo Presidente da Camará , e terá hum Índex
,

que facilite a busca das hypothccas." Approvado.

O art. j." voltou á Commissão para o expender

com maior extensão e clareza : o mesmo destino tiverão

os art. 4." até lO."

O Sr. Secretario Basilio Alberto leo os artigos ad-

dicionaes, oue a Commistão fez ao Decreto das Izenções

sobre o recrut.Tmento , em consequência das indicações

que se offereccrão na antecedente Sessão,

Art. 2i.° "Constando de certs ao Coronel, ou a

qualquer outro Official de Milícias encarregado do recdl-

taniento, que no seu districto existe refugiado alginn re-

crutando de outro districto, ou se pelo Coronel, cu
por outro Ofhcial deste lhe fôr apontado, e reclamado,

o fará prender, e lho remetterá." Approvado.

Art. 22° " O Official encarregado do recrutamen-

to que nesse acto abusar do seu poder em prejuízo de

terceiro, e do serviço militar, responderá com seus bens

pela indemnisação do Cidadão a quem offender na justi-

ça , ou na fazenda ; e será suspenso do exercício do seu

posto por tempo de três mezes em prizão do Quartel ;

intervindo peita claramente." Approvado.

O Sr. Paio Monií leo em nome da Commissão da

Redacção do Diário hum projecto de regulamento para

os indivíduos empregados no me^mo Diário : depois de

breves reflexões foi approvado, passando os arti:;os, em
que se propõe no mesmo regulamento novos emprega-
dos, e novos ordenados, á Commissão de Fazenda para

dar o seu parecer.

Offereccrãose os seguintes projectos, e indicações :

1." do Sr. Pimenta para a creação de luima Junta de

melhoramento de Agricultura na Ilha da Madeira :
2°

do Sr. Pato Monii pedindo ao Governo a razão porque

não tem verificado os offerecimentos que lhe tem feito.

(Approvado) : j." do Sr. J ono Victorino sobre o paga-

mento das dividas nacionaes : 4.° do dito sobre a sus-

tentação das indicações que fazem os Srs. Deputados ;

5." do Sr. Veiga Cabral^ em que requeria se ordenasse

ao Governo , mandasse proceder ao encanamento ào rio

de Villariçi, na Provi:icia de Troz-os-Montes : 6P do Sr.

Pretestazu, em que requeria que durante a presente Le-

gislatura não fossem para as Cortes feriados senão os Do-

mingos , e que todos os Sabbados houvesse huma ^cssãó

extraordinária : 7." do Sr. Lopes da Cunha sobre encai-

gos de Missas: g.' do Sr. Cordeiro da Silveira, em quft

propunha se indicasse ao Governo fizesse huma conven-

ção com a Hespanha a fim de reciprocamente se entre-

garem as recrutas, etc. — Ficarão para segunda leitura.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia segundas

leituras
, projecto sobre o funeral do Cidadão Màiiõel

Fernandes Thoniás, e alimentos para a Viuva; elevaiW
tou a Sessão ás 2 horas.

ANNUNClO.
Hum Rcclesiastico, Bacharel Formado pela Universi-

dade de Coimbra, participa a seus Concidadãos
,
que em

sua casa se ensina a Crammatica Portuífjieia , a L.iiinii
^

c a língua Fruncc ia. As pessoas que desejarem apreif-

der deveráó dirigir-se á Calçada nova do t ampo de S.

Anna N.° a.

iS A 1 M r li i. íN b A iS A C 1 O íN A L.
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BRASIL.
Rio de Janeiro \ 9 de Ouiuíim,

Extracto de huma Carta particular de 9.

osé Bonifácio , em quanto o Príncipe esteve em
!>'. Paulo , tez praticar maroteiras de todo o tamanlio ; e

todas as noites havia roda de páo em Pessoas atfectas aos

Negócios da Mãi Pátria , dada por Soldados d'aqui natu-

raes , com o maior escândalo, e descaramento.

Chegou o Principe , e mudou-se a scena : depois

das massadas particulares houve o procedinieiUo publJco

de serem prezas muitas pessoas como dcsaffcctas ao Sys-

tema Brasileiro, e lemettidas para a Fortaleza de Santa
Cr 111. ^ aonde se cOnservão ainda, excepto João Martins
Barroso^ ao qual derão 12 dias unicamente para de den-
tro da prizão arranjar a sua casa , e dalli mesmo embar-
car para Lishoa, o que se effectuou a 26 de Setembro,
no Navio Mafijuez. de Angeja. Dos outros Deos sabe o

que será.

" Em consequência do Decreto sobre opinirjes poli'

ticas, irnmensos sugeitos tem requerido os seus Passapor-

tes , os quacs se tem franqueado promptarnente. A Tro-

pa também se persuadio que requerendo o seu trajispor-

te , se lhe concederia; porém achárão-se enganados, e

custou-ihe bem cara a tal pertencão ; porqne teiido-se

juntado alguns daquelles que cá ficarão, vindos em a Náo
D. João VI , fizerão hum Requerimento para serem trans-

portados a Potugaly e o entregarão ijosé Bonifácio
,

a fim deste o apresentar a S. A. , e como o dito se de-

morasse em lhes dar o despacho, uníráo-se cousa de vin-

te dos taes Soldados , e forão no dia jo gritar á porra

do dito Bonifácio
,
que lhes desse o Despacho exigido no

Requerimento ; este , vendo o grande motim que aqueí-

]es lhe fazião , vio-se obrigado a ir dar parte a S. A.
que se achava em S. Christováo , o qual pedmdo o Re-
querimento, que continha lOó Assignaturas , o guardou,

dizendo que elle mesmo queria pôr o Despacho no dito

JRequerimento , e que dissesse á Tropa isto mesmo : na
tarde do mesmo dia , appareceo S. A. no Campo de San-
ta Anna^ e imniediatamente deo ordem para se apresen-

tarem todas as Tropas naqueile Campo (isto he , as de

Linha
; porque as ftlilicias foráo desarmadas novamente

no dia 28 , e o motivo ignora-se ) : a grande rapidez

com que as ditas corriao áquelle sitio, produzio na Ci-

dade lium grande aballo , chegando a ponto de se arma-
rem alguns paizanos ,

(_Kt.o he , aduladores, filhos d'aqui)

e ireni-se apresentar diante de S. A. dizendo-lhe
,

quu
estavão promptos a sacrificarem suas vidas para o defen-
derem : ( mas isto he porque não viáo cousa de que po-
dessem recear, pois do contrario lá não hião;) e o re-

sultado de tudo isto, foi o mandar sahir á frente de seus

Corpos todos os assignados no Requerimento, e depois
de desarmados receberão o Despacho seguinte := Seja

cada hum delles castigado com cem cipoadas , e depois

com ferro no jé trabalharão nas calçadas publicas como
se fossem escravos, ate as novas Cortes deste Reino de-

terminarem qual deva ser o seu destino. "r: E que tal?

não foi hum Despacho favorável { Em fim
, piincipiou-se

o castigo ás 4 horas da tarde, e se finalisou ás 9 da noi-

te ; e não só foi tyranno o castigo, mas também rece-

berão os insultos de tudo quanto era Cabra , e iMulato

em estarem gritando que lhes cortassem as orelhas
,

pois

as queriáo trazer dependuradas na casaca, em signa! da

est mação que fazem dos Europeos : seis dos c^ue recebe-

rão o castigo já derão a alma a Deos.

No dia 29 pelas 5 horas da tarde entrou por esta

Barra a Esquadra que d'aqiii tinha sabido para a Bahia ^

isto em razão de ter havido hum levante dos marinhei-

ros da Fragata União, e.da Corveta Maria ca Gloria ^

os quaes queriáo passar todos os Officiaes á espada , e

conservarem unicamente hum Piloto para este es condu-

zir d Bahia; porém foi-lhe infructuosa esta tentativa,

porque tendo sabido de Femninlmco no dia 14 de Setem-
bro , onde forão surtir-se de refrescos , e tendo-se os di-

tos marinheiros fallado para no dia 17 execuiar o tal pro-

jecto, hum dos mesmos foi descobrir tudo, resultando

d'aqui o serem postos a ferros grande numero delles.

" Agora djzem que tem sido açoitados todos a bor-

do da» mesmas Embarcações , e que os cabeças daquella

obra
,
que são liuns oito , hão de ser enforcados lá mes-

mo."
(Biiròoleta.^

LISBOA 6 de Jan(ir0.

Sr. Redactor da Gazeta Universal i

Ainda náo tinha chegado ao meio da jornada o tem-

po concedido ás pessoas chamadas pela voz da Lei para

firmarem com o escusado juramento o novo Pacto So-

cial, e já eu ouvia dizer tanto a elles, como a ellas que
Sua Wasrestade a Rainha se negava a jurar , e que por

conseguinte teria de passar por algum dissabor, que lhe

fosse doloroso, e a toda a Nação. Esta consequência náo

tinha pezo algum no meu conceito; porque a julgava te-

merária, e filha da ociosidade; e quando se adiantarão

a estabelecer como positiva a noticia da promptificaçáo

de três salas no Convento novo para serem habitadas

por Sua Magestade, ria-nie da triste lembrança, e la-

mentava a fraqueza do juizo em tantos e tantas pateti-

nhãs. Desvanecidos estes baldões, e tomando o seu lu-

gar o rumor de se apparelliar huma fragata para que,

scrvindo-lhe de leito as nossas lagrimas , e enfunadas as

velas com nossos gemidos , fosse Sua Magestade deman-

dar alheias praias levando-nos o vergonhoso indelével

ferrete de ser abandonada por hum Povo, que tem por

devisa o respeito e amor filial, que por todas as Leis,

e por suas virtudes he devido á Sua Augusta Pesspa, re"
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flexionei com alguma seriedade sobre os medonhos annun-

cios , e continuei no meu systema sem embargo de ter

isto em letra? redondas continuadas relações de tantos

e tamanhos despotismos ; porque jamais pude conceber

idéa de que a manhosa Serpente ousasse levantar o in-

solente eólio ao Re£Ío Throno. Permanecendo firme nes-

tes juizos até esse dia infeliz, em que os papeis públi-

cos , vulgarisando a leitura do Officio da Secretaria de

Estado dos NegiJcios do Reino, vasárão a dor, a cons-

ternação, e o susto por todas as praças e ruas ói Cida-

de , foi então que principiei a temer a pronosticada fa-

talidade ; e muito principalmente depois que vi ficar pa-

ra segunda leitura a mais extravagante e offensiva das

indicações
,

que podem achar entrada na circulação d'ou-

tro pensamento , que não seja o do Sr. Pato Moniz, , e

estes receios, ligados ao amor da gloria da Pátria, me
convidarão a hum formal exame no que se tinha prati-

cado com o juramento ás Bases da Constituição na ven-

turosa entrada de Suas JVlagestades , e Augusta Familia

na Capital do Reino, e nas Leis, que eu julgava pode-

riáo ter relação com a infau<;r3 matéria. Abri os Diários

de Julho de 1821 , reli a Gazeta Universal de 5 de Ju-

lho e outras do mesmo mez e anno , e vi que Sua Ma-
gestade a infeliz Rainha não foi convidada para o jura-

mento, que prestou Sua Magestade o Rei na sala das

Cortes ; e nem consta que em outro al^um dia se lhe

requeresse esta religiosa garantia para observar as Eases

da Constituição. Abri esta, e vi no artigo lOj n.° 1.°

que he attribuição das Cortes sem dependência da Sanc-

ção Real tomnr Juramento ao Rei , ao Príncipe Renl , e

á Res^encia 011 Regente; e neste capitulo nem pelo me-
nos encontrei a palavra = Rainha. = Vi no artigo 12a,
que o Rei antes de ser acclamado deve prestar perante

as Cortes nas mãos do Presidente o juramento
^
que nel-

Ic se declara ; e que nada estabelece a respeito da Rai-

nha (*^. Cheguei ao capitulo que trata da Familia Real

e sua dotação ; e vendo que no artigo 1 ; 5 se determina

que o herdeiro presumptivo da Coroa preste em Cortes

o juramento , esperava schar nelle a determinação do

juramento de sua Mãi , visto que he da Familia Real:

mas termina o capitulo sem tratar de mais juramentos.

Vi no artigo 151 , e só neste encontrei imposta 3 Rai-

nha a obrigação de jurar perante a Deputação Permanen-

te ;
porque chamando a ('onstituição no artigo 149 para

huma Regência Provisional a Rainha Mãi do Successor

menor, e devendo esta Regência jurar segundo o artigo

151, he visto que a Rainha o deve fazer como membro
legal da Regência , e não como Rainha ; porque a Cons-

tituição em nenhuma parte manda que a Rainha jure.

Abii depois disto a Gazeta Universal de iO de Setem-

bro, e de 2 de Outubro; e vi naquella que a falia di-

rigida a Sua Mjgestade o Rei convidando-o para accei-

tar , jurar, cumprir e mandar que se cumpra a Consti-

tuição Politica da Monarquia Portugueza não convidou a

Sua Magestade a Rainha ; e nesta de 2 de Outubro que

só Sua Magestade o Rei entrou no salão das Cortes para

prestar o juramento. Combinando eu pois. estes factos

com as Leis da Constituição respectivas a juramento,
deduzi que jamais entrou na mente das Cortes Geraes

,

Extraordinárias, e Constitumtes da Nncão Portugueza,

que Sua Magestade a Rainha fosss obrigada a jurar a

Constituição; porque, se essas fossem as suas vistas, se-

ria chamada para jurar as Bases , como foi Sua Majestade

o Rei , e como forão as mais pessoas comprehendidas na

(*) E aqui está a maior prova que he possível de-

sejar , e que demonstra até com excesso desnecessário,

que a Rainha não he obrigada a jurar.— O successor do
Ãlonarca actua! quando subir ao Throno ha de jurar guar-

dar e fazer guardar a Constituição etc. : e a sua Esposa
,

a Rainha, não jura; mas ella ha de gozar a mesma Casa

que desfruta a Rainha actual , e assim todas as Rainhas

Esposas dos nossos Reis. E porque querem que jure a

actual quando o não mandão fazer ás outras? (N. doR.')

respectiva Lei: ser/a memorisada na Constituição, como
foi ElRei, o Príncipe Real, e a Regência ou Reg-nte :

e seria convidada pela Deputação
, que levou a Consti-

tuição ao Palácio de Queluz
, para que no dia designado

por seu Augusto Esposo o quizesse acompanhar; porque
assim o pedião as Leis da decência, do amor, e do res-

peito devido a Suas Magestades , ás quaes os Portugue-
ses não sabem faltar. Satisteito com estas combinações,
e restando-me o exame da Carta de Lei de 11 de Outu-
bro , fui enconttalla no N.° 257 da Gazeta Universal; e
fiquei o mais contente possível , visto que no artigo 1.",

aonde se comprehende toda a nomenclatura das pessoas
,

que forão chamadas a jurar nas mãos do Celebrante por

si , ou por Procurador ,
não achei designada Sua Mages-

tade a Rainha Fidelíssima. Reparei com tudo na amplia-

ção do artigo quando faz applicavel a sua disposição acs

possuidores de bens antigamente denominados da Coroa :

mas, revolvendo as idías , que me aisistiâo , vi que el-

la em nada contrariava as minhas esperanças e os meus
desejos , ainda mesmo concedendo que Sua Magestade a

Rainha seja possuidora desses bens, o que eu não penso.

He patente que por esta ampliação do artigo são obriga-

dos os Donatários ao juramento : como porém segundo
o uso ordinário das nossas Leis , a Rainha não costume

ser contada , ou comprehendida entre as outras pessoas

de grande estado e dignidade , e muito menos conhecida

pelo nome vago de =;mullierr:, mas antes costume ser

tratada com especial distincçáo pela sua Preeminência,

e haja huma notável differença entre Rainha, e cutros

Magnates Donatários-, e Senhores de terras , o que bem
se descobre, além d'outros lugares da legislação, no ti-

tulo 45 do livro 2.° da Ordenação do Reino, e da Car-

ta de Lei de 19 de Julho de 1790; pareceo-me que a

disposição do artigo
,

passando a ser objecto {t'alguma il-

legal e violenta duvida, sendo examinada por meio da

interpretação Grammatica, ou Lógica, ou usual, não
podia ser applica\el a Sua ftlagestade.

Depois disto virpí a questão por outro lado , inda--

gando se a mesma Senhora era possuidora desses bens.

Vi por tanto a Carta de Lei de 19 de Julho de 1790,
e fazendo a jurídica e competente combinação nos §§.
22 , 28 , 58 , e 41 , assentei que a inal fadada Senhora

D. Carlota Joaquina não era possuidora dos bens íintiga-

mente chamados da Coroa
;
porque dizendo o §. 22 = O

mesmo que tenho resoluto ... se observará nas da Casa^

e Estado das Rainhas = . . . ; e o §. 28 =: Em consequcrj-

cia ... são comprehendidos nesta Lei os Arcebispos de

Braga como Donatários da Cidade , seu Tetritoiio , e

Coutos do Arcebispado = : e dizendo o §. j8 =: Não con-

correndo nos outros Donatários , Duques, Marquezes...

Ordeno geralmente que ... haja em seu lugar Juizes d<i

Fora ...r=e o§. 4ir;E... Sou Servido declarar que

as terras dos Denatarios , sem excepção dos da mai»

Alta Jerarquia, como são o Estado, e Casa das Rai-

nhas... =: he consequência necessária e infallivel que os

Donatários são os Arcebispos, os Duques, Marquezes,

etc. , e a Casa , e Estado das Rainhas , e não as Rai-

nhas \ o que parece visível a todos, principalmente nas

palavras do §. 4;=... as terras dos Donatários .. . co-

mo são o Eitado , e Casa das Rainhas ... '= e que Sua

Magestade a Rainha não he possuidora , mas tão somen-
te huma clausulada usofructuaria do Estado , e Casa das

Rainhas , e por conseguinte não comprehendida nos ar-

tigos 1.°, 12, e ij da Carta de Lei de 1 1 de Outubro.

Isto mesmo parece que toi reconhecido pela Carta de Lei

de 11 de Julho de 1821, casualmente encontrada na
Gazeta Universal N.° 68 do mesmo anno. Eu vejo que
esta Lei, tratando da dotação de Suas Magestades e Fa-

milia Real, diz no artigo 2.° z: Por esta quantia serão

satisfeitas todas as despezas ... e Ciiados da Casa Real,
exceptuando áquellcs, que costumão ser pagos pela Caia

das Rainhas = e vejo que o artigo 4.° diz —Sua Mages-
tade a Rainha continuará a desfrutar a Casa das Rai-

nhas... = Se esta Lei, que teve por Legisladores os

mesmos que decretarão a de 1 1 de Outubro, não cun-
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sitíerou a Sua Magesta<}e como Donatária , mas sim a Ca-

sa das Rainha, pois tjue atii diz r: continuará a desjru-

trt), rrveibo este que (anto juridicamentCj como ao nos-

so modo de explicar, tem diíYerente significação do poi-

jiilr ; aqui temos liuaia teniiinantissima regra de Hrrme-
neatica Juridica para verilícarmos que não foi , nem po-

dia ser da mente dos Legisladores consideralla como Do-

natária na de n de Outubro. Quiz a finai ver se na

Constituição eta Sua Magestads reputada como Donatá-

ria , e o artigo lj7 nas palavras =: e á Ramha logo que

viuvar s: poz o fecho aos umus desejos, e aos meus cui-

dados.

Em vista destes arranjos deliniados na confessada pe-

quenez do meu engenho , mas que me serviáo e servem

d'huma intima convicção ; visto que me não julgo ex-

traviado dos termos formaes d.is Leis
;
que devia eu es-

perar ? Que devião esperar os conhecidos sábios ,
esses

grandes ornamentos da nossa litteratiira , que nas il-

lustres folhas da Gazeta Universal anticipárão ao des-

graçado dia 27 a publicação dos conhecimentos histó-

ricos do nosso Reino com sólidos e ligitimos funda-

mentos , sobre os quaes devia rodar a questão agita-

da no Governo Legislativo ? Condcmnada Sua Rlages-

tade a Rainha de Portugal sem ser ouvida ! ! ! Con-
dcmnada pela Nação Portiigueta sem que haja prova do

seu desprezo ao preceito da Nação!!! Não terá Sua Wa-

gestade a Rainha Fidelissiina allegaçóes relevantes em
seu favor? Não poderá Sua JMagestade estar capacitada de

que não tem obrigação de jurar a Constituição na talta

de Lgi
,

que a mande? Aonde mora então a liberdade?

Não diz o artigo 1." do novo Pacto Social que a liber-

dade consiste em não sermos obrigados a fazer o que a

Lei não manda? Ajuizando pois Sua Magestade que não
existe lei a seu respeito poderá set obrigada a jurar ? Po-
derá ser punida por deixar de fazer o que a Lei lhe não
prohibe ? Não juro: disse Sua Magestade a Rainha Fi-

delíssima. — Então fica Vossa Magestade comprehendida
nos artigos 12, e i j da Lei de 1 1 de Outubro, e por
conseguinte privada dos bens

, que d'antcs se denomina-
vão da Coroa, (de que V. M. não he possuidora, mas
usufructuaria durante a vida de seu Augusto Esposo ) , e

sahirá immediatamente do Território Portuguez. — Sei,
diz Sua Magestade , o contexto da Lei , e , conhecendo
a pena, estou disposta para a soffrer. —He este (se bem
iTie lembro) o sentido do relatório. Pergunto agora : se

Sua Magestade respondesse que não jurava porque não
havia Lei, que a mandasse, e que estava disposta a pas-

sar pela gravíssima fulminada pena por não haver razão

contra o obstinado direito da força , deveria ser conside-

rada na classe de quem despreza , ou não quer o novo
racto Social ? Julgo que neste caso teríamos questão de
facto sobre a existência da Lei , e que Sua Magestade
seria adornada com os louros devidos ao triunfo. Não es-

tamos nós m mesmo caso ? E será cTa intenção do So-
berano Congresso fechar os olhos ao espelho da verdade,
e da justiça ? Não se presuma. A decisão dos Legislado-

res
,

Sr, Redactor, não fai alma lançada nos Infernos.

Ella pôde, e mesmo parece que deve ser reformada. He
porém necessário Usar do concedido direito de petição.

As minhas palavras sán roucas, e não gozão , como as

suas, do conceito publico. Levante pois, Sr. Redactor
,

a sua voz altisonante , e convide ao Procurador , ou a

algum dos Deputados do Conselho da Real Casa , e Es-
tado das Rainhas para que represente no Congresso Na-
cional as razões, que estão a favor de S. Magestade : e,
se o Soberano Congresso se dignar resolver que esta ques-

tão seja tratada no Poder Judiciário, e o illustre defen-
sor de S. Magestade quizer dar a honra de chamar algum
servente para esta gloriosa empreza, por esta se lhe of-

ferece para moço dos autos o = Ami^o da Verdade,

CORTES, — Síí/fltf do dia 4 dsjanth'e.

Aberta a Sessão ás horas do coítume sòb a VfeíU
dencia do Sr. Margiochi

, e lida pelo Sr. Secretario T /;*.

más de Atjuino a acta da precedente, que foi approipda,
deo conta o Sr. Secretario Fi/gotiríijjnn/íir do c>pe('ien-

te, em que se compreliendia a seguinte correspondência;
Hum otficio do Governo pela Secretaria de Estado dos
Negócios das Justiças , incluindo huma representação (ia

Abbadeça e Cumunidsde do ("onvento da Conceição de
Bí/rt

,
e informação do Chaiiceller da Casa da Supplicação

acerca da íntelligencia de Lei. Outro pela mesnia Secre-
taria d'Est3do incluindo huma Consulta do Conselht) d'Es-
tado sobre a duvida do Juiz de í óra de Cintra no cum-
primento de luiir.a Portaria da Junta da Casa e Estado das
Rainhas, Estes ofhcios passarão à Ccrrmissão de Justiça

Civil. Outro acompanhando huma relação das Parocuias

que no tispado de Aveiro devem subsistir : á CommissáO
Ecciesiastica de Reforma. -'

Mandou-se fazer menção honrosa das fplicitàçSès

que pela installação das Cortes dirigem as Camarás Co'ns-
titucionaes de Oiiunaiães

^ Covilhã, lourinha , e Viilar

de Perdizes. Ou\írão-se com agrado as que peio ncsrro
motivo fazem os Juizes de Fora de Esposende, Celoiico,

è do Pároco de Monjorte,

A' Commissão das Petições huma representíçáo dos
Estudantes da L'niversidade de Coin.bra.

O Sr. José de Sá mandou para a nieza hurra fflici-

tação
,

que dirigem os Estudantes da L^iiiversidade de
Coimbra , OS quaes fazem hum oiTcrecimento , e requeria
que fosse lida ; sendo approvado , o Sr. Secretario Feí-
giieiraj assim o fez, e he a seguinte:

"Soberano Congresso, — Os Estudantes da Univer-,
sidade de Coimbra possuídos do mais ardente enthusiasino

pela Causa Sagrada da Liberdade , vendo que ccnlia ella

maquinão os inimigos das Nações , ameaçando com Le-
giões de Escravos e com pérfidas intrigas a Independên-
cia da Península

, permcditando tornar ás cadeias , e à
miséria este Povo de Hcroes , reconhecendo a necessida-
de de repelir pela força Os atlentados do Despoti<rro

, è
ponderando as sabias e enérgicas rredidas, que Vcss.' Ma-
gestade adopta nesta conjunctura , vem por esta nancira.
felicitar o Soberano Congresso Legislativo

, a quem of-
fereccm do niflhor grado todas as suas faculdades , e pe-
dem licença d'aimar-se como sempre fizerão todas as ve-
zes que a Pátria foi ameaçada , cobiçando sobre tudo 3
gloria de poderem ser os primeiros Cidadãos — Soldados—

>

Portuguezes
, que provem ás abjectas cohortes do Des-.

potismo o espirito de liberdade , e o valor que anima es-

ta porção da Mocidade Estudiosa de Pcttugal.

" Sirva-se o Soberano Congresso Nacional Legislati-

vo acceitar a boa vontade, e os serviços que pela de-
feza da Pátria , e da Constituição estão prnmptcs a fa-
zer até derramar a ultima gota de seu sangtie os Estu-
dantes da Universidade de Coimbra."

Foi recebido com agrado , é femettido ao Governo
para o tomar em consideração.

O Sr. Veiga Cabral mandou para a meza huma re-
presentação da Camará do C oncelho de Cestaço sobre
Expostos : passou á Commissão das Petições.

O Sr. Borges Carneiro disse que os Srs. Deputados
da Província da Bahia não percebião as suas ordinárias,
por se lhe ter suspendido este mez

;
propunha que fos-

sem pagos pela Thesouraria das Certes.

O Sr. Girão disse que sobre isto era a indicação
,

que offerecéra na precedente Sessão, a qual enviou pa-
ra a meza. — Foi lida, e posta a votos enviOu-se á Com-
missão de Fazenda para dar O seu parecer.

O Sr. Secretario Basilio Alberto fez a chamada , e
disse se achavão presentes 9? Srs. Deputados , e que
faltavâo ^C; 15 doentes, eaç sem causa; ao todo 1J7.

Ordem do Dia. — Primei) a Parte.

Fizerão-se as seguintes segundas leituras: 1.' do
Sr. 'Rodrigo de Sousa Castelbranto j acerca dos trabalho»
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íàa Commissão do Código Criminal : 2.' da Commissão

de Agricultura sobre pastos comiriuns ; forão adniittldos

á discussão : 3.* do Sr. Sotires Franco sobre a reforma

da Academia da Cidade do Porto ; toi mandado á Com-
missão encarregada da regulação geral dos Estudos : 4.'

da Commissão de Marinha acerca da authoridade para

quem deve passar a factura das Patentes aos Olficiaes da

Armada e Brigada; foi admittido i discussão: 5." do Sr.

Francisco Antónia de Campos sobre a creaçáo de hum
porto franco na C Jdads de Lisboa,

Fez-se menção honrosa de liunia fpjicitaçáo que en-

tregou o Juiz do Povo da Cidade de Lisboa em seij no-

me , da Casa dos 24, e dos grémios que representão,

Segunda Parte da Ordem do Via.

Trajecto sobre o funeral do Cidud'io ftlanocl Fernandes

Thomás , e alimentos paia a viuva } e filhos da

mencionado Cidadã'}.

Art, 1." Incumbe-se ao Governo mandar fazer á

custa do Thesouro Publico Nacional as exéquias funeraes

do lllustre Cidad .0 Manoel Fernandes Thomás, evitan-

do toda a vã sustentação de liuma pompa inútil, e con-

formando-se com a nobre simplicidade, que hc própria

deste acto religioso, e análoga aos habituaes sentinien-

tos de moderação
,
que professou em toda a sua vida o

mesmo benemérito Cidadão. — Approvado.
2." O Governo mandará erigir em sua memoria

hum monumento sepulcral , sobre o qual se veja gravada

esta inscripção — A Manoel Fernandes Thomás — A ±\'a-

ção Portuguesa — 1822. — Approvado.

5.° Do Thesouro Publico Nacional se dará annual-

mente á viuva, em quanto viver, hum conto de réis;

e a cada hum dos seus dois filhos quinhentos mil réis de

ptnsâo vitalícia.— Approvado, salva a melhor redacção.

O Artigo 4.° foi supremido.

Tcceira porte da Ordem do Dia— Pareceres de

Commissóes,

Commissão dos Poderes , lidos pelo Sr. Silva Car-

valho: I.' sobre o requerimento de Fernando Martins

do Amaral Gorgel , eleito Deputado is Cortes Consti-

tuintes pelo Reino de Angola : 2." do Sr. Marcos Antó-

nio de Sousa. — Approvados.

Justiça Criminal, lidos pelo Sr. M artins Basto : i.°

sobre o requerimento de José Ignacio de Mendonça Fur-

tado :
2.° de Joaquim António da Silva, da Cidade de

Coimbra : 5.° de Francisco Caetano Coelho Ribeiro.

Pescarias pelo Sr. JJra/)</<70 : 1.° sobre o requerimen-

to do Cabido do Porío : 2.° dos Arraes da Companha do

Camarão de Aveiro : 3.° dos Procuradores da Casa do

Compromisso de Tavira. — Approvados.

Agricultura, lidos pelo Sr. Girão: i.° em resposta-

ao Ministro dos Negócios do Reino sobre huma Consul-

ta da Junta da Administração djs Vinhas do Alto Douro

acerca do contrabando da Jerúpiga , sobre o que oiTerece

hum Projecto de Decreto , que ficou para segunda leitura :

2° sobre outra Consulta da mesma Junta, em que per-

tende que os Negociantes de vinho comprem certa por-

ção de aguardente para os seus vinhos ; ficou adiado

:

j." em que a Commissão pede que os seus Membros por

Portaria expedida se authorisem a entrar e examinar to-

das as fabricas, — Approvado.

A Commissão do Commercio , lidos pelo Sr. José

Camillo : i.° ordenando que a Visita dos Navios seja só

a do Consulado, e como está jã determinado em outro

Parecer
,
que se mandou reduiir a Decreto.

As Commissóes Ecciesiasticas do Expediente , e de

Reforma lerão diversos Pareceres sobre augmento de Côn-

gruas , e provimento de alguns Keneficios.

O St. António Vicente , como Relator da CnmmissáO

de Fazenda, Ico dois Pareceres: l.° sobre a representa-

ção de Thomé Rodrigues Sobral , sobre a gratificação ao

jjacharel que o acompanhou na commissão da fabrica de

Louça : 2.° sobre os direitos de entrada dos vidros es-

trangeiros ;
passou á Commissão do Commercio: j." so-'

bre o requerimento do Juiz da Balança da prata na Casa

da Moeda.

Q Sr. Presidente , deo para Ordem do Dia Orça-
mento pela Repartição do K.eino , e levantou a Sessão

ás 2 horas.

PEQAS OFFICIAES.
P o K T A B I A S.

Para o Thesouro l'ublico Nacional.

"Manda EIRei, pela Secretaria de Est.-do dos Ne-
gócios da Fazenda , remetter ao Thesouro Publico Na-

cional a copia inclusa da ordem das Cortes Ordinárias

de j 1 do corrente , sobre a demora que tem havido na

realisação do offerecimento que fez o Visconde de Azu-

rara ; para que pelo mesmo Thesouro se passem as Oi-

dens necessárias i prompta verificação do dito offereci-

mento ; fazendo subir pela dita Secretaria d' Estado os

motivos porque não se tem dado cumprimento á Portaria

de 1 7 de Setembro do anno passado, que para o mesmo
fim lhe foi dirigida , para serem presentes ao Soberano

Congresso. Palácio de QueUiz em 27 de Dezembro de

1822. SI Sebastião José de Carvalho,"

A referida Ordem das Cortes he a seguinte :

•'
lllustrissimo e Excelleiitíssimo Senhor: — As Cor-

tes sendo- lhes presente a inclusa representação do Vis-

conde de Azurara , na qual expõe que ainda se não rea-

lizara o offerecimento que elle dirigio ás Cortes em 14

de Setembro de 1S21, e se mandou verificar por ordem
da mesma data, constando do quarto quartel de todos os

ordenados, que venceo no anno de 1S07 ; da Tença de

30(i5) réis que leva por duas addiçóes na Casa dasCarnes,

entrando com os vencjmentos , os quinze annos que se

lhe devem áo Monte rio que venceo sua irmã D. Anna
Thereza Salter de Mendonça , e do terço dos Ordenados

dos lugares do Desembargo do Paço, e Casa da Suppli-

Cação , começando este terço desde a referida data em
diante , e continuando em quanto durarem as mesmas
urgências ; Mandão remetter a mesma representação ao

Governo para que se faça verificar o mencionado offere-

cimento
, e se diga a razão porque alé ao presente se

não tem verificado. O que V. Exc. levará ao conheci-

mento de Sua Magestjcfe. Deos guarde a V. Exc. Lisboa.

Paço das Cortes 2j de Dezembro de 1822. — João Bap-

tista Felgueiras. — Sr. Sebastião José de Carvalho."

"Manda ElKei
,

pela Secretaria de Estado dos Ne-
gócios da Guerra , remetter ao Brigadeiro encarregado in-

terinamente do Governo daS Armas da Corte e Provincia

da Extremadura , o incluso processo verbal feito ao réo

Manoel Fernandes ^ Tambor da S.* coinpanliia do Regi-

mento de Infanteria N.° 7 ,
pelo crime de primeira de-

serção simples , estando de guarda no quartel , condeni-

nado por sentença do Conselho de Guerra Regimental

de 22 de Novembro do corrente anno , na conformidade

do Artigo 1.° T. 4.° da nova ordenança; a fim de que

mande cumprir ao sobredito réo a sua sentença na forma

julgada pelo supremo Conselho de Justiça na data de 20

do corrente mez que confirma a referida sentença do Con-

selho de Guerra
,
pagando o réo Os effeitos que extraviou^

em que o mesmo Conselho devia ter condemnado o dito

réo, pois não deve jamais ser indiffcrente aos julgadores

a boa fiscalisaçáo da Fazenda Nacional. Palácio da Bem-
posta em jo de Dezembro de 1822. zz Manoel Ooníalvet

de Miranda,
"

ANNVÍ} cio.

Na Loja da Impressão Nacional ao Pelourinho , e

na de Carvalho ao Chiado se vende o devotissimo )i\ri-

nho intitulado Devoção das Dores da Viagem Mãi de

Deos.

íN A 1 M P K E i\ S A IN A U I O N A L.
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O
ITÁLIA.

Nápoles 25 de N ovcmbra.

Rei dí Prússia, que viaja debaixo cio nome de Con-
de de Rpppiti , chegou a 21 do corrente a est.i Cipital

,

vindo de Roma. Nesse dia á noite assistio á representa-

ção do Barbeiro de Sevilha no Tlieatro dei Fondo. —
No dia seguinte foi o Duque de Calábria ao Palácio

Chiaramonte visitar Sua -Magestade Prussiana e seus fi-

Jhos
,
que acabão de cliégar.

O Duque de Calábria dedica-se sem cessar ao traba-

lho do Gabinete.

FRANÇA.
Perpinhão 7 de Dezembro,

^Extracto da nossa correspondência particular,')
" O Arcebispo de Tarratíona chegou aqui hontem.

Aiojou-se no Leão douro, onde residem o Marquez de
JMata Florida , e os Mini<;tros da Regência. Os arqui-

vos
,

que chegarão hontem em dois machos , fotâo en-
viados esta manhã em hum carro para Carcassone.

" O Sr. Mata Florida não jantou com o Prefeito
,

posto que convidado ; cré-se que se suscitarão algumas
ftitficuldades sobre a etiqueta que se devia adoptar, O Sr,

Gisbert , Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem tido

Varias conferencias com este Magistrado. O Sr. Ortaffa ^

que esteve no theatro, durante a sua ultima jornada,
110 camarote do Prefeito, appareceo hontem na Platéa

,

no mais estreito incógnito.

'As armas entregues pelo Exercito da Fé forão guar-

dadas nos armazéns às Mont-Louis. O General Vassirot,

chegou aqui hontem ás duas horas da tarde , vindo da
Cerdanlia. As columnas desarmadas do Exercito da Fe

,

que tinhão recebido ordens para parar em JUe Thuir e

Cí-ret
, forão hoje aquarteladas nas differentes aldeias do

campo. Estas tropas devem ficar alli até poderem voltar

a Hespnnha ; e parece que isto não será tão cedo ; por-
que he certo que toda a Catahiniia está em armas para
se oppòr á sua passagem. Segundo as noticias que te-

mos recebido, esta Província está formando hum Cordão
em suas fronteiras , como o que se estabeleceo no tem-
po da febre amarella.

Temos ouvido que o General Milans começou as

íuas operações ao mesmo tempo que o General Mina,
A 27 de Novembro dispersou as tropas de Mosen An-
ton

, de Ballastey , e do carniceiro , Cossa de la l.otre
,

que commanda 200 contrabandistas em Vola Foiírgelles.

Estas differentes quadrilhas fugirão a toda a pressa para
Santa Cohniba e Santo HHario ^ tomando o caminho da
'erra, e chegarão a Olot sem darem hum tiro. Milans
entrou em Olot no i." de Dezembro, sem a menor re-

sistência, e Mosen Àntoa retirou-se para Campredon,
Todos os outros Chefes tem vindo para a nossa frontei-

ra os dois. Os Chefes da tropa de Missas já clicfátáo

squi , e diz-se que Missas também chegou.

víVf

' t

"Alguns soldados da partida de Mosen Anton che*

gárão a Prate de Mollo com cousa de lOO frades. Forão

obrigados a depor as armas no Casteilo. As operações do'

General Milans e do (_oronel Costa tem impellido as,

tropas da Fe para as nossas fronteiras , e tem obrigado as^

partidas fugitivas da Cerdanha a estarem, estacionarias no
nosso DepjrtameiUo.

"Antehontem chegarão aqui vários OflSciaes do Ge-
neral Mina

^
que tinhão sido aprisionados em Vrgel , e,

forãò conduzidos a Totosa. Elles vierão aqui daqúeila Ci-

dade , onde entrarão todos esfarrapados , e forão ao prin-

cipio muito mal recebidos. Forão considerados ao prin-

cipio como gente da Fé , mas assim que se desccbrio 6
engano, forão amplamente compensados. Tirarão algunsí

sujeitos os seus vestidos para lhos darem; abriose im-

mediatamente huma subscripção a seu favor ; e dizem el-

les que se recebessem tudo quanto se lhes offereceo , co-

mo vestuário , e outros scccorros , lhes seria impossivel

levallos para Keipanha, Fallão com gratidão e affecto dá

generosa hospitalidade , e estão arrebatados do procedi-

mento praticado para com elles pelos habitantes de To^

losa. — C-^e Constltutionel.)

LISBOA 7 de Janeiro.

Orçamento geral da Receita e Vespeia , (jue provavèí'

milite se realiiará pelos Ministérios abaixo indicados

para Jaíer face ás despegas publicas no anno

JiiturO de \%z^ : a saber.

Receita.

Ministério dos N. do R. 155:100(^000
das Justiças ^

Fazenda 7:351:649(^5695
Guerra 7^:947á>i94
Marinha i:64S<;^7 50

Estrangeiros 167:5851^)000

J5

7:7J4:g97(|jSi7

Despeza.

Ministério dos N. do R. i:405:6i8<J)552
Justiças 187:508(^)628

Fazenda 2:87â:044(;^684
Guerra 4:418:794(^)287

Marinha 1:514:^78(^955
Estrangeiros 581:248(1)114

5'

)»

5>

10:585:591^)09®

Deficit. — Rs. 2:848.695^27}

N. B. A somma da Receita está errada , deve séíí

7:75^:028^017 ; nias assim está no oiisinal. ' " •
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"Rendimento i'Âlfttntlega Granáe dt Llsloa nos onnos de nuio o rendimento da Alfandega
, porque se despachava

1779 até Outubro (/«1822, cobrados yxloThesoureiro niuito , e pagava 12OO por quintal. 7." A prohibição da
da Mex.a Grande da mesma Alfandega, todas as fj/endas de seda de todas as qualidades rue

1779 t62:i49^276 não sejão Inijlezas , de 6 de Março de i8ió, também
I7S0 648:5 50i^4j9 tirou muito rendimento à Alfandega. 8." Os bezeiros de

J781 • • • 74Ó:;2J(;í)lOi França curtidos, que se prohibirão, assim como os teci-

1782 • 959:545iè.28{ dos de lã, também derão grande desfalque. 9.° O Novo-
178 j 87 5;O92í;J)047 imposto do azeite, e direito da Foz , a lóo réis o almu-

1784 i:o8i:888c3i6o de
,
que passou a receber-se nas Sete-Cazas por ordem

178$ 821:9! 6c5S7
j de 19 de Agosto de 1817, diminuio ta.iibem muiii» , e

1786 799:o88(à42
5 agora não entra desde o Decreto das Cortes de Junho

1787 8 74:07ó(;j)264 de 1822, azeite doce
, que dava muitos direitos. 10."

1788 84j:909;J)48o A aguardente que foi igualmente proliibiria , que liiva

1789 ....... I .. . 762:5 10(^005 grande dinheiro. 11.' O extraotdjnatio despaclio dg \)-

1790 i . 8 jg: 17 51^)405 nho estrangeiro, que só no anno de 181 1 deo huma cc-

1791 851:7951^1019 Iheita de j64:7 í6(ái;47 ; em 1812, 58:98-1(^56(5; e no

J792 825:288(^681 de 181J, 2:)j4(è44â' 12.° Despachava-se mulio sabío,

J79J óoyiigi^^çfi quç foi depois prohibido , e muita enxárcia
,

que fazia

1794 690:947(^596 grande vUlto nos direitos , e foi tambern prohihida , e

179; 7iJ:i5°á>9)9 pagava dos jO por cento a l8oo réis o quintal, ij."

J796 • 845:541(^)579 A diminuição do Commercio , em raz^io da falta do ino-

J797 751:150(^307 nopolio , e o favor da Pauta recente diminuio mui consi-

179J 7Ó9:2i8(á>24i deravelmente a receita dos direito? do linlio. 14,° As

1799 - . . . 1:104:097(^189 franquezas, Decreto das lãs, e a falta de^ siza nas com-
1800 • 1:176:87 I12B5OI pras , agora prohibida de Navios estrangeiros, tem feito

jgoi 059:825(^)599 diminuição crescida. 15.° Fallo somente djs rendinientos

1802 1 :20;;i 17(^054 da Casa, sem querer dizer que são más, pprque muito

jSOj 924:547(^1^20 boas me parecem as Leis que as diminuír.'9,

1804 84i:969(á&7 1 I Os psnnos mudados de 15 para jo por-, tem fei-

18O5 1:18 5 :92)(j&oç)
5 to a favOr do rendimento muito menor receita, do que

1806 1:130:184(^)921 Ibe tirarão as Leis contrarias á colheita dos direitos, e

1S07 1:077:05 ](;^09

4

até Outubro de 1814 pagavão os pannos 50 por § etc. ;

] 80S l67:9C9(i[)i j6 e pot isso comparada com o estado em que estava, tem

1809 372:588(^)936 crescido o seu rendimento em 17 iiiezes a quantia «noi-

181O .'..... 518:141(^820 me de 508:592^^)418, e dá o seU rendimento bum ter-

j8ii 1:158:157(^249 mo médio igual ao de 1814 e 1815 unidos, e iguala os

1812 1:045:765^456 grandes annos anteriores, sjojí Xavier Aíóiinho tiaSií-

181 j
1:182:165(^)542 ve!ra.=

1S14 946:249(à'98 —r-g-a-

181S 1:016:949^205

igl6 818:2592^580 Sr. Redactor:

1817 • 806:611(^718 Qiili talia fanjo , temperei a lacriniisl

1818 781:101(^)448 Virg.

igi9 750:997(^506 Projecta hum Deputado, nlo sei d'onde , bapnir da

jg20 708:986(^460 nossa Universidade a Faculdade de Theologia para os

1821 792:578^562 Claustros dos Frades, e para o» Seminários dos Êi;pos.

1822 até ao fim de Outubro . . . 827:118(^576 Estou pasmado, Sr. Redactor; e de momento a momen»
to admiro as estravagancias que se concebem nos iniollos

Observações. Iiumanos ! Tenha paciência, e leia as perguntas que hum
Não rende actualmente a Alfande;;a muito mais do e.\-Deputado vai fazer áquelle Deputado,

que nos tempos do monopólio das Colónias por muitas Qual he a Religião dos Portuguezes Constitucionaes ?

razões legaes e politicas, que vão notadas, sendo certo A Catholica Romana. Bem: e não ha de então ensinar-

que fallando d'ella como de administração , devia ter nos se a Sciencia desta Religião na única escola publica e

tempos antigos rendido além do quádruplo : 1.° Porque universal que tem a Nação? Ha de continiir-se em huiu

no tempo do monopólio erão obrigados todos os Navios Mosteiros, condemnados a acabarem; e era huns Semi-

a comprar em Lisboa os géneros coloniaes , e o Estado narios
,
que hão de ter o mesmo destino , reduzidas que

nelles arrecadava 27 por | de reexportação. 2.° Porque sejão as rendas do Clero a Côngruas? Que resultará lo-

a época da neutralidade , e monopólio ao mesmo tempo go , nosso eruditissimo e honrado Representante ? Fica-

chamou a Lisboa hum Commercio enorme, de que o Es- rem nossos desgraçados descendentes em huma perfeita

tado não tirou proveito , nem com teUção o melhor rc- ignorância da sua crença
, e consequentemente preza dos

cebimento de direitos : J." O Tratado de Commercio Apóstolos do erro e da impiedade Ah, eis-aqui o

com a Inglaterra de 181O, reduzio a 15 os direitos de que meditou, e o que desejou ver esse apóstata coroa-

consumode 50 por 5 que pagivSo os Inglezes, cujos direitos, do, que fechou o circulo das perseguições da Igreja dos

nos últimos cinco anjios anteriores ao Tratado, aiidav.-^o Santos, com huma de novo género, mais temível e dia-

por 711:779(^)457, ao mesmo tempo que foi a favor da bolica que todas as precedentes! Devo confessallo ; a re-

Casa da índia a admissão das Fazendas de algodão
,
por producção deste plano promette ao Filosofismo do sccu-

elle admittidas, contra as Leis anteriores. 4.° O Alvará lo effeitos de tal natureza, transcendência, e importan-

de 20 de Maio de 1812 reduzio a 2 por 2 os direitos de cia, que apenas poderão ser tolhidos pela Providencia e

reexportação de todos os géneros Cereaes , e posto que Omnipotência de Deos Revelador
,

postas em acção di-

fosse este Alvará a melhor obra da velha politica, nem recta e immediata. Quem conceber prsseguir a eniprcza

por isso , fallando no Objecto de Finanças , deixou de as daquelle antigo e malcigrado César, merece o ápice das

diminuir. Também antes d'elle tudo quanto era estran- dignidades pedreiraes e carvoeiraesj ou huma estatua nas

^eiro, e se reexportava pagava 50 por cento , e depois suas lòbregas cavernas, a par da áe Jaajues de Mulr.ii

,

iicou pagando 4 por cento. 5.° Todas as baldeações erão de fogosa memoria.

privativas da Alfandega , e são agora da casa a quem Aspirará o nosso Illustre Deputado a recompensas

pertenceria o despacho. 6." A restricçáo do dtspacho do similhaotes ? Não o creio: persuado-me pelo contrario,

atroz, por ordem de 2 de Waio dí líi} ,
tmtuo dimi- que foi filho ,d<t preçipítâíão seu desastrado projecto, ou



[:i9
]

át estar infectado daqiielfe iisquieto dcssjo. de. innovar e

destruir, que he a mania do nosio tepipo. Per es^s nies-

iTiOs princípios explico as amargai queixas , que Sua Se-

nhoria Reverendíssima formou dos i.entes da Fatuidade

Je Cânones, por cortegirem pela primeira e genuina edi-

ç5o de Gmeiín-r as virulentas doutrinas com ciie homens

perdidos aduheráráo a terceira. Em sentido i<;ualmente

bem^no interpetro eu o cpiiheto d^ =: tenebroso = com
que designou ao esclarecido e, sahio Mariíiu, Reahnente

o he para quem o não cnteiíde.

Entretanto, Sr. Redactor, he d? eterna verdade
,

que a moderna Filosofia joga em perleita cont:•al^lcçâo

com a Tlieologia. Suas furiosas declam.içóes contra os

Padres, Doutores, e Concílios, qua zelarão a pureza e

progressos desta Sciencia sai;rad.-> , mostrSo evidcntenien-

te que sc os Filósofos podessem , não se ouviriáo já no

mundo estes nomes de Tlieologos , Concílios, Dogiiias
,

e mesmo de Deos. Tirado este objecto principal
,

que

ficaria sendo huma Sciencia
,

que a clle ordena todo o

seu estudo ? Se existe ou n o hum Deos, he para os fal-

sos Filosofes hum proMcma , ou antes, huma Fabula*

Gostão de crer a eternidade '"'a matéria.

Desprez.ío ainda mais os nossos ftli^terios. Chamão-

lhes invenções dos Padres, e Theologos dos sec;ilos pos-

teriores , em consequência de controvérsias occorrida»:.

Os Attributos de Ucos , em que se occupa tão altamen-

te a Theologia , repetem estes Hastemos , que são as

idéjs das paixões human.ts attiibuidas por nós á Divinda-

de. A Reveijçáo, as Escripturas Santas, os Sacramentos

e o culto exterior, partes tão ptincipaes da Theologia,

sáo também outros tantos objectos da sua maledicência

c ódio. E que direi da Motaf, e Regras da Consciência ?

Negada esta , o temor de Deos , e toda a idóa de hones-

tidade , acabão de desenibaraçai«se desta ultima parte da

Theologia.

Evacuão assim as virtudes Theologaes. Chamáo á

Fé huma cousa impossível. (_ Diccioiíar. Pliihs, tom. i,

artigo = Fi n). Dizem que Deos não pôde deternjinalla.

(^Miluiúr Pintos, cap. 14). E que obrigar a crer, he

obrigar a mentir, (^Chiiitia»'isine devoilé ;>'ig'. 172 ).

Quanto á Esperança , desvanecem-na absolutamente por-

que negáo a vida eterna , nivelando-nos com as bestas

,

e não crem a Ressurreição de J, C.
,

que he o funda-

mento da nossa Esperanci. ( O mesmo Diccion. l^liilas,

artigo = ^líí/jfõo e KesurreiÇõo'). Ora que caridade dei-

xão huns monstros, que não conhecem outro amor além

do carnal? Tousiaint no Livr. des M£urs~}. Huns mons-
tros que fazem aborrecivel a Deos, responsabilizando-o

pelos males e mizerias dos níOrtaes ? Systenie de ia JVo-

ture ). Huns monstros finalmente
,

que contrapõem o
egoísmo a caridade do próximo ?

A iVlctafisica , immediata em sublimidade á Theo-
logia , deve accmpanhalla na soa ruina e proscripcáo. C)

homem, no sentir destes brutaes Filoiofos ,
he todo car-

ne e matéria. Eis inúteis os tratados de Anima ou de

Psychologia. Também s.io inúteis as Regras de Ontolo-
gia. Anjos , Demónios, Entes espirituaes , são desconhe-

cidos a esses bons Filósofos. Para quanto vcem no mun-
do , basta-lhes huma matéria movida, seja pelo acaso,

pelo destino , ou por si mesma !

Cânones, a Faculdade de Cânones, por seu paren-

tesco com a Theologia, deve correr o mesmo fado. Eis-

aqui pois, Sr. Redactor, outras tantas Cadeiras que, se-

guindo tão temerário projecto, podem e devem suppri-

mir-se na Universidade , com mjnifesta utilidade da eco-

nomia publica. Este psc.idn-filosofico projecto poicm
,

admitte talvez huma emenda. Crear-se huma Cadeira de

Instrucçáo publica. Apegar da negligencia assaz liberal

de muitos dos nossos Paes , Mestres , e Pastores
,
per-

cebcm-se abuzos velhos na nossa mocidade , hum tenio
,

e maneiras barbaras e selvagens. De manhã let-se-hia o

Emilio de Koiisieoti. De tarde a arte de agradar ás se-

nhoras , composta por f. Ovicia Kaio, e vertida era

Poriuguez. . . . Alto lá, gritaiá V. m, , o verbo latino

=: yí/Hí =: não significa agradar; e a querermos traduzir,

com liberdade sim , mas também com propriedade , di-

temos antes ;:;afte d« seduzir as mulheres. := As lições

desse ihfanie e incecenlissiiro trstsdo , cuja } iblicsçío

custou a Seu author l.iim petpCitiip e b^ip rp-erçcido des-

terro , e que escondalisou a rr.esma coircnpida Fs/Kn
,

acabaxiáo com a honra, recato, e virtudes cie nossas

Familias , e as sepiiltarião no cppiobiio, na deiol-agTjO

,

e vergonha... — Assim será, Sr. Rcdaçlpr : mas pata

perdermos o ar bravio e grosseiro cue nos he ingériito
,

convém conhecer de perto, c cem frequência, o bcllo,

se bem que ininundo sexo. — Axicn.a ce tcdcs os Pu-

blicistas modernos, niicicnacs e estrangeiros , seculares

e ecclesiasticos , ricos e pobres, vclhcs e ncvos , sábios

e i::norantes. Ora para isto n.'0 ha obra njais pirpoicio-

nada
, que a arte de agr.dar is senhoras por Fublio Oví-

dio Nnso. Emendenics es erros deRiWíJ, escravisada en-

tão por Augusto , e hoje por luim Vigário do Cahlio-^

e desenterremos das praias do inhospiío Eíxino os esses

do narigudo Poeta de Siilooaa. Serio clles merios bei)Ç-.

méritos da humanidade que os de Virgiiio, e Vcltoireí

longe estava de occupar-me com estes objectos. A*

face do determinado na nossa Constituição , não pubji-,

qudi huma dissertação sobre a justiça da tortura, cppli-

cada na letra e espirito das antigas leis de Maponha e

PoitHgiil. Substitui- lhe , e estr u concluindo outra sobre

a origem, utilidade, e necessidade da pena capital....

não porque temi sua alolição ; mas pc tque vejo sceleta-

dos 110 fundo dos cárceres , satorcaiidc-ie cem esta par^

e!les deliciosa esperança, .,

A Deos, Sr, Redactor: desejo que passe os presen-,

tes festivos dias com saiide
,
prazer , e íeluidades ; e com

o novo anno viva mil outtos.

CORTES. — 5fjj/;o do dia 7 dejansiro.
, .

Aberta a Sessão ás horas do costune sob a Presi-

dência do Sr. Mnrgiocíii , leo o Sr. Secretario fíodrigo

de Sotisa a acta da precedente
,
que foi apprc vada ; éco

con'a o Sr. Secretario Felgiieirt)s do expediente, em
que se comprehendia a seguinte correspondência : — Huin

officio do Governo pela Secretaria dTstado dr^s Negocies

da Fazenda, comendo infcin ações que lhe frrão pedidas

acerca das relações do Governo com a Ccn n;issão do

Thescuto.
Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da flía-

rinlia , incluindo as seguintes partes do Registo do peno,

1.° Regista tomado as 7 horas da taide do dia 5 d^

Janeiro de 1S2J.

Galera Portugueza Inconiforavelf Capitão o 7." Te-

nente Estevão José Al\es , de Fenitiníuce em 45 dias,

e 1 1 passageiros.

Novidades.

O Commandante disse; "que no dia 14 de Novem-

bro chegou a Pernambuco a Escuna Xejcrina , vinda do

Rio de Janeiro cem officios para aquelle Governo, entre

os quaes a partecipacão de se haver scclamado S, A. R.
Imperador do Brasil, e o Decreto para a mudança àx

Bandeira ; que desde logo se destinou o dia 27 de No-
vembro para a acciairiaçáo , e para ser pela primeira vez

içada a nova Bandeira , e que a Porlugueza nunca n ais

se tinha içado, — Disse mais que no dia iS de Novem-
bro chegou a Pernambuco hum Ajudante d'Ordens do

General Labatoiír com officios do mesnio , e iti que pe-

dia 600 homens, algum dinheiro, e aitilhería, e que,

segundo dizião, tudo se Ilie apron ptava. finalmente dis-

se, que Pernambuco estava em secego, e que os Depu-

tados daquella Ptovincia para o Congresso trasiliense, fi-

cavão eleitos, e que esperavão partir para o Rio de Ja-
neiro depois do dia 27 de Novembro em huma Escuna

Americana." Não traz officios, nem malla. Os passagei-

ros sáo : o Desen bargador João Ferreira Sarmento Pi»

mentel , o Alteres de Cavalleria ót Milícias Tliomás Jo-

sé de Montes, Dcrriingos Soares Ribeiro, João Affrnso

Botelho, e Salvador Dias, com 6 pessoas de família
,
sem

emprego.
2.° Registo tomado ás n horas da rranhã do dia 5»

Escuna Portugueza Nynja ^ Commandante o i.° Te-

nente Fianciúco José Wo»clio, do Ipyal em 13 dias, e

4 tnallas.
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Observações.

Esteve successivamente na Madeira, S. Miguel,

Terceira , e FaJ/al.

Novidades,

O Commandante disse : "que na Ilha do Fdj/o/ se

jlirou solemnemente a Constituição Politica da iMonarquia

Portugueza no dia 15 de Dezembro; e que no ancora-

douro daqilella ília ficara o Correio Waritimo Gleria."

Não deo novidade alguina. Entregou 6 Cartas d'officio,

«jue se remettem juntas.

j.° Registo tomsdo ás ; horas da tarde do dia 5.

Galera Portujueia Conceição Oliveira, ' apitão o

2.° Tenente Filippe Vieira dos Santos , da Bahia em
53 dias, 1 passageiro, e 2 mallas,

N ovldades.

O Commandante disse: "cjue no dia jo de Outu-

bro chegou á Bailia a Expedição da Náo D, João VI , e

no dia seguinte desembarcou a tropa
;

que no dia 9 de

Novembro marcháiáo a atacar PerojA , e o Engenho do

Cabrito , e que em quanto ao resultado desta acção se

reporta aos papeis públicos. E finnlmente concluio, que

e Cidade estava sitiada, e cOin muita falta de mantimen-

tos." Entregou 4 sacos, e 7 Cartas d officio
,
que se re-

mettem juntas. Os passageiros são : João de Mattos

Guimarães ,
Negociante ; António Ferreira Nogueira ; e

Domingos Leite Craveiro , sem emprego ; D. Anna Vi-

ctoria de Sousa ; D. Anna Francisca Simões dos Santos
,

e huma escrava ; e Maria Antónia.

4.° Registo tomado ás 6 horas da tarde do dia 6 de

Janeiro de 182J.
Bergantim Portuí^uez Tríie de Maio, Commandante

o i.° Tenente Manoel Pedro de Carvalho, do Rio de

Janeira em 72 dias, 28 passageiros, e 1 malla.

Novidades.

O Commandante disse: "que no dia 12 de Outu-

bro foi S. A. o Príncipe Real acciamado no Rio de Ja-

neiro Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do

Brasil. Que aqiiella Cidade não gozava de maior socego

peia divergência de opiniões entre Europeos e Brasileiros,

e que ainda não linhão alli chegado os Deputados preci-

sos para se installar o Congresso Brasileiro." Entregou

liuma Carta para Sua Magcstade Fidelíssima
,

que se re-

mette junta. Os passageiros constão da relsção inclusa.

Leo outro officio pela Secretaria d'Estado dos Negó-

cios da Guerra sobre a duvida no abono do soldo a 4
officiaes Inglezes demitidos do Exercito Portvigu-.z. Ouiro

com o requerimento do Carcereiro do Castello , Izidoro

Josc da Cruz Ferreira, sobre huma gratificação.

O mesmo Illustre Secretario mencionou dois officios

datados na Bahia a 1 i de Novembro dos Commandantes

da Força de Terra e de Mar sobre bum choque, que

Jiouvera no dia i do mesnio mez.

Alandou-se fazer menção honroza das felicitações,'

que pela installaçjo das Cortes envião as Camarás Coiis-

titucionaes de Pinhel, Moura, Villa Velha de Rudâo,

"Ponte de Lima , Vil/a Bí^iin ,
Cainyo-moior, dos Coutos de

Maceiradão , Sazarini, Concelho de Aregas , e do Te-
nente Coronel , c mais officiaes do Batalhão de Caçado-

res n.° 4 pela occazião de enibjtcar para o Brasil.

Ouvirão-se com agrado as que pelo mesmo motivo

dirigem o Corregedor á'Elvas , do Substituto de Barcel-

hs , dito de S. Vuente da Beira ^ Ao Juiz Ordinário da

Villa das Aguiaj , dito de Maceirailão ,
dos Professores

de Latim, e primeiras letras da Villa de Pombal; òo

Professor de primeiras letras de Arouca ; do Prior da

Igreja Matriz de Alcoutim ; do Professor de Latim de

'Souzel ; e da Sociedade Litteraru — Agricultura ::= estabe-

lecida em Santarém.

Ao Governo o auto de juramento da Paroquia de

Ribalhas.

Ficarão as Cortes inteiradas , e se mandarão abonar

as faltas do Sr. Deputado Vmto de Magalhães desde o

dia 27 do passado, por constar por documento a sua mo-
léstia. O mesmo se praticou com o Sr. Ferreira da Sil-

'oa.

Ficarão inteiradas das partes de duente dos Srs.Joao

Vedro Ribeiro, Seixas, e Bispo Conde.

O Sr. Secretario Ba sitio Alberto fez a chamada , e

disse se acliavão presentes 106 Srs. Deputados , e que

faltavão ji , sendo 15 doente» , e 16 sem causa.

O Sr. José hibsrato pedio e obteve palavra para

pedir que se perguntasse ao Governo o motivo porque

não tem posW em execução a decisão das Cortes sobre

Tribunal da Protecção da Liberdade da Imprensa; por-

que tudo o que se refere a hum tal objecto , elle con-

siderava de grande importância.

O Sr. Presidente disse
,
que não havia duvida al-

gema em se fazer essa participação. — Apprcvado.

O Sr. Presidente disse
,
que na sala próxima se acha-

vão o Ministro da Fazenda, e o do Reino para assisti-

rem á discussão; porem que antes de os admittir tinha

a propor que determinando a Constituição que os Minis-

tros não assistão á votação ; e sendo o presente Orça-

mento de muitos artigos , e não devendo os Ministros

sahirem tão amiudadas vezes da sala , achava que o ex-

pediente que se devia adoptar, era reservar todas as vo-

tações para o fim. — Approvado.

Os Ministros forão introduzidos na sala com a eti-

queta do costume : e logo o Sr. Presidente declarou a

Ordem do Dia.

Orçanienio das Despezas para o anno corrente.

Ministério dos Negocias do Reino,

Orçamento das quantias
,
que se sufpúem necessárias

para supprirem as despeios deste Ministério no

anno futuro de 1825.

Cortes 240:000^000
Dotação dEIRei e da Família Real 427:400,^00»
Conselho d'Estado \^'-'>(>°Í> 00
Secretaria dEstado dos Negócios do Reino 13:6)2(^000
Academia das Sciencias 5:070^000
Arquivo da Torre do Tombo 5:203^200
Aula do Desenho i:20gi;J)00Q

Biblioteca Publica 9:720,^5400

Casa de Bragança 77:z3Íiái772

Collegio dos Nobres 3:980^)000
Expostos 6:i79!à840

Geraes dos Estudos 1:728^)000
Guarda dos Archeiros 15:384(^580
Hospital de S. Joss i;çoo^ooo
Jardim Botânico 5:200^000
1 Iluminação 72:000^000
Imprensa Nacirnal 49:530^000
i\leza da Consciência e Orden? 14:986(^000
Músicos Instrumentista da Cair ara 4:239^260
Obras Publicas 3 20:80-(J)Ooo

Ordenados de Lentes, e Professores i:65o;^cco

Ordenados da Superintendência das Fabricas

da Covilhã e 'J"res Comarcas 832^000
Pintores da Camará 8oO(^coo
Professores Públicos , e Mestras de Mininas

pelo Colre do Subsidio Lúteiario 22:271,^400
Seminários i:o89(;^ooo

1'erre)[0 Publico 67:312^8)900

Total i:40;:6iS(^i53

Fizeráo-se algumas observações sobre este Orçamen-
to , respondendo as duvidas que se «fterecêrão os res-

pectivos filiiiistros, julgando se a matéria discutida , e re-

tirados os ftiinistros pozeráo-se a votos as 4 addiçóes pri-

meiras , e forão appiovadas : a i.' reduzindo-se a l?0^;
a 2.' sem alteração; a 5." a 21:560,^; e a 4.° como \c

acha.

O Sr. Secretario Felgueiras disse ,
que o Secretario

d'Estado dos Negócios do Reino lhe entregara pessoal-

mente huma carta
,
que o Príncipe Real enviara a seu

Augusto Pai , e que ElRei fiel aos seus ptincpins i.n-

mediatainente manJjra apresentar ás Cortes. Esta Carta

unicamente serve de pattecipar a sua elei'açáo a Impe-

rador do Brasil , e inclue os papeis publ cos
,

por o.ids

ccnsta aquelle acontecimento. Wandáiác-;e copi.ir , e ic-

metter o original ao Governo.

O Sr. Presidente deo para ordem d> dia o Projecto

da responsabilidade dos Ministros, e Ijvantou a Scjsão

ás 2 horas.

W A i J\i P U ii íN £j A JN A C 1 O N A L.
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Il

BRASIL.
Firnambiict 26 de Setembro de i8i2.

Peças OfficiaCs.
' llustrissimos Senhores do CoIIegio Eleitoral em

Olinda. Foi presente a esta Junta o officio de VV. SS.

datado de lioje , no qual VV. SS, dizem que só podem
deliberar sobre a Eleição dos novos Membros do Gover-
no, achando-se reunidos com os Eleitores da Comarca do
"Recife : isto mesmo já esta Junt.i tinha prevenido officiaii-

do jogo de manhã ao CoIIegio EItfitorai desta Comarca
do Recife : e de novo insta a VV. SS. em nome de
Sua Alteza Real o Príncipe Regente Perpetuo Defen-
sor do Brnj(7

,
pela sua demissão, por julgar, que tal-

vez será este hum calmante nas actuaes circunstancias.

Deos Guarde a VV. SS. pnr muitos annos. Palácio

da Junta Provisória do Governo da Província de Pemam-
haco )6 de Setembro de mil oitocentos e vinte dois.

^—Mitnoel Ignaclo de Carvalho — Pro - Presidente — Fi-

lippe AV.-; Ferreira — Bento Jnsé da Costa — Joaquim
José de Miranda — haarentiiio Antónia Moreira de Car-
valho , Secretario.

Illustrissimos Senhores. —^ Devo previnír a Vossas

Senhorias que participação igual á que tive a honra de
dirigrr a Vossas Senhorias em data de dez do corrente

acaba de fazer a Junta Eleitoral da Comarca do Recife
,

e que visto o acharem-se Vossas Senliorias divididos em
duas Sessões

,
parece-me cumprir á boa ordem que Vos-

sas Senhorias mutuamente se communiquem para a Elei-

ção de Presidente da Junta do Governo, a fim de que
se evitem divergências qup possão perturbar o socejo

publico. — Deos Guarde a Vossas Senhorias como since-

ramente o deseja quem tem a honra de ser. — De Vos-
sas Senhorias — Muito attento Venerador e Criado —
Gervásio Pires Ferreira.— Recife de Pernambuco quinze

de Setembro de 1822. — Illustrissimos Senhores Presi-

dente e Membros da Junta Eleitoraí do Districto de

Olinda.

Illustrissimos Senhores.— A VV. SS. aquém cnmô
órgãos da vontade geral dos habitantes desta Pravincia

devo a honrosa nomeação ds PiesidVjnte da Ex." Junta

Provisória do Governo, a VV. SS. incumbe proverem hum
lugar

,
que poderosas circunstancias me obrigão a demit-

tir pela segunda , e ultima vez. Nao pôde escapar á pe-

netração de VV. SS. a necessidade da minha demição
,

a fim de estabelecer-se a ordem publica, para que ella

me possa ser estranhada.

Não apresento a VV. SS. por motivo de ver tão

mal conceituados, e correspondidos os meus desejos, e

serviços para a felicidade desta Província , assas superior

á opinião Publica, quando ella se oppóe á honra, assim

como a todas as consideraçSes de interesse pessoal , car-

gos , e homens
,
quando se trata de servir a Pátria , em

pouca monta tenho essas bagatelas, que alias servem de

mira aos impostores de Constitucionalidade, e Patriotis-

mo para melhor encobrirem seus interessados fins.

Pago de sobejo com a satisf.ição da minha própria

consciência, dos serviços feitos, neín a falta de reconhe-

cimento da parte de hum Povo irreflectido, e seduzido

pôde esfriar o patriotismo
,

que me devora , e nem o
brilhantismo do lugar pôde cegar-me para nclle me con-

servar huma vez ; que não convém í tranquillidarie pu-

blica, á dignidade do mesmo Goverrio , e á minha hon-

ra, que he alguma cousa para hum homem de bem, para

deixar de entrar em linha de conta.

Logo que, Illustrissimos Senhores, espíritos intri*

gantes, c atrabilarios tem podido com suas suggestóes ex-

citar no Povo desconfianças sobre a regularidade da mi-

nha conducta politica , com quebra do respeito devido k

E%.' Junta, e da confiança, a que eu tinha direito pelo

meu Patriotismo ,
e serviços , o Bem Publico exige a mi-

nha demissão , como o único meio de restabeleccr-se a

subordinação , e a mutua cenfiança dos Povos , e do
Governo, tão neCeásarra ao bom andamento dos negócios

da Província.

Não convém de certo , Illustrissimos Senhores , &

tranquillidade publica, e á dignidade do Governo a mi-
nha conservação em lugar de tanta monta

,
por isso que

da falta de confiança dos Povos no Governo
,
que os re-

ge , e vice versa resulta o desgosto , e insubordinação

da parte de huns , e a falta de acção da parte de outros j

e por consequência a anarquia , o peior dos flagellos ^
que a natureza em sua ira gerou em damnó dos mortaes ^

e implica com a minha honra ; por isso que a dignidade

do lugar tem sido atacada impunemente
, e eu positiva-

mente insultado na qualidade de Presidente pelos factos

do Governo ,
que mais honra fazem á sua prudência , e

pot desgraça da razão, e da boa ordem social , faz-se gar-

bo desses procedimentos irregulares , e subversivos dii

ordem Publica, e da Constituição, e os mesmos insultos

são elevados á categoria de honrados feitos, com o espe-

cioso pretexto de serem tendendes á união do ErasíL

Não me era Occulto , Illustrissimos Senhores, que o ju-'

ramento de obediência dado ás Cortes da Nação Portu-

gueza , e a ElRei, como outros muitos sobre pactos sa-

ciaes , era tacitamente condicional , e qu^e o bem ser dO
Reino do Brasil , era a condição do que eu havia presta-

do , não me competindo porém outra coisa mais que obe-

decer , e representar , cm quanto os nossos Deputados fi-

zessem parte dessas Cortes , ou não lhe tivéssemos reti»

rado nossas procurações , eu não devia aberrar da estra-

da
,

que marcava o dever do meu juramento , e menos
fazer-me cargo de resoluções sobre novas organisações

politicas desta Pro\incia sem audiência de VV. SS. , e
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sem m& apresentar indigno da escolha
,

que de mim se

havia feito , e dl mim mesmo.
Embora algnns atribilarios para desvairarem a 0|ii-

liiáo Publica sobre a minlia coiiducta me criminem por

esse procedimento , imputando-me calun^nicsam-jnte para

illudirem a plurali<tade irreflectida , ora vistas de indepen-

dência , e divergentes da uniáo das Provincias do Brasil
,

e ora decidida adliesSo ao systema de Portugal em dam-

no do mesmo Brasil ; lelizmente o meu caracter, con-

ducta , e feitos, devem ser coniiecidos
,

para que eu de-

va abater-me a responder a tão estúpidas , e desprezí-

veis caiumnias ; e a declaração do Governo á S. W. o

Sr. D. João VI , logo que d sua noticia chegou o igno-

minioso desprezo pelos Deputados de Portugal das bases

das estipulações politicas , que devião firmar a união

Luso-Brasilica , devem provar a regularidade da sua mar-

cha em ponto tão melindroso.

Não pertendo com a minha demissão estimular a

sensibilidade de VV. SS. contra os autliores de siiiiilhan-

tes insultos , a razão e o tempo os fará convencer do

seu erro
,

quando a própria consciência já não os tenha

assas castigado , e nem he minin intenção escoar-me ao

serviço da.NaçiO , a sua felicidade sempre será o alvo'

dos meus desejos , e para o conseguir serei prompto a

abandonar .barcos e redes ; mas , Srs. , he-nie forçoso

evitar lugares,, que possáo comprometter a tranquillida-

de publica, e a minha boa, fama, e VV. SS. ,
que me-

lhor que ninguém sabem quanto a honra he cara a hum
tomem de bem , não pbdetáó deixar de receberem áé

bom grado à minha demissão. _,'

Os Ctíos illuminem a \ V. S.S. na escolha de (lUn^

Presidente digno dos Habitantes desta Província, e que

pelo seu Patriotismo , e conhecimentos mellior possa

coadjuvar ao Governo na direcç o dos Negócios Públicos.

Deos Guarde a V. SS. como o deseja q>icm he com

toda a consideração ás pessoas, e qualidades de VV. SS.

muito attento Vçnerador e Criado— Gervazio Pires Fer-

reira. Casa da Eoa-Vista !0 de Setembro de 1822.

—

'

Jllustrissímos Srs. Presidente e Membros da Junta Elcíto-

íâl (d* ;Pistf icto de, Olinda.

-:iTi s 1'ii/J "'-•

LISBOA 8 de Janeiro.

Recebemos folhas de Madrid até 6 do corrente
;

mas nada adiantão que nos decida na grande questão de

paz ou guerra, O Duque de Wellington sahio de P,irís

para Londres-

"Sr, Kedactor da Gmcta Vnivcrja!

:

"Os excellentes escritos, publicados no seu perió-

dico (o uniío, dos que eu leio, que merece a minha ap-

provaçáo) sobre o juramento da Rainha, a Senhora D.

CnrlotaJ oaijuina, não tem exhaurido a matéria. He nego-

cio muito importante, e da muito nos olhos de toda a Na-

ção : acredite-me , Sr. Redactor, ainda ha de dar muito

aue fazer. Não entro por ora na questão se a Senhora

Rainha era , ou não obrigada a prestar o juramento, ou,

gendo-o se elle estava satisfeito com o do Seu Augusto

I\latido. Também me não embaraço com o comporta-

mento dos ftlinistros : tem sido bem escovados por niãos

mais hábeis do que a minha , o que me importa , e de-

deve importar a todos, para socego da Nação, e segu-

rança da Representação Nacional
,
são os acontecimentos

da memorável Sessão de 27 de Dezembro. Eu não me
admiraria de que as Galerias se declarassem a favor, ou

contra as opiniões dos Srs. Deputados
,

por signâes de

approvação, ou desapprovação , em quanto durasse a dis-

cussão ; mas durar esca por mais de 4 horas
,
sem haver

TUmor algum , e cahir de repente huma terremotada (dei-

xe-me assim dizer) no próprio instante , em que o Sr.

Deputado Accursio dus Neves hia a declarar o seu voto,

por huma das simplices palavras =sim=: ou = não = que

fiiier isto, dizer?. Não são os Srs. Deputados livres nas

suas opiniões, e votos? E qual seria o Sr. Deputada que

se julgasse em liberdade para votar, depois de hum tal.

procedimento das Galenas ? E como não produziria coac-

ção este facto
,
quando somente o seu receio antecipado

fez que faltassem na Assembléa 50 Srs. Depiitadis ? A
saber 44, que se acharão de menos, quando se fez a chj-

mada , e 6, que desertarão da Sala; porque achando-se

92 no acto da chamada , só apparecérão S6 quando se

procedeo a votar. Esta conta he feita pelo Diário do Go-
verno.

"E que me diz aos insultos, e ameaças, feitos ao

sobredito Sr. Deputr.do Neves ao sahir do Congresso
,

mesmo ás barbas da Guarda? O Caso he estrnndoto j>or

si mesmo, pelo objecto,' que o motivou, e pda illustre

personagem , de qtre se tratava ; e por isso de certo se

liavíão de dar providencias para não iicar impune.
" Ve;a pois, Sr. Redactor, se nos instrue , ao pu-

blico, de qíiem he o Ministro encarregado desta tão gra=

ve
, como" indispensável diligencia, e de quaes são os vo-

gaes do Conselho de guerra
,

que se deverá estar tazen-

do 30 Ofhcial da Guarda, por ter faltado t^o essencial-

mente aos seus deveres, que nem deo hum só passo pa-

ra atalhar a assuada , que ás ^uas. barbas , se fez a hum
Representante da Na^áb ^ áO. í^ihU An Cpngressç."

N. B.' Obi;ert'arem05 iSbrí b objétto principal des-

ta Carta
,

que o facto da assuada ao Sr. AccWislo das

T^eves , e a alguns oulròs Deputados em differentes cc-

casiões , he lium poderoso pretexto para os initnigos ex-

ternos e internos do SyStema gritarem que ha hum par-

tido predominante no Cnnjfesso que instiga este proce-

dimento, indigno de humâ Naçao ilhistrada. He de ab-

soluta necessidade invéstisar os authores destas assuadas

para fazer desmentir de luirti modo authentico esses ini-

fiiigos que apregoão a prepotência de alguns Membros do
Congresso: e'm se isto não fazendo he impossivel negar

áquelles inimigos essa ptóva. Ora
,

pondo a hypothese

de que havia quem manejasse, pagasse, e estimulasse

occultâmente a cánallia a atacar os Deputados de senti-

mentos oppostos aos do Sr. Accursio, c outros, e que

esses erão os éhxOvàlhàdòs , não clamarião elles alto e

bom som contra éstã íiiTame maquinação, n5o troaria al-

gum delles na Sala dõ"Con£;ressO paia que immeri!.U3-

mente se mandasse ao Governo devjsSar de tão atrevido

procedimento, para punir os culp.ídõs ? Não se m^mdaria

fazer Conselho de guerra ao Ofhcial da úuarda ^ se o
insulto fosse feito no esf>3Ç0 a que se cinge a sua obri-

gação ? Nada disto se teni'visfo; porque o insulto nio

foi feito a certos Senhores Deputados ; mas nisto não se

vé o— çi/arf iihi noavis , ojieri ne faceris ; vé-se h.Uma

tacita approVacão de huiii crihhe.

CORTES.

—

Sessão do ílio % de Janeiro.

Aberta a Sessão ás horas do costume sob a Presi-

dência do St. Margiochi , e lida pelo Sr. Secretario 7Vifi'

más de Aijuino a acta da precedente
,
que foi appróvada ,

deo conta o ST.SeQXeX.ií\ò PeigíteDras ào expediente, em
que se comprehendia a segtiiíitè ctrrtespondencia : — Hunj
officio do Governo pela Secretaria de Estado dos Ne^o-
cios da Fazenda', em qué petfe a correspondência official

,

que haja na Secretaria das Cortes relativa á Província do

Piau/li, a fim de se cumprir o Decreto, a que se refe-

re. Outro pcfa Secretaria de Estadn dos Negócios da

Marinha , aconipanliando o requerimento de três Lentes

da Academia de Guardas Marinhas , e outros , che~3dc-í

proximamente do Kii) de Jnnciro
^

pedindo serem aqui

empregados ; á Commissão de Marinha.

Mandou-se fazer me'nçáo honrosa da fe'Iicitjção di

Gamara Constitucional da Vilia de Ervcdosa.

A Caitiara da Ilha dO Frtiiíl envia a copia da acta d!>

primeiro escrutínio de Divisão Eleitoral di mesma liRa
,

pela qual ficou reeleito O Oesembarg:i loT Manoel Josó

de Arreaga Etum da Silveira, e pe3e seja chamada, in-

dependente da espera do segitrtdo escrutínio,' ptfrque ha

obstáculos, que o demoraráó ; á 'Cotíimissão dbs Poderes.
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ficdráo as Cortes iiUtíiíaJjs dis partes tie doente

dos Srs. Jíorges </í íi/r/i)j (a quem pelo mesmo motivo

se niai)d.irão abonar as faltas desde o dia 2 do corren-

te ), e Manoel António Martiiii.

Mandou-se dac a coiisidcr.içáo do costiinie á felici-

tação de despedida ,
que faz João da Matta Cliapcuset

,

Governador da Provincia de Cnho-Vcrpe , peia occasião

lij sua partida para o mesmo Governo.
fllandJrJo-se distriliuir pelos SfS. Deputado-; exem-

plares do Ualaiiço do Cotre da Fazenda fia Ciilade
, que

cm nome da respectiva Junta ejivia o seu Deputa.io Es-

crivão Vicente José Borgts da Silveira.

A' Commissão fliilitar huma memoria sobre o recru-

tamento
,
que ofierece o Medico de itilues , Luiz Antó-

nio Marques Prezado de Lacerria.

O Sr. Secretufio Thomái de Atjuiito mencionou dois
^ discursos recitados em Monçuraz, por .... Galvão em os

dias do juramento da Constituição, e da eleição da Ga-
mara Constitucional ; forão recebidos com agrado.

O Sr. Q^iiciíf^a mandou para a ineza liuma repre-

sentação da Gamara Constitucional de Evoru sobre cer-,

tos objectos.

O Sr. Secretario Baíitio AV>erto fez a chamada , e

disse se achavão presentes 1O5 Srs. Deputado?,' e que
taltavão j2,, sendo 17 doentes, e 15 sem causa.

]

O St. Joíé de Sá , como relator d.i GomaiissaP Ec-^

ciesiastica de Reforma, pedio e obteve licença para lef

lunvi partcer em resposta a hum oílicio do Ministro das

Justiças, que continha huma renresentaçáo da Comniis-
S.I0 encarrejjada da execução da Lei da Reforma dos Re-
gulares , em que e.xpunha a prevaricação de alguns Pre-

Ldas j e a necessidade de cohibir os abusos, que elles

praticao.

A Commissão crimina a conducta de taes regulares,

assim como louva a de outros, e parece-lhe que nas leis

existentes se encontra o remcdio que a Commissão pei-

tende. Depois de algumas reflexões feitas pelo Sr. Frei-

re, decidio-se que não havia lugar a votar sobre simi-

Ihance matéria.

Ordem do Dln.

Projedo da responsabiliditíí dos Ftinccioiíoiios Ptililicos.

O Sr. Secretario Thomns de A^juiiia leo os seguin-

tes artigos
,
que promiscuamente entrarão em discussão :

Parte I. — Ga respoiuobllidadt dos Funcclomirios Pu-
lilicos

,
e da maneirn de a fa-T,er effccúva.

Titulo I.— Da rcsponsabiiidadc dos Fiuuíiânarlaj

Públicos em s^crat,

" i." São responsáveis per qualquer ordemy e se jul-

íjatáó seus authores , não só as authoridades que assig-

náráo , ou referendarão , mas igualmente todos aquelles

que votarão pela determinação nella contida
,

quando a

Ordem he o resultado da deliberação collecsivamentc to-

mada.

'Os Deputados de Cortes como taes , a quem a

Constituição declara invioláveis por suas opiniões e vo-
tos , de nenhum modo se podem julgar incluídos na dis-

posição deste artigo.

" 2." Na extensão gínuina da palavra Ordem com-
prehende a presente Lei qualquer Portaria, Resolução,
Carta, Sentença, Despacho, i\landado, ou qualcjUer ou-
tra determinação, seja qual for ali.is a sua denominação
particular, que provenlia de algum dos Poderes do Esta-

do, ou seus .Agentes, huma vez que tenha hum caracter

de publica autiioridade.

" 5,° Não podendo jamais recahir responsabilidade

na inviolável pessoa do Rei , se julgará sempre illegai

qualquer ordem ( art. 2.°^ que emane do Throno , e

que não esteja assignada , ou referendada por .ilsum dos

Secretários de Estado reconhecidos pela Constituição.

"4.° Julgar-se-ha outro sim iilegal toda a Ordem
C-art. 2.°) que ou não caiba nos limites da autiioridade

donde emana, ou não esteja revestida das solemnidades
,

e requesitos externos
, que a Lei exige para sua vali-

dade.

"5Í" S30 responsáveis
í
por qualquer Ordem; iilegal

(art. 5." e 4."), ãlérri dós iè'Cè 'aí.\1,f'rés t='ft.'
^.'^) Vcdfcs

os fuNccionarios públicos, cue
j oV qúaíqier ri-cdolíe

derão cunptimentp ; os quaes sé julgará 'ttiítn fifcçedido

por própria c espontânea deliberação, sem cie" sè llifes

admitta neste caso por escusa á cbédiíéiitia '. dfcvjda io
Rei, Gu a qualqueV ctitro superior."

O Sr. Hrjiidiio Ptreira. sbiio a 'císcussãò . 'e ífífjíis

de ter mostrado em hum longo discíifit)
^j

que ííliWa ÍY-

dem do Juiz só he niá , e pOr ccri<t queiVííá siitêita ão

castigo, que a Lei, da responsabilidade lhe jnyòíir
,
pelo

prejuízo, que da sua e>.'ecnçáb pcdé lèsukár a tcueírc

,

propoz a seguinte enenoa :'
.

^

... ....

"São responsáveis per qúáíqiíér.ÓrdéniJ '^tife 'jjrtdíi-

zísse efFeíto, as authoridades, qiiè a<si'gi.árã'o, cu reft-

rendáião ^ sem excepção das tfiè às vplíjrãb còlfèctíya-

niente para seli cunipiimentd. '
,',^ " '. t'" ["' ' '

•- '

O Sr. T\,> í:«tr«/d?sie i-Ki^á t^ènW^^liíWa ?)Çii-

ma em approvar o primeiro paragrafo do ait. 1."", por-

que o acho excelleifte , não posso pcrém convir no se-

undo
,
porque o julgo desiiecessario. Já. na Ccjisptnição

stão determinados es çãsos tni c|iíc es Ti j ítídcs são
^—onsaveis , >i.e pois ífiíif.à yéti'áf'tifa redi/níiincfa

, e
riii(ilia ©piíiiáo que seja crrittidò ò 2. j'iia'|fà(d do

e

respi

he m
1.'

j, II
O St, ícrges Cerneiío

, depois de ter' discorrido

,

e.jjnostrad o a inípoitintia desta lei, è cjuíniô d'ellã àé-

pende o progresso Co Sysicn a Constitiícirnal , d/sse cue
a responsajiilisiade deve príncipe imeiHe ttcilir «cbte ás

authoridades ptunariasi é ciie os ágéi-.fes subaltérilcs âe-
vem ter huma cbcd|itíníia passiva'.

Os Srs. Erocl^ado j, t Kvclia loureiro , distòrférãp

sobre o objecto.

O Sr. Marciano 'de JzevêJd :' Vamos disciitir ó Pro-

jecto da maici' tiffitiildcde ^ e não n eros interessante,

e desejado .pelo pcvo, ccn o ptcficuO rtnecio a seus ma-
les. Observo porém que rso tem artigo slofiV. relativo

aos Adyog ados.,, os quaes posto que não sèjÉc trrpitoa-

dos pulfliccs ,
(cdavia e.xercem fiuira prcffsãó , cue cé-

manda séria ilttnção. F.l(ts' abircfu ã poita a's disputa-s

forenses , c n uito pcdtni crfcòrrér para a boa rdn.iris-

tração da iusliça, e pata aroaaimónia, ou dercidcns das
familias. Eu íou Advogado, e [ostó cue Itma vez tra-

çasse huma linha da cL'a! i.unca n e desViei por erro
de vontade , ainda que n'i.iias vezes por erio de enten-
dimento ; com tudo seu Irmem

, posío hum dia esciie-

cer-me dos meus deveres, e pnrqiie isso ne não siicce-

da desejo ter .í vista hnnia nassa de Hercules, que me
ameace , e advirta. Protesto pois apresentar «m lugar
oportuno artigos que digão respeito a' resprníabilidade
dos Advogados." Disccrteo sobie a mateiia, scbre o que
offereceo algumas emendas.

Discorrerão scbre o objecto rutrrs illustres Depu-
tados , e julgado discutido, e postos successivamente a
votos os 5 aitigos , forão approvodos.

O Sr. Girão como rcl.ftor da Ccrrniissão das Artes

leo hum projecto de Decreto para a reforma da fabric?

das Sedas , e administração das Ageas livres : ficou para

segunda leitura.

Apresentárâo-se as seguintes indicações: 1." do Sr.

Ribeiro Tavares sobre Candelárias: 2.' scbre creação de
aulasj para educação da mocidade do Sr. l^iccedo Cotítinho %

j.' do Sr. Derramado para a excitação do Governo para

a execução das leis contra os v.TS;abundo? , Siganos , e
Salteadores : approvado : 4.^ para o regimento das Ca-
marás Constitucionaes.

O Sr. Presidente deo para Ordem do Dia a con-

tinuação do Orçamento, e levantou a Sessão ás 2 ho-

ras.

PEÇAS OFFICIAES.
Caela de Lei.

Dom João por Graça de Deos , e pela Constituição

da Monarquia., Rei do Reiíio-Unido de forlugal ^ Ura-

íil , e Al^arves y d'aquein c d'a!ém Mar «m Africa, etc.



[U]

Faço saber a todos os meus súbditos que as Cortes De-

eretáráo o seguinte :

As Cortes , em observância do artigo S.° da Cons-

tituição , nomeáo Membros do Trilninal Especial da Li-

berdade da Imprensa os Cidadãos João Vicente Pimentel

Maldonado, José António Guerreiro, Francisco de Assis

Ferreira de Moura
,
José PorteDy, e D, André de Moraes

Sarmento, os quaes sairão eleitos pela ordem poique vão

leferidos. Lisboa Paço das Cortes em 20 de Dezembro

de 1822.

Por tanto Mando a todas as Autiioridades , a querti

o conliecimento , e execução da referida Lei pertencer

,

que a cumpráo , e executem tão inteiramente corro neí-

ía se contem. O Secretario de Estado dos Negócios do

Reino a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Pa-

lácio da Bemposta aos 24 de Dezembro de 1822. ElRei

som Guarda. Joié da Silva Carvalho.
"

Portarias.

" Manda ElRei
,

pela Secretaria de Estado dos Ne'-

*ocios da Guerra ,
que o Rrigadeiro encarregado interi-

namente do Governo das Armas da Corte, e Província

da Extremadura , faça prender e julgar em Conselho de

Guerra , a José António Ferreira Vieira , Governador

nomeado para as Illias de S. Tliomé e Príncipe
,
por não

ter partido, para o seu destino, na ultima expedição de

Africa , como se lhe havia ordenado nas Portarias que

se lhe expedirão, pela mesma Secretaria de Estado, nas

datas de 17 ei8 do corrente mez , das quaes se remettem

as copias inclusas
,

para servirem de esclarecimento no

mesmo Conselho de Guerra. Palácio da Bemposta em
}0 de Dezembro de 1822. = Manoel Gonçalves de Mi-

randa.
''

".Manda ElRei, pela Secretaria de Estado dos Ne-

gócios da Guerra , remetter ao Ministro e Secretario de

Estado dos Negócios da Justiça o incluso officio do Bri-

gadeiro encarregado do Governo das Armas da Beira Baixa,

e mais papeis que acompanhas o mesmo officio
,

por

todos os quaes consta que o Juiz Ordinário da Vdla da

Earquinha recusou dar aboletamento ao Quartel Mestre,

r a huma escolta de hum Cabo , e dez Soldados do Re-
gimento de Infanteria N." 20 ,

que pernoirdrão na dita

Vílla, vindo na diligencia de conduzir os soldos, e prets

deste Regimento, de Torres Novas para Abrantes: e

Determina Sua Magestade que o mesmo Ministro e Se-

cretario de Estado de sobre este objecto as providencias

convenientes
,

procedendo contra o Juiz da Barquinha
,

se se verificar que recusou dar quartel, na fornia das

Leis, á referida escolta. Palácio da Bemposta em jo de

Dezembro de i'Í22. ~ Mnnnel Gonçalves de Miranda.''

«'Manda ElRei, pela Secretaria de Estado dos Ne-

gócios da Guerra, participar ao Ministro e Secretario de

Estado dos Negócios da Fazenda ,
para expedir as ordens

que se fizerem necessárias, que tendo requerido Manoel

3osé Coelho Borges, Ajudante de Ordens que foi do Go-

verno das Armas das Ilhas dos Açores , o pagamento da

quantia de trezentos mil réis que diz despendera nos

transportes marítimos que empregara em huma commis-

são de que foi incumbido pelo Governador das sobreditas

Ilhas , Houve por bem Resolver em 29 de Dezembro

próximo passado, sobre consulta do Conselho de Guerra,

de 25 de Novembro antecedente, que legalizando o sup-

plicante os seus Títulos na Provedoria da ' oríiarca de

Angra, e mostrando que as diligencias de que foi encar-

regado forão a bem do serviço , e causa da Nação , seja

satisfeito da .quantia que reclama. Palácio da iíemposta

em 4 de Janeiro de 1S2J. zz Maaotl Gonçalves de Mi-

randa.

"Manda ElRei, pela Secretaria de Estado dos Ne-

"ocios da Guerra, participar ao interino Thesoureiro Ge-

ral das Tropas, em resposta à sua Representação de 17

do mez passado, acerca da maneira porque devem ser pa-

gos dos seus vencimentos os officiaes sem emprego
, que

este pagamento deve continuar da mesma forma que até

agora , e só com a diíferença de receberem por meio de
recibos mensaes , em lugar de folhas como até aqui. Pa-
lácio da Bemposta em 4 de Janeiro de iSaj. = Manoel
Gonçalves de Miranda.

"

Anecdotas Chiatíai.
2."

"He cousa bem sabida que muitos dos inventos mais

famosos na Europa
, jã erão conhecidos muito antes na

China, e que neste dilatado Império forco sempre tidos

em grande conta os sábios, que fazem huma das classe»

roais nobres , e conspícuas do Estado, Não he pois de

admirar que tenhão muitos estabelecimentos lilterarios

exactamente parecidos com os nossos
,

pelo menos em •

quanto ás provas dos Candidatos , nos gráos , e condeco-

rações Académicas , etc. etc. ctc. , e para ser ainda mais

completa a similhança , tem Professores de diversas maté-

rias e aspirantes
,
que segundo a força da palavra Chineza

que os designa , vem a ser o mesmo que adversários
,

ontagonitas , e oppositores. Decorrerão muitos séculos

desde a fundação da universidade de Nanlcln , sem haver

hum sn adversário ou oppositor
,

que se lembrasse de

querer distruir a ordem estdbelecida , e todos esperavão

em socego
,
que lhes chegasse a sua vez de serem promo-

vidos ás cadeiras; nem as lastimas de pobreza, c os gri-

tos de miséria se ouvião da parte daquelles que já conta- 1

vão passar alguns annos de prova, e de esperanças. Sur-
"

dio porém ha pouco hum scisina terrível ,
que p6z em

movimento a sobredita classe , a qual fazendo soar O Ca-

nhão d'atarmt
,

gritou ás armas contra o despotismo dos

Regedores de Acadarnia. Formalizarão hum requerimento

ao Soberano em que lhe pedem instantemente serem pro-

vidos nas cadeiras menores .innexas á universidade , de

çue ha pouco se esquivavSo , e se terião por infames se

is acceitassem. Querião esbulhar os actuass possuidores
,

taxando de despótica a admissão de homens tidos
, e ha-

vidos por idóneos, e a quem o próprio Soberano ciuinára

para os taes empregos , e alfim se mostravão sobremant ir.i

cuidadosos não do progresso das letras humanas, que 3

dizermos verdade nua e crua , não he o seu forte , mas

de pane lucrando para fartura , e regalo das suas hiimam-

dades . . .

" Vio-se perplexo o Soberano, e custou-Ihe muito

acertar os rmeios de compor esta desavença sem nffender

direitos adquiridos; porém graças á Imperial agudeza , fi-

cou tudo em paz , e muito bem decidido. Aprouve a S.

M. que os adversários presentes , e futuros servissem to-

dos os lugares académicos Nankinezes de ^anha pão a sa-

ber os de Bedel, e Continua, etc. etc. , o que deveria

pollos ao alcance de pilharem a dente muitas cousas qu«
ignorão, e de se fazerem cabaes nas suas respectivas pto.

fissões. Tudo parecia acalmado em virtude de tão alta e

soberana decisão, quando huns Doetoreszinhos que ficaváo

sem emprego começarão de gritar
,

que o bom devia

chegar a todos , senão que ficaria tudo como no princi-

pio. Reduzio novamente a perspicácia do Soberano
,

que

resolveo chamar os queixosos para outros serviços Acadé-

micos .. . O niais antigo destes queixosos foi nomeado
sineiro da Academia para entrar na i.^ vacatura deste su-

blime e tocante emprego , e os mais todos forão destina-

dos para tudo que cheirar a Académico , sem exceptuar

as mínimas reparações do edifício , e o próprio cimento

dos telhados.
" Toda a Corte espera anciosamente

,
que assome

a Estação das flores só para ver muitos Adversários, hims

feitos Carpinteiros , outros Pedreiros , e todos reputan-

do-se por mui felices de buscarem por este modo huma
honesta subsistência elnim rapidíssimo adi:intamento para

entrarem nos lugares mais eminentes da Republica.
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aa Sessão de Cortes de -j do corrente na Gaz. de %•
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amor filial

PEDKO.

Rio i8-

"Mei. Pai:

que por todos os princípios tribu-

to 3 V. M. , Me oliris;ão 3 liir pelo modo
, que ftle he

possível, saber da saúde de V. M.
, ern que tanto Me in-

teresso, como o devem fazer todos os filhos, que ama-
rem-seus Pais, assim coitío Eu.

"V. M. saberá pelos papeis, que remetto inclusos,

a alta dignidade a que fui efevado por unanime acclama-

ç5o destes bons, leaes , e briosos Povos aquém sou so-

bremaneira agradecido
,
por quererem , e de tacto susten-

tarem a Mim, á Minlia Iirperial de<;cendencia , e 3 di-

gnidade desta Nacio, de quem tenho a honra de ser Im-
perador Constitucmnal ,

e Defensor Perpetuo , e rtssim

ter a Nação Portui;uezá hXim asylo certo nas adversida-

Q-S
,
que lhe estão imininentes.

"Tenho a licnra de ser com todo o respeito de

V. M.

*' Filho muito aTííctuoso, e que como tal lhe beija

a sua Pveal Mão.

(^Aqui estava hum léllo

de lacre.")

" P. S. Eis as aímas do Império Brasi'ico."

Esta Carta vinha acompanhada da Acta da sua no-
meação para Imper.idot, é de outros papeis, entre elles

a seguinte :

Proclamação.
" Píirtrigaeze> Torfa a força he insufficien^e con-

tra a vontade d; hum Povo
,

que não quer viver escra-

vo : a Historia do Mi'ndo confirma esta verdade , confir-

mão-na ainda os rápidos acontecimentos
,
que tiverão lu-

gar neste vasto Império, embaido a principio pelas lison-

geiras promessas do Congresso de Lisboa, convencido
logo da falsidade delias, trahido em seus direitos os mais

sagrados , em seus interesses os mais claros ; não lhe

apresentando o futuro outra perspectiva, senão a da re-

colonisação , e a do despotismo legal, mil vezes mais ty-

ranníco
,

que as arbitrariedades de Inim só Déspota: o

grande e generoso Povo Brasileiro passou pelas alterna-

tivas de nimia' credulidade , de justa desconfiança, e de

entranharei ódio: então elle foi unanime na firme reso-

lução de possuir huma Assembléa Legislativa sua pró-

pria , de cuja sabedoria , e prudência resultasse o novo
Pacto Social, que devia regello, e ella vai entrar já em
tão gloriosa tarefa ^ elle foi unanime em escolher-Me pa-

ra Seu Defensor Perpetuo , honroso Encargo
,

que com
ufania Acceitei , e que Saberei desempenhar á custa de

todo o Meu Sangue.

"Este primtiro passo, que dívia abrir os olhos ao

Congresso, para encarar o profundo abysmo, em que hia

precipitar a Nação inteira
,

que devia tornallo mais cir-

cunspecto em sua marcha , e mais justo em seus pro-

cedimentos , sérvio somente de inflammar as pa xões cor-

rosivas dos muitos Demagogos, que para vergonha vossa

tem assento no augusto Sanctuario das Leis. Todas as

medid-'S, que tendião a conservar o Brasil debaixo do

jutro de ferro da escravidão , merecerão a apprrvaçáo do

Congresso ; decretarâo-se Tropas para eonquistillo sob o

Irivolo pretexte de sufíocar suas facções ; os Deputado^

brasileiros forão publicamente insultados , e suas vidas

ameaçadas ; o Senhor D. João VI , Meu Augusto Pai ,

foi obrigado a descer da Alta Dignidade de Monarca Cons-

titucional pelo duro captiveiro , em que vive, e a figu-

rar de mero publicador dos delírios , e vontade desre-

grada ou de seus Ministros corruptos , ou dos facciosos

do Congresso , cujos nomes sobreviverão aos seus crimes

para execração da posteridade: e Eu , o Herdeiro do T, r «

no, fui escarnecido, e vociferado por aquelles mesmos,^

que devião ensinar o Povo a respeitar-Me
,

para pode-

rem ser respeitados.

" Em tão criticas circunstancias o heróico Povo df>

Brasil, vendo fechados todos os meios de conciliação,

usou de bum Direito, que ninguém pôde contestar lhe
,j

Acciamando-Me nod'a doze do corrente mez , Seu Impe-

rador Constitucional, e proclamando a sua Independên-

cia, Por este solemoe Acto acabarão as desconfianças, e

azedume dos Brasileiras contra os projectos de dominio
,

que intentava o Congresso de Líjícíi ; e a serie não in-

terrompida de pedras numerarias collocadas no caminho

eterno d^ tempo ,
para lhes recordarem os seus infortú-

nios passados , hoje só serve de os convencer do quanto

o Brasil teria avultado em prosperidade, se ha mais tem-

po se tivesse separado de Portugal ; se ha mais teiripo

o seu bom sizo , e razão tivesse sanccionado huma sepa-

ração
,
que a natureza havia feito.

•' Tal he o estado do Brasil ; se desde o Dia doze;

do corrente mez elle não he mais parte integrante di

antiga Monarquia PoríKg-í/e»" , todavia nada se oppóe a

continuação de suas antigas relações commerciaes , como
Declarei no Meu Decreto do primeiro de Agosto deste

anno, com tanto que de Portugal se não enviem mais

Tropas a invadir qualquer Província deste Império. Poi'

twue-íes : eu offereço o prazo de quatro mezes para a

vossa decisão; decidi, e escolhei, ou a continuaço de

huma amizade fundada nos dictames da justiça , e da ge-

nerosidade, nos laços de sangue, e em recíprocos inte-

resses; ou a guerra mais violenta, que só poderá acabar

com o reconhecimento da Independência do Brasil , ou

com a ruína de ambos os Estados. Palácio do Kio de Ja-
neiro em vinte e hum de Outubro de mil oitocentos 9

vinte dois. (^Astigr,tda feio Iwpçrtd"'-)



drÇamtntí) geral da Riceita que provavelmente se reali-

zará pelos Ministérios abaixa indicados
,
para

Jaíer Jace ás despegas publicas no anno

futuro de iBaj ; a saber :

Miniiteria doS Negócios do Reino.

Imprensa Nacional,

Producto de ImprKssóes e

Gravuras jO:000(;^ooo

Venda de Livros , Leis , e

mais Impressos .... dijooçjjooo

Dita das Costaneiras . . . 500^000 i(>:%oo^ooQ

Fabrica dis Cartas,

Producto das que se poderão

vender i 5:8ooi;^ooo ijtSooçJjoco

Fundição da Letra.

Producto da que se poderá

vender, e fundida para Casa „ 4:oooçjjooo

Terreiro Publico Nacional.

Orça-se que poderá importar

o rendimento das venda-

gens calculadas em 8q:ooo

moios 96:000^000
Idem rendimento da Sacaria 4:000^000
Idem dito do armazém do

Guarda dos géneros parti-'

culares J00(;àooo 100:000(^000

155:1 ©Oi;J)000

Ministério da Fazenda.

Alfandega grande de Lisboa .... 500:651(^)555

Outras Alfandegas do Reino .... 2X8:8841^475

Ditas dos Portos secos em Lisboa e Reina 17:055^510
Dita do Tabaco ........ Ii6:;i7á)4i5

Almoxarifados de Ribatejo .... í-]:a,62^<)21

Anno de Morto 9^05 7<í)'!^

7

Me2a dos Azeites e Novo Imposto . , 66:7$5(|>ooS

Eazilica de Santa Maria ..... 19:259^)060

Beíis confiscados 655(^280

Eulla da Santa Cruzada ..... ósi^^oo

Weza das Carnes e Novo Imposto . . 2i?:574(à572

Casa de Bragança 76:752^201

Casa da Fruta ' 38:548^)260

Casa da índia 34-2:255(^258

Casa da Moeda 7J:88 5<ÔJ45

Casa de Pedroso . 4:480^000'

Casa da Rainha }o:©oo,àooa

Chancellarias 95:632,^285

<'ofre dos Captivos 1:225(^525

Comboy dos Couros . 1:108^500
Commendas vagas 108:6 ji^); 50

Comutação de degredos 7491^000
Condemnaçoes na Casa da Supplicação . 1:290^^414
Consulados das Alfandegas, Casa da Ín-

dia, Paço da Madeira , e Pescado seco 314:766(1^964

Contracto do Tabaco e Saboarias . . 1:385:509^^)360

Contribuição extraordinária, defeza , e

despezas da guerra . . . . . . 102:734(^640

Dita da Meza da Consciência e Ordens 5:430(^650

Decimas 9°7:5 5 2(è64â

Donativo dos 4 por § 245:112(^)125

Dois por g para as forti6caç(5es do Alem-

tejo , e Algarve i:6j8^ó8i

Hum por £ do Ouro 741(^549
Imposições 97oá>7J5

Meias Annatas 5:148(^494

Meza das herdades 59:566(^619

Mezas Mestraes 19:7^5^*715

Novos direitos 5:09^<^'iO

Paço da Madeira 35:428^:^26

Pescado fresco, e seco 9 5:$ií'á>:oo

Pio Brasil 52:564(^728

Portagens .......... iO'-'i(>',ò^^9

Próprios Nacionaes . .
',

'. ', ', . 61:892(^104
Real d'Agoa 10:450(^444
Saca e obrega da Alfandega do Porto . 5i:i6s(;^i50
Sal de Lisboa e Setúbal 95:985(^006
Novo Imposto do Sello 19;:ío6(^79z
Santa Igreja Pdttiarcal i^V-iAA^-M
Sizas geraes , do figo, Cavalgaduras, e

Pelourinho 104:385(^)000
Subsidio Litterario , e Militar do Porto 60:253(^335
Terças 60:596(^020
Três por § para as Fragatas de Guerra J4!:'47(á)2 j6
Urzella . 80:197(^138
Meza dos Vinhos , dito no Porto , Setú-

bal , e Cezimbra
5 52:69 jçj)406

Vintém do Mar de Cezimbra . . . M^ÒS^l

7:jíi:649(àS9J

Ministério da Guerra,
Arsenal do Exercito

,
producto de reta-

lhos , . 516(^676
Renda da venda da pólvora .... 78:400(^720

78:9i7<^j96

Ministério dos Negócios da Marinha,

Rendimento do Lazareto, eic. ,, 1:647(^5750

Ministério dos Negócios Estrangeiros,

Correio Geral .... 121:500(^)000

Producto de 10:015 Libras

esterlinas, e 8 penex, que
existem era Londres , ao

cambio de 52Í . . • Ay-1 ii^^oo 167:583(^00»

Orçamento geral da despeza , ijue provavelmente se Jara.

no anno Juturo de 1823» pelos Ministérios

tibaixo indicados ', a saber.

Cortes a 29:000(^000 240;co0;^ooo

Dotação a EIRei e Familia Real . . . 427:400(^000
Conselho d'Estado (13 Conselheiros) , 55:560(^:00
Secretaria d'Estado dos Negócios do Reino 13:632(^000

Academia das Sciencias 5:070,25)000

Arquivo da Torre do Tombo .... 5:205(^200

Aula do Desenho 1:209^000
iiblinteca Publica 9:720^^400
Casa de Bragança 77:258;í)77a

Collegio dos Nobres j;98o,^CC&

Expostos 6:i7.?(^^4'^

Geraes dos Estudos ....... 1:728(^)000

Guarda dos Archeiros 15:584(^580
Hospital de S. José i;çoO(^ooo

Jardim Botânico 5:200^000
llluininação 72:ocog5)ooo

Imprensa Nacional 49:)30(J)oco

Meza da Consciência e Or(dens . . . 14:986^000
Músicos Instrimientistas da Camará . . 4:259(^260
Obras Publicas 520:80.(^)000

Ordenados de Lentes , e Professores pe-

las folhas de confiscados e correntes . i:660(^OCO

Ordenados do Superintendente das Fabri-

cas da Covilhã e Três Coniatcas . . 832^000
Pintores da Caifiara too^ooo
Professores pubijcos, e Mestras de mininas 22:271^^00
Seminários l:c8ç(^000'

Terreiro Publico ... ..... 67:3i2^ç,oo

i:40i;6i8(èi 52

Ministério dos Negócios das Justiças.

Secretaria d'Estado 13;; 923^200

Desembargo do Paço 29:71i'^3co

Casa da Supplicação de Lisboa .... 79:25 '<á) i jS-

Relação e Casa do Porto 37:625(^)1)6

Junta do Exame, e melhor.imento das Or-

dens Regulares ........ ii66C(*)0:ó-
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Junta ds Bulh da Cfuzjdi

Tribunal Especial da Protecção da Liber-

dade de Imprensa .

Despezas miiidas do Desembargo do Paço

Sustento dos prezos das Cadei.is .

Despezas de Segurança publica . •

7:762^000

2:18035000
746íí;9io

4:975*0224
10 O0Oij)0OO

i87:5o!íè628

*52:j89<&359 Piíihaes

MluhteriO dos Negociai da Fazendíi,

Ajudas de custo a Empregados . . . ij-.o-jOi^ooo

Alfandega Grande de Lisboa e mezas ane-

xas 47:141^5400

Dito das Sete Cazas (alguns ordenados) i:42O(;g)00o

Almoxarifados de Lisboa 49:712^^4;
Anno de morto (Colectado) .... 8oç*)ooo

Armazéns do Reino, Torre da Pólvora,

e Tenencia 1:480^000
Pasilica de Santa Maria l9:2j9(^6âo

laDco de Lisboa 660:666^660
tatão de Teixeira I40:OOC(á)coo

Casa da índia 22 6^ ii)ç44
Dita da ÍVloeda 9;! 51^^020
Cliancellarias e Sello 12:59)1^122
Commissão do Inventario dos papeis sal-

vos do incêndio 2:844^000
Dita da litjuidação da Divida Publica . , 22:772^240
Conselho da Fazenda 54:5 7 'áiv^^í

Coutadas (exiinctas) 8:572^^)600

Depósitos que se devem restituir a stus

donos

Despezas feitas pelos Exactores dos ren-

dimentos levados á Receita . . . j9J:6j?(ÍÍ7"
Dizima do Pescado fresco 2:86l<&6oo

Donativo dos 4 por cento 2:068í;^ooo

Guardas barreiras de Li>boa .... 4'77l<èí44

Kum por cento do Ouro 400(J)ooo

Inquisição ( extincta ) 18:520^)800

Junta do Tabaco e Alfandega do mesmo
j J;CO]<à59-!-

Junta dos Três Estados (extincta) . . iJ:227(;^70O

Juros Reaes 270:25 4<à)'30

Manadas de Riba-tejo 2;ooO(^coo

Meios ordenados
,
que se pagarão nas Se-

cretarias d'Estado 9

íleza da Commissão de Censura (extincta) i

Patriarcal 19 J

Pensões e Ordinárias 205

Raça dos Potros d'Alter S

Secretaria d' Estado dos Negócios da Fa-

zenda 14:880(^000
Dita Militar (extincta ) 6oo<^coq
Subsidio Litterario l:575i;J)Qco

Superintendências da Decima da Cidade

e Termo 90c(^coo
Tenças 300 O00i;j)00 j

Terças do Reino
5 55(^8 50

Thesouro Publico Nacional 7i:C44(;^ooo

54:<ái8cO

899(àoco

j06(;^792

959á)i88
895(^294

2:876:C44(;í)684

Mintlterio da Guerra.

Secretaria d'Estado 20:540(1^)000

Dita do Conselho de Guerra , e do Juiz

Relator do Supremo Conselho de Jus-

tiça 5 2?<;^469

Thesouraria Geral das Tropas . . . 2!466:467(;^ooo

Commissariado do Exercito .... 1:054:476(^554
Intendência das Obras Militares e Quar-

téis 215:587(^000
Arsenal do Exercito 628:OcO;J)ooo

Extincta Contadoria dos Hospitaes Mili-

tares l6:i5iái950

Fabrica e Armazéns de Pólvora . . . }4-jOi(è}2}

Ordenado do Juiz Relator do Supremo

Conselho de Justiças f^CO^COÕ
Inspectores de Transportes . •: . . • 2;76c^ooo

4:41 8:794^^)187

Ministério da T^íarinha.

Secretaria d'Estado . .....<
Ofliciaes elTcctivos de í!arii)ha em terra

e embarcados •

Officiaes avulsos , Marinheiros etc. . .

Compra de géneros, niantinieiKos e bo-

tica

Commis<;3rios , Escrivães, e Cirurgiões

do numero * . . .

Pilotos do numero, Práticos, Aspirantes

e Constructores

Officiaes, Marinheiros effectivcs e refor-

mados

Reformados do Corpo da Marinha . .

Conselho do Almirantado

Officiaes de Fazenda effectivos . . .

Ditos aposentados . ,

SoJdos e Salários a diversos ....
Gratilicaçóes a diversos

Ferias iiiensaes do Arsenal aos operários

Operários do Arsenal da Matinha retor-

mados
Pensionarias do Monte Pio , Pensões , e

despezas miúdas

Cordoaria da Junqueira .....
Hospital da Marinha

Piiih

Fornos de Vai de Zebro

ljr)<;ada da Marinha .

Commissío da Saúde Publica

Conselho do Ultramar . -

Academia da Marinha

Pensões

10.- 8 56(^003

isr440(è?5<S

171:050^400

462:8671^000

4:5045^800

8:8391^)000

16:785^5000

6: 372(í>996

5:984(^124
19:186(^1100

4:1 3C(í;02O

3:!S5<àioo

]:99ii5&40o

216:484(^:00

46:328(^490

4i:2SS(è>970
M^cc^coo
24:030(^,1 50

1:048^768
65:125^876
7:78çá>7'50

17:2291^415

4:265(^400
1:5 141^000

1:314:576(^955

Ministério dos Ke^cciot Eitrnn^tiroi.

Secretaria il'Estado 10;

Corpo Diplomático (Ordenados) e des-

pezas das Legações 12Ç:

Ordenados ao Corpo Consular .... j6:

Pensões diversas a cargo das

Legações 16:245(^515
Ditas aos Consules'aposenta-

dos 2:ooc(í5coo

Extraordinário.

Presentes ao Dei d'Argel (por Tratados 35

SetAJco extraordinário
,
presentes de des-

pedida aos Ministros Estrangeires , se-

gundo o estilo 8

Despezas Secretas ....... 10

Correio Geral HO
Perda em Câmbios Ji

r _

V

% 36(^000

879^5999
5C(^oco

245(^5 12

;acO(àcoo

:ccO(fcooo

:coOíJ)coo

1726^000
:jio^67a

J
ii:248(8i84

CORTES. — Sessão do dia 9 dt Janeiro.

Aberta a Sessão ás horas do costume , e lida pelo

Sr. Secretario Sousa Caitelbranco a acta da precedente,

que foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Fí/g-ufírox

do expediente , em que se comprehendia a seguinte cOr»

respondencia : — Hum cfficio do Governo peia Secretaria

de Estado dos Negócios do Reino, incluindo huma Ccii-

sulsa da Meza do Desembargo do Paço sobre o requeri-

mento da Camará e Negociantes de Caminha
,

que p*r-

tendem a construcção de huma ponte no Minho, e im-
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.

,

Ttendem se lance para a siia consttucçao.

Outro acompaiihamío liiima representação da Commissão
do Terreiro Publico «obre objectos da sua competência.

Outro inckiiiido os documentos relativos a Custodio Jo-

sé da Costa ljra<;a, com o que se cumpre hunia ordem
das Cortes. Outro incluindo a representação da Camará
da Villa de Mniileigas sobre as enchentes do Ribeiro

da mesma Villa , e infortnaçóes do Corre<;edor da Guar~

da , e Engenheiro encarregado do orçamento da despeza

para o seu rrielhoramento.

Mandou-se dar a consideração do costume ás felici-

tações
,
que pela installaçáo das <.'ortes dirigem a Cama-

rá de S. Martinho de Mouros , e do Co; regedor de Ar-
ga.tll. -

Passou á Commissão Militar huma memoria sobre

objectos idênticos, offerecida por António Ignacio Ju-
diei.

O mesmo Illustre Secretario mencionou três cartas

dos Srs. Deputados Gonç.ilvei Ledo, Villela Barbosa, e

Lourenço Rodrigues de -Andrade , os dois primeiros pelo

Riti de Janeiro, e O ultimo por Santa Catliarina, incluin-

do a Ordem pela qual se lhe mandão suspender as diárias,

que se pagavão pelo Banco do Rio de Janeiro ; passou á

Commissão de Infracção de Constituição.

A' Commiss.lo das Petições huma representação da

Camará de S. Lourenço do Biirro , e hum requerimento

do Capitão António Máximo Xavier.

O Sr. Secretario Basílio Alherto fez a chamada , e

disse se achavão presentes jOj Srs. Deputados, e qu^
faltavão j4, dos quaes i6 doente;, e 18 sem causa.

Introduzidos os Ministros Secretários de Estado doi

Negócios do Reino, e Fazenda, o Sr. Presidente decla-

rou a

Ordem do Dia.

Orçamento da despeza pela Repartiçro do Reina.

O Sr. Presidente disse que se abiia a discussão so-

bre o 5.° ponto, isto he , a somma de 5:0705^ para a

Academia das Sciencias.

O Sr. José de Sá tomou 3 palavra , e disse que esta

somma se compunha de duas partes; a 1. paga ao Guar-

da-mór ; e a 2.^ ao Thesoareiro para as despczas da Aca-

demia. Que o primeiro além dos 270(1^000 réis, que

recebe, tem mais joo^iooo réis pjgos pelo Subsidio Lit-

terafio , a titulo de fazer demonstrações de sciencias na-

turaes , o que nunca fez, nem podia lazer, porque não

se podem fazer demonstrações em quanto não houverem
lições prévias ; por tanto em quanto a esta addicção he

de opinião que se abata ; em quanto á segunda de

4:800(^000 réis, he de parecer que se peção inlorma-

çóes , a fim de que com conhecimento de causa se pos-

sa continuar a somma arbitrada.

O Sr. Borges Carneiro depois de ter mostrado n in-

justiça com que se distrahe o dinheiro do Subsidio Lit-

terario, que só devia ser applicado para a instrucçáo pu-

blica ; e ao mesmo tempo que o Thesonreiro não tem

dado contas, o que deve fazer immediatamente'; obser-

vou que este estabelecimento creado ha quarenta annos,

antes do que não foi preciso , não tem feito posterior-

mente progressos ; que pois o dinheiro que se pertendu

applicar para a Academia das Sciencias, seja antes appli-

cado para desaggravat a honra Nacional tão atrozmente

OÍfendida no Brasil, e que se abula tal estabelecimento.

O Sr. Corrida do Serra respondeo aos argumentos

que se íizerão contra as duas addicções , concluindo que

se devião conservar as duas parccilas indicadas por serem

indispensáveis para a conservação da mesma Academia
,

de que a Nação tem tirado grandes vantagens.

O Sr. Freire disse: a minh;) Ojiinião he que este

objecto fique adiado ate que este Congresso seja infor-

mado : 1' das despezas que a Academia tem feito nos

últimos três annos : 2-° quaes tem sido as vantagens que

a Nação delia tem tirado. Eu estou persuadido que a

Academia tem feito grandes serviços , e tem augmenta-

do as Sciencias ; he necessária que subsista
;
porém tam-

bém he necessário que quando a Nação faz algumas des-

pezas saiba em que, e o bem que por essa despeza lhe

lesalta.

O Sr. Ministro da Fazenda : Para informação do So-
berano Congresso entrego a copia do Decreto, pela qual

se niandou djr annualmente á Academia das Sciencias* a

somma de 4:8001^)000 réis : por tanto he huma pensão
gratuita , e o Governo por isso não tem direito a pcdir-

Ihe contas.

O Sr. Trigoso : Para responder ás objecções prin-

cipaes dos honrados Membros que me tem precedido di-

rei : que o Guarda inór a quem foi concedida a somma
indicada a titulo de fazer demonstrações de Sciencias c.x-

perimentaes
,
que foi Alexandre António das Neves , não

percebeo simiihante quantia, pela inteireza que o anima-

va ; o que se lhe seguio apenas tem pouco tempo, e não
sei sabe se os percebe : entre tajito iia Capital do Impé-
rio Portuguez , bem como nas grandes Capitães da Eu-
ropa , devem haver demonstrações publicas das Sciencias

experi.mentaes
,

porque dahi rtsuita grande progresso ás

mesmas Sciencias ; neste sentido voto pela conservação
da primeiía paicella. Respondendo ao segundo ponto di*

rei : que a somnia que o Thesonro da , he applicada pa-

ra as despezas da mesma Academia, como pençâo per-

cebida por qualquer particular ; e por consequência ne-

nhuma obrigacJo tem de dar contas, entre tanto a Aca-

demia não duvidará dálias. — Principiou então o honra-

do iVembro a mostrar qual foi a decadência da mesma
Academia desde a morte do seu primeiro Presidente , os

obstáculos que tem encontrado desde a invasão dos Fran-

cezes
,

pela guerr? devastadora, que atacou todos os ra-

mos
,

pela falta da mesma consignação , e finalmeiííe

porque nesta ultima época muitos de seus Membros tan-

to nas Cortes Constituintes, como nas actuaes tem sida

impedidos dos trabalhos da Academia. E concluio que se

CS trabalhos scientificos da Academia não são conhecidos

dos sábios Portugnezes , o são ao menos dos Estrangeiros

como he bem sabido ; por tanto não só se deve conti-

nuar a penção, mas que deve ser paga exactamente.

O S. í'ereira do Carmo : Levaiitava-me, disse, qu.m-

do acabou de fallar o Sr. Borges Carneiro para impugnar

o principio de que a Academia das Sciencias se deve sup-

primir. Tal idéa he indocotosa para o Congresso / ortu-

guet, ; e não se devião ouvir similhantcs expressões no

século 19 Não queiramos que se diga das Cortes Portu-

guezas , o que se disse da Convenção Nacional
,

quando

abolio a Academia das Sciencias de Paris : voto por tan-

to pela conservação da Academia, e pela somma que vem
orçado.

"

Discorrerão sobre o objecto outros honrados Membros,

e julí^ado discutido passou-se ao seguinte: Torre do Tonn.-

bo 5:2Oj(^20O. Discutida esta passou-se á Aula de De-

zenlio, \:lo<)^ooo réis. Seguio-se a iSibliotcca Publica,

9:720(^^00,

Julcrad.is discutidas retirárão-se os Secretários d' Fs-

tado ; e posta á votaçJo foi approvado da maneira se-

guinte : — -Academia das Sciencias , tirarão se-lhe os

270^^000 rs. do Guarda-mor , e reduzio-se a 2:400^000
penção. — Torre do Tombo foi spptimido o lugar de

Guarda-mor , e que se pagasserh só aos Officias òs dias

em que trabalhassem ; ficando o verbo doedificio, que são

4^0^000 , fora.

Aula do Desenho, adiado até que venhão ulteriores

informações.

Uiblioteca Publica , forão supprimidos os dois Guar-

das-rtiores , e o terceiro Bibliotecário , conservanio-sa

todos os empregados , menos os Contínuos
,

que ficirão

reduzidos a 4. t_'onservou se a somma de i;6oO(;Jiooc réi5

para livros. O Sr. Borges Carneiro requereo que sie tives-

se contemplação com os Empregados.

O Sr. Presidente deo para ordem do Dia — Parece-

res de Commissão sobre as Piovincias dissidentes , e le-

vantou a Sessão as 2 horas.

A A 1 i\l 1^ li i. N. b A iS A (J 1 O N A L.
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LISBOA 1 o ií Janclrt.
[

Sr. Redactot.'.'

Quem mais anda mais aprende, e menos saòê: /iil-

•ft usted , tjiie (juanto mas mira menos v2 dizem oS char-

latães Castelhanos, Estou desenganado, que sem fei.or-<

rer ao Marquez à'A'gens na Filosofia de Bom Senjjn , o

homem reflectido
,

quando chega a exceder a idade de

quarenta annos ,
morre sceptico. ,{ V'

'

Va<»avâo em tempos antigos as idéas innatas : rWi-

rárão-se as idéas innatas para as Syloglstlcas Negreiras

dos Sofísticos Capudjos ; e para os vácuos do cctc_bro do

Padre João dfis Terços, a quem em Coimbra os Estudan-

tes fritsyão por zombaria ao ouvido ~ (/i'/í<«r r: no« deu-

tiir^z: vem a idade áurea da Filosofia, e vera com el-

'la trajadas á moderna , as idéas innatas. A mesma sor-

t«-<eve íi Magica , e Arte dús vident£s , a qual -vai -ar*er

vulgar. As Serêas, outr'ora encantadoras, foráo extermina-

das para o paiz das Fadas : senão quando , vem as Gaze-

tas irazef-nòs jâ dos jnarís ái? Ijidias Orientaes hmra

nova Serêa , a machear-se em Londres com o Rapazinho,

que outras Gazetas gerarão no ventre de hum machacaz.

fi que pexipclia^ quando esta raça mestiça deçtacat l^ilr

ttía ;ra,ciosissima Colónia de nova espécie de Catalanif

,

e Crecctntinis a povoar o npjso rançoso 5. Carlo^ l . .

<9ue dita para ceito immortal
, que mais f^ciimer;)te íaJ-

tará a sete Cong . .. s , do que a liunia só récita no actua!

tlteatto (.') ; ajíezar de ter taota zanga com tudo quanto

do antigo resta
,
que até com os actos da sua propri^ yír

da, anteriores ao dia primeiro de Outubro, inquizilla !

Àbandonárão-se . aOS poetas as raetbaniorfpsps das pedras

em homens ; e no momento actual vemos methartioifp-

seada em gente matéria muito mais bruta , e mais des-

preiiyel-, do que as pedras. Os Du.endes estiveráp escon-

didos nos tractados das Superstições, cpm ps inçubfis, p
súcuhus ; e agora observe, que lia :di; epcpntrallos tae»,

quaes os descreve o famoso Padre 'F^cíí /a Fciia no set,!

lr»ro Ente dilacidatío ; em que , de^^oi^ 4»^ deixar ptov^^

do, que nio são Aíiios bons , neip máo^,; porque os sei^f

feitos ndicuIoSj^t chocarreiíos não çorrey?p|iden; á mji-

gesiade de huns , nem á tristeza do5 out/ps, o$ design^

por : cierta espécie de aitimahs aerios , engendrados ./>»r

patrejaccien dei aire
, J/

vafiOjres eorrompi-flos. O marí^vjf

Jhoso bálsamo áe Eeri^abra^, depois de lis ver perseguido, |i

sorte dos doze Ptir<?s , foi descyhfitto pe!p celebrado Mar
Jatz. Ná« fallemos das doutrina thgorpgo-filosoficas í)p

Jjucretio , nos Livros Be R<rí(«j iV^t/íir,/? ,i .que
, peleis sá-

bios de inuicus séculos detestadas, cpcjiq, absurdas , e^
mesmo tempp destruidoras d» pfin7.ejra base. da mor^l

;

j^ra em nossos venturosos dias teni sido applaudidas p^s^

los primeiros Liberais >da íra/iça , e pot todos os !//(»•

minados do Orbe no Systema .d4 N({tiir(ui dq Mirauaffd i

cathecjsHVQ 'precioso;, em que, hebéríq saliit|res- lições de

inoral , e ide filantropia , 03 bons. D,i(ií#n<, os -/Wa/ft^j^

,

os Roblspiírrps, e tafitOS outros varpes egrégios, quje, por

bdrrt marcados seria ocipso referir. Engjenho^ deprava(^oji,,

lançando mão das .invejOçÓQS my^holngtc^s , tfrnj iatcnta-

do por meio de icoineideii.qiaS:;exquisi|ps. jeyar compila;
-.1-1. : i—u_ , : : ^ i

, i. : i, .
, .. .,

.
.,,. i

,'Qj-^ Notou-se que o llIustFie. Di^p. g. Ç. , terfd^ í^íf

tado ao Congresso na iSessso dt; 27 d? Pezembro,, em
qu« sehaviadeílelibetat soj5te,iioneg9fi.o da H^inha, nío

faltara á noite aa líheatto; jttUjno-, Xa| n^o ppd/irçp?

acreditar! se ò ísctn : ptvétn «5?íçt)la£oi).t;^cep, hçnfy^ peça

de alguma i4r/nírfi4
, á qual'; sb' eiã^jilos,t.tpii .4v'' ^(iE49

Goffreia fiX I/í. iBOn rc&rtai inyngitKVioíMi 'S,^dtij.il^,o,emvfi/[

procway^fdiz 'Pittíoyi.iou aJtiwcíCi d'% /fl* peffjmbaféWI

dot ;
•'

<j tíndo da raéziqhar-se-etu Cís^;^ i4e !Vaj^(iã^, çif

ávfíéite ,-<:slculijii , ique , na: Gôngrfts?i^ . ,?',Cíi)<f(/|a Mynçií}

por elle a moeda, como a da Relação do Porto lhe y^p.;^

C6-0 ordenado, ( jiuk ií/ie^ siívt' inale/^y; e, no Tijeatro

o' seu! lugar pagava a lusignfitura ^ sew g9S|ap o diyertg^

mento. ! - ; u- \;', - 1 ,', .,'.j,.l _. .
:,,'-; 1;

Ifon vides traiealia «cM^Vav^; «* .^^fíi^ífííOT
h'-«cHÍ'» frotrit tíii,':-''í o .' ,</.;; i;i'l c:.ISJ.:i" ^ -íje!)

Quem o disse náo erra.
. ^, '5

.

3e volta algumas verdades Divinas: assim envolvem conj

a guerra dos Gigantes o precipício e confusão dos Anjos
rebeldes : e quem duvida

,
que »'iiHa em nossos dias se-

rão abismados nas trevas eternas tangos Anjns soberbos,

que, attentando contra a Magestade Divina, aspirão á

Suprema inspecção do Universo ? Lembteinfi-nos da omni-
potência usurpada de Napoleão ; e confiemos na Omni-
potência do Senhor.

Mas deixando taes consideracõís
,

que vierão aqui

por lapso de penna ; saltemos, scízundn a moda, dos

mystrrios Divinos, e sobreiiatiiraes á Historia Natuial

Giutesca ; e nella continuarei com as pcoras dá minha
proposição , referindo mais htima de píopi^i» f.ícto^

Emballaráo-me na infância tnrii Tiislortas áijuno de

las Vinhas, e de Fedro de Maltisn' les , na adolescência

e "virilidade zombei dos dois herpes pafiiscns ; e agora n«
yl.timo quartel da vida , eis-me cem elles de novo a pei-

to , Sem poder duvidar da sua realidade. Tenha pa/a si

que ex4stitã«-;^|tt como a Fefrts aos t«Bg«s-f<na9 cem -d««

cinzas.
- » -. -li ^.

Na época actual encontrão-se por ahi a cada canto

huns animalejos a«coiasas
;
q^e ;sí(?' ao mesmo tempo b«-

pedes , e reptiz
, epm outto§ caractere^ -pioprie? ,

que c»

excluem de todos os genero.s descjipto' por hlnaeo, Buf'

fon ,
e os mais insignes Naturalistas. Ha-os de tal enor-

midade
, que, se delles nas idades futuras jippírícer o ar»

cabouco, ou visceras petrificadas, quandO se lire^ ptrr

tlido a memoria de tudo qu.^rito obrarão ; (não o dyvide-

fnos,) a nossa ppsteridaiic acrerfitandp a si.ia pre-exiítei)^

cia, acreditarei tombem a pre-*ívistencÍ3 rfos Hjppocçnr
J^fifOf ,^ dos IWinotaurps, e ç|p quaptqf pojitcíitoí ti^erçjg

o =: auro r: por termo final.

Algum Naturalista tentará sahir-se dp ppibelfço 'Ch/isr

mando-os por iqonstjos , ot| jeçjorrendo á ponte dos aj-'

^9$ ~ uati^ca pol^tiwrph^ ;:i: mas a rçsppsta está f.
njsr

^er,j A.f^i^e^^ nâu gosta de excçpçóes : huma vez quç
ta^s-ífças tjinbáo caracteres, que as diitingãp ^ntre a;

pulras ; e que distingão as suas varias faniilias, fáceis se-

r^O de reduzir ^ geparos , e a espécies ; <)ss4ni fosse fácil

9 ^ua reLJucç^o algébrica, ou afi^|ifpe(|içj á pxpr«;ss^o, fpjii^

simples , 01^ a zero, .

., A qualidade mais uniforme , e mais ptopiinet»te dp
toda a raçí liç sero duvida a de malai-artes : nesta pois

deverá entroncar o género. Nas espécies poderio incluii.-

^e a^ jf^milias conhecidas; de las vinhft, n«gtiU\os , esr

fiMietes.f carbnílkos fqfitscOff, Mj^lBíifres , ursifttos, Sjtit-

£fftotei f
e ajgumjis ou^tras. gpm caraçtcics vati;^iqs ; <//)r

ninhos por habito, malévolos por iOiMjnpto, vieiçsfiS pftr

Ii^tq^eja , e e«j geral essenciaJnien;ç píi^fC"^
<

., , Deixemof i^as fijpsofos de uoua /)(L(ii^f («^ye, Çf
li/a li rnaçhos ) p cui^iac^p de piodyiir ^nj forma est(í, no?

y,9 artigo, do, jy,ste.nia apimal ; e para illustríç^p do,.pf^c

blico bastara , que verifique em huuj só exciriplo, fi, foi;

Dha ppinião. .&[a ne^e mostreçigo
, poit afu bcuji conhe-

cido ; qMf Jiestevi? d^ E.i}cjoj/ifi>4^ v- ^f,&^^tràp.J^t^çÁ:\^

peor, q(ie a de, feira. .\ .

Sabido , como cogumeJlo , fj' ejitre a fpihagen; qas

Yjnhas do Alto Douro, t,oninp, j;,05-n^|ii;s-,airçe^ hM'iia peHf
regular ; c desenganada de. qye rjáp. Ilic^aju-^taya ,

foi lar-

galla ppr, rjial^s-attej ao Novo ftkiiKio , apude. se _ tQ^nça^

irregular. Vq/fajçido entrf c«a3 d,^; a^sucjt LB.a^cas-â.ilíf^ ?

çsta Capita! , d^ÇÍs de legeneiiad^.;. ,c, app.z,eil,e q. ta!,"','?

de, pallia cçm que, np P-i». da Jap^f^ro tinha con.seguido »

syí irregularitlade ; dis(".jirçotiTie ^p; geiíte ( «eta.iJiftrfos(f

dp tempo,) e poç trifllas-artes çg^tpif na ptivaqça d?
pjoprip, ftjirú^t/.p

,
que, «.ca o <jçp9sj,UJtjp do ^c,u raljp.ílç

\>í\^í:, foi ,po^ eJJf 'ftcf e^í/if^do ,, coi^Lq 4';l,aso,^ ^j; Ç^ptai«y

t.i^5 canspiraçQ(:s ; ^ até por pr/çnópç H»e seuíftÁ.^a^a ^-

tyf^zer huma Encorn^nda a foi;tifr\ , e cp^itf^ ivçntad*

dos -mes,ii|05 sqgeiíçj
,
psra quenp J)Jâ?È/if,^/u,<;«.í^íif.^,S^

a^ ,%uas, nialís-a./les, nãp lbe.ynl<_t,sJ>';fJ9nt|Ç.f,.h.«q^ ^^]fo^^Sf

|juns, Patriotas perspicazes, ,quf,-Çf^qi tggnp^í|VÍA.fl;eícli^ãÍ>

d^, sua Socied.áde ,. da qfjd. protçsi|^p,^^a|)if^pijiúzar.|t()4Cí'

cp,mpfçliendi^i^s'n9 tit^ila,. que'r>(^,.^g^i!,9, ^?-J"ÃífWS/T

Pj béf.,.'Kh:M^'>'m.'"ímÍ^ .,,,.; .....i-y.r. r[ (í:;: 3
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As ?U3S fjganlias de iá , e as c!e cá bem celebradas

tem sido no f^tavir>ho mugú», tisgado pelo luso Oberon

da caldeira, em que se fundirão as trombetas da Fama:

omittindo as por isso, apuparei somente a sua ultima ma-

ravilha.

Sacudido A» Encomenda , sem tpr chuchado hum
Bispado

,
que por cartas anoiij'm'!S solicitara ; e coiui-

liuaiifio a privar com o fllinistto
,
por espionete , e a re-

presentar papel de gente ; apparece em liuma só semana

(a j.^ de Dezembro de 1^22) reproduzido em quatro, e

talvez mais figuras diffetentcs : stippOe-se jáOllicial maior

da Secretaria rf<i rregeucia (lie ortoi;raría delle ) do

Brasil, e assim se apregoa. Quer invcstit-se em |iuma

nieJi- prtbenda na Catliedrai da hahia
,
para o que toi no

dia 19 o seu requerimento a consultar pi*lo Conselho de

Estado. Foi outra pertençáo sua 110 mesmo dia 19 a in-

formar, sem perda de tempo pela Meza Hatriarcal. E na

JVle/a da Con^cJeiícii diligenciava no dia 17 o cumpri-

fnento de hunj Decreto de S. M.
,
pelo qual, com data

de 20 de Maio de i8;i2 , se áa apresentado na Igreja

Paroquial de S^nto 4''*o"''> do Rio de S. Fraueiíca ds

VUla Nova Rs^i , tjue tem quasi 4:000 almas. y? iii;ii

Diremos do tal dragão,

Que tantas figuras taz
,

E sabe com habil mão
Unir em pofunda pai

lUbíJonia com Sião.

Calcule , Sr. Redactor
,

qual serA a desgraça d'a-

Buellas 4000 OveWias ! Com hum lil Pastor todas se fa-

ráu Cabras, a não morrerem de galeira.

O Decreto merece alguma consideração critica , e

tnoral : ei-lo ahi vai de theor

:

" .Attendendo íio «.jue Me representou o Reverendo
** Arcebispo da Unhit! sobre a grande utilidede, e urgen-

**cia, que lia df o/Ovct muitas Igrejss ragas do seu Ar-
''cebispado para que ná-» Lem baviio Oppositores ; pro-
•" pondo ellc por iiso o Prtsbiter/) /. . . IV.., P... de

'' C . . . « À .. . para Pároco da Igreja vaga de Souto

"António dil Rio de S. Francisco , de Villa Nova Real,

"único perterKlsntc que teve nest.i Cidade, e que julga

*' digno de ser «mpregado em al^nm ministério ecclesias-

" tico : Hei por bem , contormando-me co^n o Parecsr

•*' interposto na dita Proposta, apreseatar na mencionada

'''igreja o referido Padre J . . . N .. . P . . . de C . . . e
"*' j4 . . . A Meza da .Consciência e Ordens o tenha assim

''entendido , e faça e.\pedir os Despachos necessários.

•'Palácio de Q^nelux. em 20 de Maio de 1X22.= Com a
-** Rubrica de Sua Magestade. = Jííf da Silva Carvalho.'

'

Agora <Jirá V. rs\. , Cesteiro que faz hum cesto faz

huih cento ; e jurldicajneote : tjui semel malui , sempcr

frjesumithr malas in eodem genere trampoUniie : ergo he

falso o Deor«to.

Assim se tirão consequências á grutesca , e assim

tem passado algiimas por boas , mas não pela minha ma-
lha, for í*90 , que o digno apresentado trouxe do R/o de

Jtatiri o rabo de paflia do falso exeqtiatur , e falsa as-

signatara do (Vliní&tro Villa Nova Portugal, com que se

cumprio o Bfttve <ía sua irregularidade
, mandado vir pelo

Iiurio da Patriarcal ; náo se segue
,

que também este

Decreto se;a falso : pode sim sem escândalo presnmir-se
;

e para isso, afciJi dos dois aforismos notados, acharemos

no próprio Decieto bastantes motivos de suspeita. A quem,
•como eu ,

viver no estado da innocencia , e perfeita boa

"fé, parecerá impojishel, que hum Varão tão sizudo , c

religioso j-, como o Exctllentissimo Arcebispo da Bahia
^

"dirigisse » S«cretjria hum aranzal do snpposto Concurso
scrn oppositores; e a dignidade do Pertendente , ao qual

não ifíformaria sobre objecto de tal transcendência , sem
consultar ao seu Gollega o Exm. Bispo do Pará ; e esse ,

por ter sido Prelado , ordinário do nosso Zí de las Vinhas
náo deixaria de proEe-star pela sua indignidade. Por outra

^afçe ; o circunspecto Ministro dos Negócios Ecdesiasticos

não referendaria o Decreto , sabendo
; que o Proposto

era réo do crin:e de liunia fidsidzde , da qual tinha em
sua Secretaria o exame por Dccuir.ento authentico, man»
dado do R/l) de Janeira pelo Ministro de Estado Pran-

cisca José Vieira. Refere-se também o Decreto a luitn

Parecer junto á Proposta. Se fora no tempo antigo diria

eu, que era linguagem do formulário =: tendo ouvido o

Parecer de pessoas doutas, e zelosas do Meu Real Servi-

ço =: quando o Pareber, as mais das vezes era do Minis-

tro , assim como o zelo era do mesmo Ministro , por

bem do proptio interesse ; agora porem não pôde con-

jecturar-se em hum Regenerador igual procedimento:

ao mesmo tempo
,

qqe , devendo o Parecer provir do

Conselho de Estado , confio ; que 05 três quaitos dos

Conselheiros (ao menos) votariSo em contrario.

Por todos estes motivos inclino-me á falsidade do

Decreto. As malas-artes porém do tal sevandija vencerão

todas as ditbculdades : e niio será máo ,
que mandemos

esta peste aos rebeldes brasileiros. Fiat Muphtjhi/os , et

reccdat anohii. Deixe-nos , e vá embora ser flUiphty- Pa-

ra ellí, e para todos os da sua raça, receitaria eu o anà-

them» = desíaçamo-nos delles,:=que tão desafinado me
paieceo

, quando sabido dorfgíjr» grande de bum orgáo

moderno, troou em ireio do Sanctuatio da Lei e da Jus-

ijça contra huma classe inteira, levando debelada o jus-

to , e o criminoso.

Vá embora uara os Tapuias
,
que por cá não podií

tilais fazer farinha
, já todos o conbecião , como çni l(<i-.

lia ao celebre SavOnarola de Ferrara , de quem Pedré

Delfino dizia; descubrít.ío-se as tran.as do Ferranenscz

tendo sido excomungado pelo Papa, e pelo Geral da sua

Ordem, náo se absteve de pregar, neru de celebrar,

dando a entender; que nem aos homens, nem a Deos

tributava respeito, tietectae sunt taudiin Ferrar lensis iii'

sidiae. Bxctininninicatiis hoc anuo • } Ontijice , et Gene-
roli sui Ordinis ; et praedicare , et celibrare ncn desii-

tit , ac palam de Pontífice òbloquuius , nec Deum visus

est , nec homincs revereri. Do Brasil, ainda em resulta-

do das suas ulteriores a\enturas , haverá quem nos ^iiga,

a seu respeito , como do niesmo Savanarolo , heri ia

equaltíem cimi eisdem ( os seus cutnpJices ) suplnitii ttt.

Per tninia Sciitdicliií Deus — Vale-

Assignando por divisa
,

Sou
Hum Magistrado ronceiro;

Hum Magistrado rançozo:

Sigo a Lei, o arbítrio deixo;

Prefiro t> dever ao gozo.

" Seabor Redactor. — Os abaixo assignados , Depu-

tados peia Província da Bahia , rogão a V. tr. qLeir*

publicar no seu Periódico
,
que , agradecidos ao Sr. De-

putado Girão pela filantrópica Indicação feita na Sessão

de Cortes de 4 do corrente Janeiro, para elles serem

soccorridos de suas gratificações pela Thesouraria das

mesmas Cortes , declarao todavia no terem pedido ao

sobredito Sr. tal ingerência , e ao mesmo tempo protes-

tão prescindir d' esse soccorro , em quanto suas circuns-

tancias , como as actuaes , assim o permittirem. Espera-

mos merecer-lhe este obsequio , e temos a honra de ser

— De V". m. =: Atenciosos vcneradores =: Domingos Bof
ges de Barres. — Pedro Rodrigues Bandeira. — Alexandre-

Gomes Ferrão. ~ Lisboé lo de Janeifo de iSs;»'
•1 -irri

; , ^2— =Si»e«i=- r-T-T-TT -.ílEa

CORTES. •^Sessão do di« IO dejeneiro.

Aberta n Sessão ás horas do costume, sob a presidên-

cia do Sr. Margiechi , e lida pelo St. Secretario TA»mfl/

àe Aquino a Acta da precedente ,
que foi approvada

,

mencionou o Sr. Secretario Bosilie Alberto hunta decla-

ração de voto do Sr. Josi Accursi» des Neves , «m que

diz foi de cpiniáo contraria á decisão toirada a respeito

da Academia Real das Scienci» : inandcu-se lanhar na

Acta. -*. i ct^ ^ .\ r_



tm
o Sr. Secretario PsJguetras áeo conta do expedietl-

íe, em que se compreheiídia a seguinte correspondência:

Hum officio do Governo pela Secretaria d'Estado dos

Negócios da Fazenda, em que se envião as informações

requeridr.s pelo Sr. Deputado Ribiire Ttivures acerca da

Agricultura do AUmtejo. Outro pela Secretaria d'Est3do

dos Negócios da Marinha , incluindo o requerimento dos

Officiaes da extincta Intendência da Matinl-.a.

FicSráo as Cortes inteiradas da parte de doente do

Sr. Pcdre Rodrigues Bjndeira , e 2 Cartas do Sr. Alen-

tar em data de jo de Dezembro ultimo , e de 5 do

corrente em que participa a sua deliberação de embar-

car para a sua l'atria.

O Sr. Secretario Felgueiras leo a ultima redacção

do Decreto do recrutamento, o que toi approvado.

O Sr. SeaetarioBíiJÍ/ío Alherto fez a chamada, etc.

Ordem da Via.

Parecer da Conrmissáo de Corístituição sobre as

Províncias dissidentes do Brasil^ lido pelo Sr. Secreta-

rio Sousa Castelbraaco.
'' As Cortes Ordinária? , tomando em consideração o

estado de dissidência , e rebellião acurai das Províncias

òo Ceará , Perahlba do V^orie , Pernambuco, Alagoas,

Hio de Janeiro , e S. Paulo , ha por bem decretar o se-

guinte :

" i.° As Províncias acima referidas ficão privadas do

direito de representação Nacional; e por isso os Depu-

tados, que por ellas houverem neste Congresso, serão

despedidos d'etle.

" 2.° Quando essas illudidas Províncias tornem á

lioitima obediência do Governo Constitucional , e dcm

provas de que dezejavâo sinceramente ; e merecem a re-

presentação, então as Cortes poderio admittir de novo

essas Províncias a representação Nacional na proporção

que lhes couber.— Paço das Cortes etc. "^

Afora checou o tempo de a Cemmissão se desapres-

sar dos requerimentos particulares dos Srs. Deputados

António José Moreira, Manoel do Nascimento Castro e

Silva
,
José Martiníano de Alencar , Manoel Flllppe

Gonçalves , todos por a Província do Ceará, e o do Sr.

Nieóláo Pereira de Campo! Vergueiro, Deputado por 5.

Paulo: a regra já está para elles , como para todos, es-

tabelecida ; devem ser despedidos do Congresso por au-

theridade , e por as razões geraes , c não por as parti-

culares d'elle3.

O Sr. Dnmlngos da Conceição : Os nossos Irmãos

ào Brasil são tão constitucionaes , como es de Portugal;

porém aquelles mesmos Aulicos que reduzirão á miseri»

este paiz, levarão ao abençoado terreno Brasílico a dis-

senção , e a dezordein. No Brasil, Sr. Presidente, en-

controu apoio, porque aquelles que tinhâo usurpado as

rendas publicas
,
que tinhão vivido à sombra dos abusos

,

e que a^ora deverião dar conta das suas delapidações, pro-

' moverão a dezordem , e conseguirão os fins , a que os

^ ài. lá e os de cá , aspiravão
;
porém torno a dizer, Sr.

Presidente, os Brasileiros são fieis, estão illudidos, el-

}es conhecerão o seu erro , e o remediarão. Por tanto

proponho as seguintes emendas : i.^ que os Deputados

das Províncias, que se julgão dissidentes, e cuja repre-

' sentaçâo cessa interinamente assignem hum Termo, em
que he aquella a vontade livre e espontânea dos seus

Constituintes': a a.° he que se omittão no 2.° artigo as

- ultimas palavras = na proporção que lhe couber. =:

Ò Sr. Aíiircia/io d'Jíevedj Harecs-me que às Cortes

só compete estabelecer as regras geraes ; mas não appli-

callas aos factos: por tanto o meu parecer seria, que o

Decreto se reduzisse a hum só artigo nestes termos

=: As Províncias que não obedecerem as Cortes e a F.l-

'Rei são julgadas dissidentes de facto, e os seus Repre-

' serítahtes não podem ser admittidos a este Congresso. =
1 Esta regra geral he mais conforme, porque não he só

• por se unirem ao Príncipe Real
,

que se podem julgar

* dissidentes algumas Províncias, mas porque se pôde cons-

tituir huma só, ou querer-se sugéitat a hulna NaçSo Es-

trangeira ; taes são os motivos porque proponho a emen-
da indicada.

O Sr. Borges Carneira fez hum longo discurso, em
que mostrou que era tempo de se acabar com ascontem-

plações , e de separar deste recinto Deputados » que tal-

vez tenhão servido de guia directa ou índitectarnente aos

fins, que se tem proclamado na Brasil; e concluío ap*

provando o parecer da Commissão.
O Sr. Galvão Palma: Os Deputados das Províncias

dissidentes devem sahir pelas razoes geraes , applicando-

se-lhe a Lei, dos que não querem adheiir ao pacto so-

cial ; ella he ciara , e não devemos demorar-nos com
mais reflexões ; approvo por isso o parecer da Cemmis-
são.

O Sr. Abbade de Medrúes : Não convenho 110 que

disse o Illustre Membro que me precedeo. Os Deputa-

dos destas Províncias jurarão ha pouco a Constituição,

por consequência adherirão ao pacto social , não estão su-

geitos á Lei indicada. Senhores, he desnecessário que

gastemos tempo com discursos ponhposos , os Brasileiros

não se convencem com regras de direito , nem com' re-

flexões ; a forca, as baionetas são os únicos esforços que

tios restão. Excitemos 3 attencão do Governo para que

envie para aquellas Províncias toda a tropa de que se po-

der dispor , se não ha meios , concorramos todos com
aquillo que podermos, eu serei o primeiro; e, torno a

dizer , não percamos mais tempo com estas discussões
,

proceda se á votação.

Discorrerão sobre o objecto os Srs. Pato Moniz, Ro-
cha Loureiro, e Serpa Machado ; e logo o Sr. Moura sus-

tentando o parecer da Commissão , disse que só admitti-

ria huma emenda, que vinha a sct ; estabelecer no pre-

ambulo a regra geral , e applicar no 1.° artigo esta regr»

ás Províncias indicadas no preambulo. Convierâo nesta

emenda os Illustres Membros da Commissão.
Ainda fallãrão os Srs. José Máximo , Annes de Car-

valho , Felgueiras Júnior, e Xavier Monteiro; e julgait-

do-se a matéria sufficienteroente discutida, foi approva-

do o preambulo, e o i." artigo com a emenda proposta

pelo Sr. Moura. .
'•

Para 2.° artigo forão admittidos os critérios qu^ a

Commissão tomou por base: = He rebelde, ou dissiden"-

te a Província que não sendo coacta por a força , de qual-

quer outro modo reconhecer formalmente o rebelde Go^
verno do Rio de Janeico ? = He rebelde e dissidente a

que , não sendo obrig.wla por força , formalmente (deso-

bedecer ás Cortes, e Governo de Portugal?

O 2-° artigo do Decreto passou a ser 5.°, e foi ap"-

provado com as emendas seguintes: 1.^ omittindo a. pa-

lavra =: merecem = e mudando as palavras = podeiáó ad-

mittir := em :í serão admittidas. =: ._,-, truri

Segunda parte da Ordem da Dia, o cilit

Responsa!>ilidade das Futiccionarios PuhlieoSwfi^

Titulo II.
1, frrvs

Da formnçjo d<i culpa, seus effeitos , aitthoridadtsj^ <IHim

podem ordenar , t pessoas que a ppdem re^ue.ref-
, . \.

Art. 6.° "A todo o processo accusatorio de resporv-

sabilidade contra qualquer Funccionarío Publico ftjif^^d/e.-

tá sempre declaração de haver lugar para com e\le, a,fqí-

mação de culpa?" , 1^,5-,''

Lcrão-se as seguintes indicações: 1. do Sr. Do(ní«-

gos da Conceição pedindo a venda de certos beri» ri?''

Piauhi , e que o seu producto se applique à for.»jaçí9 de

hum hospital e botica; passou 3 Commissão do Ujtia-

mar : 2." do Sr. J. F. d'01iveira sobre arranjo dos tra-

balhos do Congresso : 5." do Sr. Pato Moniz sobre as di-

visões eleitoraes das Províncias do Brasil.

O Sr. Secretario Sousa CaitcJbranco fez algumas, se-

.gandas leituras. •. i, i u nti
O St. Presidente deo para Ordem do Dia, » cofttj-

nuaçáo do Orçamisnto, c levantou a Sessão ás z hfi^^i

íN a I M P R E N.S a íN a C I o n a L.
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Peças Ojficiats.

O Exposição.

Governo ProvÍ5orio desta Provinda tendo 3tten-
çjo ao i\lemotiaI dirigido ao precedente Governo Tem-
porário pelos Eleiíores das duas Comarcas, reunidos na
Cidade de Otiitdn ; ao artigo 2.° das requisições , que ao
mesmo Governo fez a Camará e adjunto do Povo de
Goiana ; aO officio da Camará desta Villa , datado de
hontem

; e assim a outro Memorial assignado pelos Com-
mandantes

, e Officiaes da Força Armada
,
pedindo a sol-

tura dos Cidadãos
,
que por commoçúes politicas a Tropa

prendeo em Olindu ^ e suas inimediaçóes 319 deste mez •

não pode negar-se a iiiinia medida tao generosa e conci-
liatória, que parece necessária para socego da Província

,

e harmonia geral dos seus habitantes, como se deduz de
tantas instancias , a que mostrou annuir o mencionado
Governo Temporário em suas respostas aos Eleitores, e

á Camará de Goiana
,

posto que a falta de tempo , e a

segurança publica, que então perigava, o impedissem àc
satisfazella.

.'\gora porém
,

que parece supplantado o espirito de
partido, e a vertigem dasl commoções , sempre perigosas
e funestas, o Governo desejando extirpar todo o gérmen
de discórdia, e desgosto entre Cidadãos, a fim de que,
accordes em boa intelligencia , conspirem todos para o
bem cOmmum

, e consolidação da União Krasilica , apoia-

da
, e promovida pelo Príncipe Regente Constitucional

e Protector Perpetuo do Brasil ^ deliberou a soltura dos
supra ditos Cidadãos

, julgando conducente a taes fins
,

e mui conforme com as benéficas intenções , e sabias vis-

tas de S. A. R. , a quem dá parte disso, confiando que
o approve ; assim como espera que os mesmos piezos

,

fdentificando-se em sentimentos com todos os bons , e
honrados Pc'r/jíj/))i[(cíi,-)i'j , sejão os primeiros a dar o exem-
plo de moderação, e concórdia , olvidando qualquer rixa,

aggravo
, ou dissensão , e só attentando a íiue todos so-

mos irmãos , e devemos cooperar para o socego , e feli-

cidade geral. Outro sim , constando que alguns Cidadãos,
temendo talvez a perseguição por causa de sua conducta

,

e opiniões politicas na reierida época, deixando sujs ca-

sas , e empregos , foiáo refugiar-se a outras partes , o
Governo os chama aos seus domicílios , e occupações , e
exhortando-os a se bem port.ir , e cumprirem seus deve-
res , segurando-lhes o não proceder contra elles por mo-
tivos, que ficão em esquecimento

, quanro ao passado.

O que tudo participa ao respeitável Publico
, para obrar

de accordo , como cuii;pre , e como se espera de suas lis-

tes
, e de seu patriotismo. Femanibuco 27 de Setembro

de 1822.

Por ordem do Governo.
O Secretario i/ojí Marhiho de Atliiijacrque Cavalcante.

Proclamação.
.,

Honrados Paulistanos : O amor
,

que Eu consagro

aó "Brasil em geral, e d vossa Província em particular,

põr ser aquella
,

que perante Mim, e o mundo inteito

fez conhecer primeiro que todas o systema machiavelico,

desorganisador , e faccioso das Cortes de Lisboa
, Me obri-

gou a vir entre vós lazer consolidar a fraternal união , e
tranquilidade, que vacíllava: e era ameaçada por desor-

ganisadores, que em breve conhecereis, fechada que se-

ja a Devaça , a que Mandei proceder. Quando Eu mais

que contente estava junto de vós, chegão noticias, que.

de Lisboa os traidores da Nação , os infames Deputados

pertendem fazer atacar ao Brasil, e tirar-lhe do seu sei»

seu Defensor : Cumpre-Me como t.d tomar todas as me-
didas

,
que Minha Imaginação Me suggerir ; e para que

estas sejão tomadas com aquella madureza, que em taes

crises se requer, Sou obrigado para servir ao Meu ídolo
,

o Brasil, a separar-Me de vós, (o que muito sinto)^

indo para o Rio ouvir Meus Conselheiros, e Providen-

ciar sobre negócios de tão alta inonta. Eu vos asseguro

que cousa nenhuma Ale poderia ser mais sensível, do que
o golpe, que Alinha alma snffre , separando-We de Meus
Paulistanos, a quem o Brasil, e Eu devemos os bens,
que Gozamos , e Esperamos gozar de huma Constituiçáo>

liberal e judiciosa. Agora , Paulistanos, só vos resta con-

servardes união entre vós, não só por ser esse o dever

de todos os bons Brasileiros, mas também porque a Nossa
Pátria está ameaçada de soffrer huma guerra

,
que não.

só nos ha de ser feita pelas Tropas
,

que de Forttigal

forem mandadas , mas igualmente pelos seus servis par-

tidistas, e vis emissários, que entre Nós existem, atrai-

çoando Nos. Quando as Authoridades vos não administra-

rem aquella justiça imparcial
,

que delias deve sér inse-

parável , representai-Me
,
que Eu PrO\'idenciarei. A Divi-

sa do Brasil deve ser — INDEPENDENDIA OU MOR-,
TE,— Sabei que quando Trato da Causa Publica, não
tenho amigos , e validos em occasião alguma.

Existi tranquillos : acautelai-vos dos facciosos Sectá-

rios das Cortes de Lisboa ; e contai em toda a cccasião

com o vosso Defensor Perpetuo. Paço em oito de Se-

tembro de mil oitocentos e vinte e dois,

PRIA'í:íP£ REGEISTE.

LISEOA 11 de Janeiro,

Sr. Redactor da Gazeta Universal

;

Cuidei que tinha desconfiado com as minhas graças,-

talvez julgaodo-as pezadas ; se assim acontecesse, chama-

va-lhe rabujento, e antiquário ; ponha-se á moda , e dei-

te essas quimeras para traz das costas
,

que assim fazem

hoje alguns Excellentissimos do Ministério ; e eu no sen

lugar faria o mesmo, e contmuaria a praticar em quan-

to não desib^sse sobie mim huma nuyem de pedras...,.



L>i]

ahi está V. m. a chamar-mé desavergonliado ; diga , diga

tudo o que llie vier á cabeça
,

porque eu não desconfio

de bagatellj5 , e muito principalmente quando os seus di-

cterios me nâo impedem de eu cluichar n:i trocida por

todo? os ciiorrillios . . . Oue diz
,
que diz V. m. ? . . Que

os nossos Compadres arrenegjo das cousas clarinhas ? . . .

Isso agora he da sua cabeça , e não da profunda sciencia

dos nossos amados Compadres, porque todos elles sabem

perfeitamente que a meiítira duri em quanro a verdade

não clie^a ; he verdade que eu conheço indivíduos que

protestáo , e juráo que não hão de dizer, e não hão de

faiiar , mas lá vem esta, ou aquella perdida da barailia ,

a que nem os Santos resistem; e vai senão quando...

dá lhe
,
que ainda bole ! Não ju!gi(e que o pertendo em-

panzinar ; olhe que a cousa está bolida... e muito boli-

da ! ! ! E os taes sugeitinhcs da Santa Alliança são cabe-

çudos .. . de se lhes tirar o chapéo ! . . . Eu me admirara

que V. m. não sahisse com alguma pataciiada ! ~ A mim
rão me importão esses déspotas; zombo deflss, e nun-

ca lhes tirarei o meu. =: Brava! Brava! Muito gosto da

sua boa feição.. .! E se os t»es amanfettcos lho fizerem

tirar?... Só essa agora me daria no goto! Falle
, falle

á sua vontade, que eu não quero metter a foice em sea-

ra alheia . . . ^ k'rotesto á Nopoíituna ; armo-lhes forças
,

e peço vista. = Ali , Sr. Redactor
,

pois com effeito ati-

ra-lhíS com os rr>ólhos das Gazetas Universaes de enfia-

da com o armamento que se encomendou ? V. m, he

doido; tenha paciência, porqui fornece mesmo o asMim-

pto para assim lhe chamar. Pcotesta á Napolitana ! Ago-

ra he que eu digo que não fica mal coberto com essa ca-

rapuça por causa dos gelos. Armolhes forças! Caspite !

Viva quem he tubarão, e afrazoado ! Sr. Redactor...

Sr. Redactor.. . sentido, não safem os taes meninos a

plica debaixo do c , e tenhamos arenques de fumo , ou

paios de fumeiro , de ch.ípco na cabeça , co.n elle na

mão, ou debaixo do braço, porque aquelles magnatas tem

mais tentação com as cabeças do que com os chapcos.

Pede vista! l%so agora he de rábula; as vistas trazem

elles, e V. m. ha de ficar ás escuras. Está dito, V. m.

he o mais esturrado beróe dos nossos dias ;
porque ja en-

eomendou a aljava, e furão, quer ir á caça sem cães!

Ah Sr. Redactor! desta vez mata V. m. hum centenar

de Perdiíes , e não posvj dispensar-me de lhe contar hu-

ma anecdota. Este Verão passado foi hum sugeito á ca-

ça das Perdizes ao sitio da Bugallieiru , e levou hum
hurro para o transporte da mortandade; com effeito a

matança foi formidável, e o Caçador para se retirar, car-

re<'Ou o burro , ficando ametade da porção para cada la-

do ; vinha o homem muito contente para a Praça d.i Fi-

gueira eis Senão quando o calor da alimária , e os ar-

dentes raios do Snf tornão os passaiicos á vitalidade,

batem as azas, fazem hu na revoada, e ainda agora o

matado* tica a ver o burro peio ar a subk . . . a subir...

a subir... Ahi vem V. m. atrapalhar-me ! :=: Aoiide dia-

bo subio ? Acabe com isso. = Eu sei lá para onde su-

fcio ; iria talvez pedir vista á vista das vistas.... Nada

de ameaças , Sr. Redactor ; vocifere quanto quizer , mas

nadi de pancada ; eu converso com V. m. , e não o

ameaço.; dubaixo desta clausula, diga, diga, desembu-

clie. =: Escusa de tornar-me a escrever, porque eu já não

quero ler outra escritura que não seja a Viíla ãe Curiós

Ma^nOf e dos iio2.e Pares de Fra/jj-a. — Pois, meu Fer-

rabraz 9 como V. m. não arreia, eu também não lhe ar-

reio ; deixe cahir o Carmo , e cliova o que ciiover ....

Varro esta .... topo á segunda .... bolho á terceira , e

£açn-me á quinta,... V. m. não sabe com quem falia...

verá... verá quem leva o bolo, e quem ha de pagar as

custas ! M Ein conclusão, deixe vir a encomenda, e irá

tudo em polvorosa. ; mas em quamo nos restão alguns dias

antes da borrasca, continuarei a relatar-lhe em paz. o

restante do que observei no Camp» Grande , e o meu
infeliz acontecimento. Estava espreguiçando-me , e asso-

biando a Cachuxa, quando vejo huui homem em trages

de correio, sentado em hum carro de fanico, puxado por

dois magros e vagarosos bois ,, parando , e fatiando da

quando em quando com os índividuns qire encontrava;
notei que huns delles se sorrião , outros tomavão hum
ar de espantados , e outros depois de se de-pedirem del-

]e , desatavão ás gargtlliadas. O' luneta lia minha alma
,

este he o caso mais estrambótico que tens a analisar,

dizia eu também a rir sem saber He que, até que a final

a muito poder de :r vem ca boirÍ5;o , he para diante

moreno::: bate aquella jangada comigo, e diz-me o tal

correio com luim tom de choramingas : =: V. m. quer
hum papel ? = Oh santo poder de Deos ! Pois não bas-

tão os exércitos de papeladas que and..o ha dois annos a

escaramuçar pelas lojas de Mercadores , e Capelistas , Bo-
ticas , e Botequins, Minervas , e Caqueiradas

, já com
falsas accusaç jes de Conspirações horrorosas , já com ce-

leherrimos relatórios de justiça surripiantes da liber-

dade, mas até para maior desgraça sahein agora de Lii-

boa ás carradas! Grande caso!!! Grande caso ! 1 ! Em
fiai venha de lá, com tanto que eu não pague
A estas palavras lava-se o estafermo em pranto, e depois

de proferir por entre os dentes ~ ]i toílns pagámos :=

exliala entrecortados suspiros
, c enristando o awuillião ao

som de lium mavioso r: chega i^oirisc^Tr: , vai-se mole-
mente escapulindo. Posso asseverar-llic , Sr. Redactor,
que em todo este acto eu não sacava a luneta do cacha-

ço do miliante , nem pestanejava, e fiquei como parvo
com esta gigajoga. Assim peniianíci por ir,uito tcrpp«

em pasmaceira, até que tornando a núnv , abro o rebti-

çado , e venho a perceber, que aqut-Ile ratão tinha sido

encarregado
,
pelo nosso Velho das mol-tas , de deligen-

ciar a descoberta de hum roubo de cincoent» e dois con-

tos
,
que segundo rezava o tal papel , lhe havia feito

hum tafui de gaforina Eu me admirava já, que
V. m. estivesse calado! =; Que diabo está V. m. a aren-

gar? Isso só no Inferno. He crivei, que lium ginja nej-

sa figura a passo de boi , em assumpto de tanta ponde-

ração possa de-.cobfir hum roabadnr só ptln indicativo da

gaforina ? Quando ha de esse homem chegar ás Provín-

cias a tempo que indague tantas gaforina- , e aprehenda

alguma? Se talhe; alii há mercia de gaforina. — Espere
,,

Sr. Redactor ; não me falle á mão de semear ; aquelle

papclorio he copia dos que já tinháo hido para as Provín-

cias pelo correio ordinário.... e elle sempre tizouriníia

debaixo d'agoa ! = Isso não erão contos , eráo historias,

ou pir melhor nr.e exp>ressar , frioleira-s , bagatellas , de
que já oinguem faz caso , por ser fructa do tempo. =
Ora viva quem tem coração largo ! Com que cincoenta

e dois contos são fructa do térreo? Poií eu estava per-

suadido do contrario. Em fim V. m. lá o is , e lá o en-

tenderá. E que tal he o espírito de contradição ? s:

Torno a dizer-Ihe que he fructa do tempo, porque acon-

tecetKlo hum roubo durante a vida do Marquez de Pom-
bul , não torâo precisos carros de fanico , nem nomeações

de Gerardos descobridores das horrorosas m.iquinaçócs

,

bastou só que elle dissesse por duas vezes em toin sizudo

ao participante d» ladroeira, que era iniposMvel conimet-

ter-se o roubo
,

para o dinheiro apparecer , e nunca mais

se fallou em taL = Fora , Corcunda , fora Corcunda , bem
lhe tenho eii dito, Sr. Redactor, que o havia pilhar; o
que V. m. qoeria era o tempo do despotismo ; pois

aguente
,
que ha de soffrer os raios das luzes , ou ha de

navegar com vento fresco á descripçáo das ondas . . . Pas«-

semos ao mais que observei , e liie dará a interpretraçáo

que puder
,

porque eu fiquei em jejum apezar de o pre-

zenciar. Depois da escoadcla do tardio patusco, comecei

a vêr concorrer muito Povo, e dentro de huma hora es-

tava todo o campo cheio de figurões, e madamas de tf>-

dos os calibres , e algufnas cabeças , que pelo cjbello

paredão frades , mas pelos chapéOs indlcavão ter milita-

res. Eisaqui eu envergonhado de appareccr com o meií

fato do uso , e pertendia retirar-me para bai,\o da pnníe

como lugar mais recôndito para as minhis ind.igaçóts ;

nesta amhuiaiicia encontrei hum farrnupillu; de casquete

ás três pancadas , embuçado em hum cap-'>te ás canlws , a

perguntei-lhe : = O Sr. quererá ter a bondadj; de me di-

zer que frauciscajiiadi he esta ? :í Dá Í050. o tal gra.vi:iisr».
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íiiirt pinxo para o IdJo , e mexendo no sovaco ao braço 2° Kegisto tomado ás 2 e tneia horas da tarde do
esquerdo seni se desenib',i,;ar , começa a fazer-me repar- dia 10 de Janeiro de 182J.
tições, e a per<;uiitar-nie s; eu era Pedreiro Livre, e se Galera Portugueza Maria ^ Capitão Greoorio Jo$<;
tratava com desprezo as funções da Igreja. Pelo que de- Ribeiro de Freitas, do Fará em 49 dias, e 1 nialla.

pois reflecti liavia festa na Frequezia rios Reis. Aqui tem Novidades.
V. m. como os trabalhos S3 levantáo debaixo dos pés! !! O Capitão disse o seguinte: ''Que no Pará reina
Eu nimca fui brigão

, mas coiuo a defcza lie jcq'\o natu- o maior socego
;

que a Junta era estimada do Povo e
ral

, apezar da aíarantação
, meto a bengala em acção de que tinhão sido soltas as pessoas que se achaváo prezas

estocada
,
vou a arrecuar

,
porque o fulanejo crescia, tro- como suspeitas de quererem attentar contra o legitimo

peço, esteiuio-me no chão, e a Deos luneta; neste mo- Governo, por isso que se lhes não tinha provado simi-
niento sòa huma gaita de capadores ,

sobe ao ar huma Ihante crime." Entregou hum saco d'officios
,
que se re-

girandola de foguetes de lngri:i;as , foge o iMgata espa- mettem juntos, (Segue a assignaliira.)

vorido
, e eu vou a fitar os olhos no resplendor dos lu- No mesmo oflicio se inclue outro da Junta Proví-

zeiros, e fico cego sem ver patáo. Que inl'elicid_Je , t»r. sotia do Governo da Província do Rio Negro de 26 de
Redactor

,
que infelicidade ! ! I Quem me havia de dizer Junho , em que partecipa que no dia 2 do mesmo mez

3 mim
,
que havia de cegar no século das luzes!!! Em se prestou o juramento ás IJases da Constituição, e qu«

fim mais vale cego, que morto: pedi então a huma ai- no dia j fo.áo eleitos os Membros da Junta com as for-
ma piedoza

,
que me conduzisse ao beco da liittàsga , aon» rnalidades prescriptas pela Lei.

de assisto fazendo uso dos tópicos, Agradeço-llie muito Passou ao Governo hum officio da Junta Provisória
a honra com que me te:>i tratado, e Adeos para nunca df> Governo do P,ir<í datado em ló de Novembro sobre
niais... Agora mesmo clicga o meu Facultativo j e me objectos relativos ao Governador das Aimas José Maria
diz que poderei outra vez grangear vi^ta , rio caso que de Moura,
liajão boticários, que tenliio, e saibão preparar os ingre- A' Commissão do Ultramar huma representação da
dientcs da receita seguinte :

mesma Junta, em que se refere a outra que enviara em
Tome — De imparcialidade na esco-

^

aa de junho ultimo, em que requeria ou a mudança na
lha dos empregados , e > - - - cem libras lórma governativa daquelia Província , ou fosse servido
ventilação das questões* dispensalla dos seus encargos , mandando nomear outra

de resistência io interesse") j » ,
• 1U£ a substituísse.

I y duzentas, e meia
n., j r - , j r i- -

particular --•--. -j ' ftlandou-se lazer tr.ençao honrosa das felicitações que
de exacção no cumprimen-7 -i, , pela installação da» Cortes envião as Caniarís Constitu-

j 1 - r milhares de nucas j ,. ,> 3 .t.h . r. „
to das leis -.-.--/ ' cionaes de THoiite Alegre, e da VlHa da Fonte, Comar-

de injustiças do commum,") , , ca de Trancoso.
' j í- - - num scropulo r» . - . 1menos de-------) «^ íJuvjr.io-se com agrado as que peio mesmo motivo

de boa diiecçáo de finanças, ^
envião o Commaiidante do Regimento de Cavalleria n."

de olho aberto á opinião? 9 5 dos Juizes ordinários Constitucionaes de Gouvea , Ri-
publica -------- - três mi! arrobas bi-TamCga , e de 5'. Joíio da Foí do Douro ; e dos Jui-

de clareza nas contas - - V ^«^5 de Fora da Vilia de S. Vicente da Beira, em que of-

de alivio de triburos - - - J ferece também huin projecto de reforma da Uoiversida-
Ferva no maior çumc possível d'A' de de Coimbra; de ValenÇa da Minho; e do de Alpc-

gricultura
, e ajunte dissolução do ttrinha.

ministério com Ojiio militar quan- A' Corrmissáo dos Poderes a Acta das Eleições da
to baste, e mande. divisão das Jlhas de S. Miguel, e Santa Maria.

O mesmo d'oatras. Ao Governo o Balanço do Cofre Geral da Comarce
de Santarém

,
que envia O Escrivão da visita Anselmo

-.^.--a^^a.Kjai^in—r«- José de Mattos.

Ficarão inteiradas as Cortes da parte de doente do
Cortes. — Serióa do dia ij de Janeiro. Sr. Deputado Curtos J oié da Cruí, e Sousa.

Aberta a Sessão ás hnras do costume, sob a presiden- .'^lanoel de Vasconcellos Peieira de Mello, Capitão
cia do Sr. Marpoclii , e lida pelo Sr, Secretario Sousa de Mar e Guerra graduado, Coinmandante da Fragata
Cíistetbranco a Acta da precedente, que foi approva- Pérola, e da Expedição, que se acha próxima a sahir

da, deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do expedien- para o Brasil cem a Regência, vem com os Officiaes
te, em que se comprehendia a seguinte currespondenela :

que se achão enibarcados , felicitar o Soberano Congres-— Hum officio do Governo pela Secretaria d'Estado dos so, e renovar o juramento qsie deráo de guardar e fazer
Negócios do Reino, incluindo a relação dos objectos que guardar a Constituição. Mandou-se fazer menção honro-
se t:verão em vista nesta repartição, quando se fez o sa , que se publique , c que dois dos Srs. Secretários vão
orçamento pela quantia de 24Oí;^0oo réis para despezas communicar-iha esta resolução.

extraorcínarias. Outro pela Secretarfa d'Estado dos Ne- A' Commissão das Petições huma representação dos
gocios da Marinlia, incluindo as seguintes Partes do Re- habitantes ò'Aveiro , apresentada pelo Sr. Secretario Ba-
gisto do porto. jilio Alberto.

1." Registo tomado ás 8 e meia horas da manhã do O Sr. Deputado António tcbo de Barbosa Teixeira
dia 10 de Janeiro de )?3j. Girão offerece para ser mandado para a Secretaria das

Bergantim Portuguez Gloria, Commandante O 1.° Cortes hum exemplar da sua obra =; Tratado Theorico
Tenente Fortunato José Ferreira, da Ilha de S. Miguel e Pratico de Agiicultura das vinhas da extracção do mos-
em 8 dias, 9 passageiros, e 4 malías. to, bondade, e conservação dos vinhos, e da distilaçlo

Observações. das aguas-ardentes : r: foi recebido cora agrado.

Esteve successivamente na Madeira , Faial, Tercei- O Sr. Secretario Basilio Alberto fez a chamada, é
ra , e. S. Miguel. disse se achavão presentes 98 Srs. Deputados , e que -

Novidades. faltavão j
5 , dos quaes 1 3 são doentes , e 2 sem caussr

O Commandante não deo novidade alguma. Entre- motivada ; ao todo 1 j,

«ou hum rolo e 15 cartas d'officio
,

que se remettem Introduzidos os Srs. Secretários d'Estado dos Neoo-
juiitas. Os passageiroos são : o Deputado is Cortes pela cios do Reino e Fazenda com as formalidades do costu-
Jlha de 5'. Miguel, Miguel ] oâ,t de Medeiros Borges e me; declarou O Sr. Presidente a

Amorim ; O ex-Goveriiador da Ilha do Faial
, José Rober- Ordem do Dia.

ío Pires Alvares de Miranda, com seis pessoas de fa- Orçamento da Despeta pela Repartição do Rtino,
milia ; e huma mulher remettida preza da Ilha da Ma- O Sr, Secretaiio d'Ejtado d«9 Negocio» do Reinç
deu a.
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disse: fui incumbido pelo Soberano Congresso na prece- Guarda dos Archeiros :— Fica subsistindo as mesma?
dente Sesção de dar liunia explicação mais extensa sobre despezas , menos de Sargento para cima, tanto em Sol-

as addiçóiís relativas á aula de Desenho. O Governo dos ou Ordenados , como em Apo';entadorias.

tem em vista offerecer á consideraçrío desta Augusta As- Hospital de S. José: — Approvnlo.

sembléa hum Projecto em que se estabeleça com unifor- Jardim Botânico. : — Consetva-se o ordenado ao Ad-

midade o metliodo das aulas de Desenho, Escultura, e ministrador , e cessão as ajudas de custo : em quanto aos

mais objectos de Bellas-Artes , unindo tudo em hnm edi- mais empregados pedírão-se informações.

ficio , a fim de economizar a Fazenda , e habilitar o Go- O Sr, Presidente deo para ordem do Dia : continua-

verno o inspeccionar estes estabelecimentos. Conveio-se ção do Projecto da responsabilidade , e levantou a Ses-

em se adiar para o fim esta addiçáo. são ás 2 § horas.

O Sr. Presidente declarou que estava aberta a dis- . ^ ^-r-

cussão.

Casa de Bragança. PEÇAS OFFICIAES.
Despezas na Corte e Termo .... 20:009(^008 Portarias.
Estremadura, Minho, Beira, e Trasos- "Manda ElRei

,
pela Secretaria de Estado dos Ne-

Montes 15:691(^945 gocios de Justiça
,

que o Corregedor da Comarca de

Algarve e Alemtejo ]6:6oc<;^6oo Villa Real, para obviar aos damncs causados pelas qua-

Follii de Ordenados io:8o9i;^âoo drilhas de salteadores, que infestão acuelle paiz , e con-

Folha de Consignação Real .... 6:i2j(J)6)9 seguir a sua extincção, ponha immediatamente em prati-

Jutos 6:oi4(á)ooo ca as providencias
,

que para o mesmo fim se mandarão

Despezas miúdas da Junta, para livros, tomar em 28 de Setembro , e 1 de Outubro do anno

e ajudas de custo ósOçJjcoo de 1821 ; por quanto ou de se não dar iiiteira execução

Concertos e reparos de edifícios . . • i:J40gj)ooo ás ditas ordens, ou de se haverem He todo esquecido re-

——^— sulta a frequente apparição de bandos de ladrões , era

77:2)8^772 perseguir , e exterminar os qua»s tanto cuidado devem
-^—— ter os Magistrados. Palácio da Bniiposta em j de Janei-

Jul^ou-se discutido , e passou-se á segunda verba. ro de iÍ2i.—Joi^ da Silva CarvotUe.''

CotUgio dos Nobres. Na mesma conformiJade e data se expedio Portaria

Pago pelo Subsidio Litterario aos Mestres ao Corregedor da Comarca de Guimarães.

de GrefO , Filosofia, Desenho, Arqui- "Manda ElRei, pela Secretaria de Estado dos Ne-

tectura Inglez, Francez , Dança , eic. ;}92oçJ)oco gocios do Reino, que a Meza da Consciência e Ordens
' na primeira conlerencia consulte o que parecer sobre o

Expoitos. incluso requerimento de João Manoel da Silva , em que

Pa^o por differentes folhas 6:179(^840 se queixa da demora do Tribunal na execução das ordens

que por esta Secretaria de Estado se lhe tem expedido:

Geraes dos Estudos de Lisioa, dando a Meza razão, e centa de toda a marcha deste ne-

Pafo ao Secretario dos Exames , Conti- gocio ; a fim de se tomar na consideração que merece o

nuos e Porteiros . . . 1:058(^000 requerimento, e se proceder na conformidade das Leis.

Renda de edifícios . . . 690i;^ooo Paço da Bemposta em 2j de Dezembro de 1822. = Fi-

— i:728,;^0OO lippe Ferreira de Aratijo e Castro."

Guarda dos Archeiros. —^'»*-~-

—

Aos Capitães , Tenentes
,

Thesoureiro, Medico, Ci- "Sr. Redactor, — Rngo-vos o f:vor de transcrever

ruroiâo , etc 1:451^416 no vosso excellente Jornal o Protesto que dirigi ao So-

berano Congresso no dia 10 do correute mez por via do

Ordinárias Pensões , Soldos seu Secretarij o Sr. J oão Baptista FeUueiras. Este fa-

a effectivos reformados, vor espera merecer o vosso constante leitor = Pi/nc;nt£.''

e viuvas i rQJJíZ&i^^^
— i ^'i^Aí^iio " Soberano Congresso Nacional.——

—

—— ''O Major reformado António Duarte Pimenta
,

pie-

Hospital de S. José. zo ha 8 mezes , e ora reduzo no Castello de 5. Jorge ,

Pela folha de correntes e esmolas . . . i:;oo;isooo tem a honra de levar á Augusta Presença de V". Moges-— tade o Protesto na forma seguinte :

Jardim Botânico e Mazeu. " 1.° — Protesto á vista de Dcos Todo Poderoso pa-

Diversas Repartições 5:200(1^000 ra Augusta Presença de V. Magestade contra os actos ds——

—

jnhumanidade praticados comigo durante o espaço de 67

Julgando-se estas matérias discutidas , retirarão-se dias de Segredo.

os Ministros e postas i votação, dicidio-se da maneira "2.°— Contra o Ministro da Justiça por me haver

seguinte: Casa de Brag-o/ifo (por indicação do Sr. FVeiVí) : injustamente removido desta Corte, deixando ficar ou-

fica a sua administração unida ás outras rendas Nacionaes, tros igualmente incluídos nessas listas de desaffectos
,

extincta por consequência ajunta, Almoxarifados, ctc.
; que a opinião publica designa como forjailas era Casa do

encatre"ando-se huma Coiiimissão das Cortes de prover a dito Ministro , e que não podião ter outro fim em quaii-

sorte dos Empregos, sem o que se não julgarão suspen- to ao Supplicante mais do que o desejo de ofFuscar a bca

SOS. opinião que seus Serviços lhe tinhão grangeado.

Colleí;io dos Nobres : não he compatível com aCons- " j." — Contra a demora do Processo
,
que não p(5-

tituição hum Collegio com tal titulo , e por isso que de ter por objecto mais do que hum acinte á desgraça,

liuma Conmiissão se encarregue, da sua abolição , sendo e hum desejo de vingança, visto não haver prova que

entretanto a sonima de j:98O(;^00C) rs. paga pelas rendas possa criminar o recorrente,

do Collegio, e não pelo Subsidio Litterario. "He este, Real Senhor, o Protesto que tem direi-

Expostos : Approvado. to de levar directamente a Picsençadè V. Magestade tcc

Geiaes dos Estudos: — Adiado, approvando-se en- do o Cidadão livre que respeitando só a Lei , aborrece a

tretanto somente a somma do edifício para as aulas d'AI- Tyrannia. = Lisboa 10 de Janeiro .l"8i}.' = A. D. .''j-

fama por es te 1.° semestre.
[
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Anno de 1823;

G^ZET^ UJVIVERS^L
TERÇA FEIRA 14 DE JANEIRO.

A
FRANÇA.

Parií 2% de Dízembri,

Pasta dos Negócios Estrangeiros (_poT ter pedido ò
Duque de Moatmorcncj/ a sua demissão por motivo que
nada tem com o prosegiiimento dos negócios relativos d

Híspaníia') foi confiada a Mr. de Villi-le , e elle comrnu-
nicou ao publico as instrucções dadas ao nos-^o Embaixa-
dor em Múdrld. No Monitor de liontem sahio o Decre-
to do Rei, de 2; ,

que encarrega interinamente daquella

Pasta o dito Ministro.

Se as proposições da Santa Alliança não fofem accei-

tas pela Hespanhn , os Embaixadores da Rujj/a , da Áus-
tria , e da França tem ordem para saliirem de Madrid.

Apressamo-nos em dar ao Publico o primeiro docu-

mento autbentico que se tem podido communicar desde

a abertura do Congresso. — Estão fígados tantos interes-

ses .-is determinações dos diversos Gabinetes nesta gran-

de occasi.ío
,
que t-fe importante fazellos conhecer tão de

pressa elias se aclião definitivamente adoptadas.

O Presidente do Coiiselho dos Ministros , encarregado

interinamente da Repartição dos Negócios Bstran^ei-

ros , ao Conde de La Garde , Ministro de Sua Mages-
tade em Madrid.

" Senhor Conde ,
— Como a vossa situação politica

pôde ser mudada em consequência das resoluções ado*

ptadas emVerOna, a candura Franceza exige que vós se-

jais encarregado de fazer conhecer as vistas do Governo
de Sua Magestade Cluistianissima ao Governo ds Sua
]Mageçtade Catholica.

" Des de a revolução que teve effeitn em Heifa-
Ilha no mez de Abril de i!Í20, aFfança, apezar do? pe-

rigos que esta revolução lhe apresentava , tem feito es-

forços para estreitar os vínculos que unem es dois Reis,

e para conservar as relações que existem entre ambas as

Nações,
" Porem a influencia debaixo da qual forão trazidas

estas mudanças na .Monarquia Hespanliola, tornou-se mais

poderosa, pelos mesmos rjsultados destas mudanças, cr,-

jno era fácil pre\;'r.

" Huma Constituição que EIRei Fernando ao reas-

sumir a Coroa não rtconheceo nem acceitou, lhe foi im*

posta por huma insurreição militar. A consequência na-

tural foi
,

que cjda He^panhol descontente se julga au-

thorisado a tentar estnhelecer pelo mesmo meio huma
ordem de cousas mais em liarmonia com as suas opiniões

e com os seus princípios. O emprego da força creou o

direito da força.

" D'ahi Os movimentos da Guarda em Madrid, e a

apparição dos corpos armados em difTerentes partes da

Hespauha. As Províncias vizinhas da França tem prin-

cipalmente sido o theatro da guerra civil. Assim foi pre-

ciso á França presèrvar-se deste estado de desordem d»

Península. Os acontecimentos que tem occorrido depoi?

da formação de hum Exercito de observação junto dos

Pijrrennéos assaz tem justificado a previsão do Governo
do Rei.

" Neste meio tempo se reunio em Verona o Con-
gresso de que se havia des de o anno antecedente espe-

rado huma decisão sobre os negócios da Itália.

"Como parte integrante deste Congresso, era a

França obrigada a explicat-se sobre es armamentos a que
se vira obrigada a recorrer, e sobre o emprego que deJ-

les poderia eventualmente fazer. As precauções da Fran-

ça parecerão justas a seus Alliados , e as Potencias Con-
tinentaes tomarão a resolução de se unirem a ella , para

a auxiliarem (se em tempo algum fosse preciso) a man-
ter a sua dignidade e o seu socego.

"A França estaria satisfeita com huma resolução ao
mesmo tempo tão benévola e tão honrosa a seu respeir

to; porém a Áustria^ a Prnssia , e a "Rússia julgarão

necessário accrescentar a este acto particular d'alliança

huma manifestação de seus sentimentos. Dirigirão Notas
diplomáticas estas três Potencias para este fim aos seus

respectivos ftlinistros em Madrid, que as hão de com-
municar ao Governo Hespanhol , e em seu ulterior com-
portamento se hão de conformar ás ordens que tiveiem

recebido das suas Cortes.
*' Pela vossa parte , Sr. Conde , ao dardes estas ex-

plicações á Corte de Madrid , vós lhe declarareis que o
Governo de Sua Magestade está intimamente unido com
os seus Alliados na firme resolução de repellir por todos

os meios os princípios e movimentos revolucionários j

que igualmente eitá concorde com seus Alliados em de-

sejar que a nobre Hespanha ache ella mesma hum re-

médio a seus males ^ — males que são de natureza de
inquietar todos os Governos da Europa, e de exigir del-

les precauções que sempre devem de ser penosas.

"Tereis particularmente cuidado da fazer conhecer

que o Povo da Península, restituído á tranquillidade , ha

de achar em seus vizinhos amigos fieis e sinceros. Dareis

pois ao Gabinete de Madrid a segurança de que todos

os soccoiros de que a França puder dispor a favor da
Hespanha , lhe serão sempre offerecidos para assegurar a

sua ventura , e augmentar a sua prosperidade ; mas ao

mesmo tempo declarareis que a França não se apartará

de modo algum das medidas de conservação que ha to-

mado , em quanto a Hespanha continuar a ser dilacerada

pelas facções. O Governo de Sua Magestade não hesi-

tará mesmo em chamar-vos de Madrid, e em procurar

garantias em medidas mais efficazes , se seus essenciaes

interesses continuarem a ser compromettidos , e se per-

der 3 esperança de hum melhoramento que elle se com-
praz em i^sperar dos sentimentos que por tão longo tem-

po tem reunidos os Hespanhoes e os Francezes ein seá
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pmor para com os seus Kels , e para coin huma assizada

Jiberdade.
" Taes são, Sr. Conde, as instrucçóes que o Rei

me ordenou vos traiismitta , no momento em que as No-
tas dos Gabinetes de Vicnna , Berllii , e S. Petersburgo

vão ser apresentadas ao Gabinete de Madrid. Estas ins-

trucçóes vos far.'io coniiecer as vistas e a determinação do

Governo Francez nesta grave occasiío.

"Sois authorisado para communicar este officio , e

para entregar copia dclle se vos íôr pedida,

"Paris 25 de Dezembro de 1822."

Jdim 29.

O Rei
,
por hum decreto da data de liontem , no-

meou o Visconde de Chateaubriand^ Par de FranÇa
,
pa-

ra O cargo de Ministro Secretario d'Estado dos Negócios

Estrangeiros ; e por outro Decreto da mesma d.ita , no-

meou o Duque de Montmoreitcy , Ministro d'Estado e

ílembro do Conselho Privado.

O Visconde de Chuteaubrland (que assistio no Con-
gresso com o de Montmorenc}/ como representante do
seu Soberano )

prestou hoje o juramento nas mãos de

S. M. , depois da Missa, e em presença de SS.AA. RR.
e dos Grandes do Reino, em qualidade de Ministro dos

Negócios Estrangeiros.

Sobre a nomeação de Mr. de Chatcaubriand para

este cargo diz a Quotidiana o seguinte :

" Não temos senão a lembrar lioje o que dizíamos

ha hum anno
,

para fazermos cjmprehcnder que esperan-

ças ligamos á elevação de Mr. de Chatcaubriand. Mas
isto não he huma razão para que tiremos a nós mesmos
aquella independência que temos sempre conservado , e

de que tem dado prova em todas as circunstancias diffi-

ceis em que a França se tem achado. Wr. de Chatcau-

briand empunhou o leme dos negócios ; felicitamos d'is-

so a França e o Rei ; he huma grande recompensa da-

da a hum dos mais illustres órgãos da opinião realista.

Mas elle vem a ser ftlinistro em hum momento critico

e perigoso ; he isto para elle huma occasiâo de mostrar

aquella rectidão de que elle nos ha traçado lições , r

dado o exemplo. A França se acha empenhada entre os

revolucionários de huma parte , e toda a Europa da ou-

tra. Mr. de Chateauiriand tem feito guerra á revolução

com admirável constância ; tem defendido a Europa , isto

he os princípios conservadores da sociedade contra os ini-

migos da boa ordem, O que elle hi feito a favor da

causa santa dos Thronos por seus escritos , elle o deve
fazer com resultados mais verdadeiros e mais sensiveis

ainda pelo movimento real dos negócios que elle tera

hoje em sua mão. Mr. de Chatcaubriand he o Ministro

a quem menos he permittido enganar-se na pratica
, pela

razão de que he o Publicista a quem menos tem acon-

tecido enganar-se na especulação. — Alem disso , seus

escritos que serião tão bons guias para outros homens
d'Estado , devem ser para elle próprio coiiio huma cons-

ciência escrita, e o mundo terá a vantagem de saber de
antemão o que elle ha de fazer, por isso que elle ha di-

to admiravelmente o que cumpre fazer.
"

Eisaqu! o extracto de huma carta escrita de Baiona
pelo General Realista Carlos 0'Donnell a seu irmão o
Conde de Abisbal ^ empregado no Exercito dito Consti-

tucional. Esta carta he do i." de Setembro , e anterior

á partida deste General para tomar o commando do Exer-

cito da Fií :

"....Tu acabas de ser nomesdo Inspector d'Inr.in-

teria do Exercito dito Nacional , e he natural que
, neste

novo emprego , oteu procedimento correspond.i ás acçót'5

que te derão a conhecer em 1820. Tu te esqueceste en-

tão do que devíamos ao Rei , cinco irmãos que éramos,
^ue elle admittio ao seu serviço ; tu te esqueceste das

distincções de que elle nos encheo em huma carreira ar-

riscada e perturbada pelos farpões da inveja que sem|)re

embotarão nos degráos do throno ; tu te esqueceste fi-

nalmente da confiança que Fernanda em ti havia posto
,

pOis que voltaste coutra elle as armas que elle te dera

ara o defenderes.

"Tu has sido igualmente ingrato para com a Pátria i

e tu lhe has de responder pelas desgraças que lhe causas-

te quanto de ti dependia o evitallas. Tu enganaste vil-

mente o Rei , a favor das mais solemnes promessas pa-
ra te lançares na Mancha^ interceptares os correios, e

forçares pacíficos povos a proclamarem essa infame Cons-
tituição que porá em breve termo á tua existência fysi-

ca e moral.
" Somos ainda qaatro irmãos que acabáo de dividir

entre si a justiça e a malevolencia , o Rei , e seus ini-

migos. Joié e eu pertencemos felizmente á classe dos
súbditos fieis , e Alexandre e tu vos haveis vendido á

facção regicida, composta dos homens mais vis e mais

criminosos. Pela nossa parte , temos jurado não transi-

gir jamais com dois irmãos de que renegamos , e cujos

nomes devem desapparecer da nossa genealogia. Vinde
combater nos , nós vos esperamos a pé quedo; mas sa-

bei quejoié e Carlos O Donell conservarão int.icta a hon-
ra de huma Casa illustre, que Alexandre e Hcnriíjue se

esfoição por deslustrar.

"Algum dia nos haveis de procurar, ainda hum dia

querereis abusar da bondade do melhor e do mais amado
dos Reis ; mas será demasiado tarde, e pagareis com vos-

sas cabeças todos os crimes que tendes commettido.

"Pela nossa parte, nós defendemos a causa de Deos,

os direitos do Throno , e a verdadeira liberdade da Pátria ;

porém vós defendeis a arbitrariedade , a immoralidade , s

a irreligião. Ah ! basta , e Deos queira chamarte , meu
caro licnrií/tie , a melhores sentimentos ! — (Assignado)
Carlos O Dtnnell.-

Idem JO.

'Reassumimos (diz o Jornal dos Debates~) a con-

tinuação das observações que apresentámos na nossa fo-

Jha de 19 diste mez , relativamente ao movimento Mi-
nisterial que acaba de operar-se :

''Já tínhamos tributado huma viva homenagem aos

nobres sentimentos e ás qualidades pessoaes do Ministro
que se ha livremente retirado da repartição dos Negó-
cios Estrangeiros; esta retirada, nós o sabemos , não he
huma desgraça , he huma consequência natural do syste-

ma representativo; nesta forma de Governo, liuma per-

feita homogeneidade he huma das condições necessárias

da administração superior ; e quando em huma questío

de alta politica a consciência ou a razão de alguns Mi-
nistros lhes nno permilte seguir o sentimento que faz

prevalecer a maioria de seus collegas ou a intervenção
da authoridade Real, a consciência ou a razão, de con-

ceito com a honra , impõe aos dissidentes a obtigaçjo

de Se retirarem; e este passo, longe de tirar cousa algu-

ma á estima do Monarca , e á consideração publica , lhes

dl pelo contrario novos tituios ao respeito que acompa-
nha o homem probo firme em suas resoluções , e inca-

paz de sacrificar as seducções do poder opiniões que alba

como deveres,
" Ha mais : o mérito desta espécie de sacrifício aii»

gmenta em razão da tenuidade das gradações que separão

as opiniões: facilmente se concebe que huma opposição -

dicisiva faça necessária huma separação politica ; mas
quando de accordo quanto aos princípios se não differe

senão sobre tal ou tal modo , tal ou tal época mais ou
menos favorável á sua applicação, o motivo da retirada

não pôde ser imputado se não a huma delicadeza severa
,

e a escrúpulos que nos inclinariamos a accusar de rigo-

rismo : esta consideração tem ainda augmentado o justo

sentimento que todos os Realistas tem mostrsdo pela

demissão do Duque de Montmorcncij.

Os peiiodicos a que nós respondemos forão por

tanto muito mal informados
,
quando assegurarão que ti-

nha havido devisão essencial entre os Membros do Minis-

tério, e que Mr, de Montmorency tinha cedido r.os es-

forços de hum partido victorioso ; asserção pelo menos
imprudente ! Pois que ! se, como se tem querido insinuar,

o IVlinisterio estivera dividido entre duas opiniões direc-

tamente oppostas
,

julga-se que só Mr. de Montniorccif
daria o signal e o exemplo da retirada ? Se os interesses
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do Tlirono , se a digniJade da Fi-a,iça fossem com-
proniottidos , recusando adlierir iiiimediataiiieiite a medi-
das que elle podia julgar úteis , nãn teriro t5o graves

inconvenientes feito impressão se não em suas vistas? e
se elles fossem entrevistos mesmo como possiveis por
alguns de seus illustres Collegas

,
quem pôde duvidar

que elles não tivessem sejuido o exemplo que se lhes

dava , e que sua demissão não fosse a consequência de
liuma convicção [que clles inteiramente tivessem como
Mr. de Moiitniortnct/ ?

" Tudo o que lie permitlido concluir da retirada

deste Ministro lie que , sobre hum ponto importante de

discussão o seu modo de ver iián foi complcliimentc de
accordo com o resultado do Conselho, e que, como
nós dizíamos nesse momento, pnr lum sentimento cuja

exageração mesma he hum.i virtude digna de lodos 03

elogios, elle ha cedido á sua persuasão pessoal sem ces-

sar de estar unido de coração, de votos, e de principios

áqueiícs de quem se separava. Elle apresentou esponta-

neamente huma demissão cujo offerecimento só excitou

liuma dolorora surpreza , e que foi recebida íom a mais
viva pena. Era pois indispensável, para render homena-
gem a hum passo honroso de hum fllembro do Winiste-

rjo , mostrar-se injusto para com os outros?
" Não accrescentaremos se náo huma observação :

aqueUes mesmos a quem a retirada de Mr. de Montiuo-
Teiicij ministrou o texto das mai' violentas declamações con-
tra os seus Collegas , concordão hoje todos em reconhe-

cer no homem illustre que lhe succedco
, huma nobreza

dj: caracter igual á superioridade do seu talento. Quando
pois hum homem d'Estado , tal como o Sr. Visconde de
Cfiiiteíiubriít/id, vem unir suas luzes e seus prijicipios po-
líticos a antigos Collegas de Mr. de Montiuorcncij

, sem
duviíla está seguro de acliar nelles Realistas e Francezes

,

e he mui necessário , a não querermos cahír em huma
absurda contradicção , concedendo este duplicado titulo

ao novo Ministro ,
concedello igualmente aos antigos.

" Esta será também a resposta ás queixas feitas nas

mesmas folhas contra a carta do Sr. Presidente do Con-
selho ao Embaixador do Rei em Madrid. Ousou-se dizer

que por esta Carta se tinha o Ministro posto em oppo-
sição ao voto manifestado em Verona pelos Soberanos.

Só os olhos prevenidos podiáo a ta! ponto desccnhecer o
caracter pjrticular que nella domina. Não ha hum para-

grafo ne.-te tíficio em que se n'o exprima a mais for-

in.ii atliiesáo aos votos e ás determinações em que assen-

tarão os Augustos Alliados do Rei. O Presidente do Con-
selho, órgão das intenções de S. M., devia transmittil-

las fic!:Ti€nte ao Embaixador de França. Releião-se
,
pe-

zem se todas as expressões deste documento, nelle se

não achará mais que a linguagem da previsto, da ener-
gia, ea segurança de hum assenso decidido ás mais enér-

gicas medidas ,
" se os interesses essenciaes da França

''continuarem a ser compromettidos , e se ella perder

"a esperança de hum melhoramento" sobre que pôde
ser estabelecida a continuação das relações entre os dois

Reinos. Quando as Notas da R/íjí/o , da Prnssia ^ e da

Áustria forem conhecidas, nós veremos se ellas excedem
em energia a Nota Franceza , se ellas se explicáo com
mais exactidão, e se pedem á Híspaníf alguma cousa

niais clara , e mais positiva." (^Jornal dos Vebatei. )

LISBOA 1 5 de Janeiro.

Acima ficão transcritos os mais essenciaes artigos

das folhas de Londres que hontem recebemos até j deste

mez : o publico poderá por ellas ficar convencido da fal-

sidade das noticias com que tem corrido nestes últimos
dias.

O Duque de Wtllington satiio de Paris a I9 , e
chegou a Londres a 2j. Os Imperadores foráo a Veneza.
As Camarás de França devem abrir-se a 2S deste mez,
por decreto do Rei. Os fundos em lagLuerra descerão.

Os periódicos de Madrid já dão noticia da chegada

das Notas das Cortes 5a Àmlua , V-nisia , e Priasia i

mas só o Espcctsdor o dá como positivo. A Gax,tta tte

Madrid diz o seguinte a este respeito :

" Assegura-se que já tem chegado ao nosso Minis-
tério as communicações que se esperavão dos Gabinetes
da Kussia , Prússia , e Áustria. O seu conteúdo se re-
duz avarias recriminações relativas á conducta que a Na-
ção Hespanhola tem tido desde iSjo, em que procla-

mou a Sua Constituição politica formada em didís. em
1812, mas sem fixarem proposição alíuma. Não duvida-
mos que o nosso Gabinete rebaterá victorics.niei te as

indicadas recriminações , e respcndtsrá do modo que exi-

ge 3 justiça e a honra da Nação. "

Combine-se isto com 3 Nota do Governo Fiancci
que fica 3cinia transcrita , e ver-seha que não correspon-
de á condição essencial que nella se indica para a con-
servação da boa harmonia entie as Cortes Alliadas e a

á'Hespanhn. Tudo o que fica transcrito dará idéa da fal-

sidade dos dados , e niithorisoçCes com que o Diário da
Governo, mas nunca de hum modo offícial , se abalança
a dar por certos factos que serião muito de desejar, mas;

que nada mencs são que verdadeiros, sobre retuada de
tropas do Exercito de observação

, e outras de igual jaez
só próprias pjra occultar a verdade aos que facilmente
crem quanto lhes dizem os génios da impostura.

Cortes. — Sessão do dia IJ de Janeiro.

Aberta a Sessão ás horas do costurre, sob a presidên-

cia do Sr. Margiochi
,

e lida pelo Sr. Secretario Tlio-
más de Aquino a Acta da precedente, cue íc i ipprova-
da , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do expedien-
te, em que se comvnehendia a seguinte correspondência :— Hum officio do Governo pela Secretaria d'Estado dos
Negócios do Reino, incluindo iiuma representação da Ca-
mará Constitucional de Lisboa

, em que pertcnde se lhe

dsclarem as attribuições ,
que legalmente lhe competem.

Outro pela Secretaria d' Estado dos Negocies das Justi-

ças, em que pede a decisão da duvida que se tem susci-

tado entre os juizes e Caniaias
, sobre a qual das Autho-

ridades pertence a nomeação dos Officiaes de Justiça.

Outro pela Secretaria d'Estado dos Ndgocios da fazenda
incluindo huma relação das Apólices peqOenas dilacera-

das e falsas
,
que se hão de queirrar na Junta dcs Juros

dos Novos En. préstimos
,
que in.pottão em i'o:ocOçJ)Occ,

Outro incluindo huma representação da Junta dos Jurcs
sobre os inconvenientes em alterar o pagamento dos ju-
ros das Apólices existentes riOS cofres dos rifãos. Outro
pela Secretaria d'Estado dos Negócios da ]\lsiinha in-

cluindo as seguintes Partes do Registo do porto.

i.° Registo tomado á j^ horas da tarde do dia 11
de Janeiro de 1S2J.

Galera Portugueza S, Nicoláo Augusto, Capitão Jo-
sé da Costa Cortezáo , da Bahia em 60 dias

, j passagei-
ros , e 1 inalla,

Bergantim Portuguez S. Marcos , Capitão João An-
tónio de Oliveira, de Pernambuco cm 4j diaí , e 7 pas-
sageiros.

Novidadei'

O Capitão da Galera S. Nicoláo Augusto confirrrout

as noticias da Galera Conceição Oliveira ; accrescentando

que a Expedição fora recebida na 'Bahia com muita satis-

fação , e que no choque de Pirajà perderão Os insur-

gentes alguma artilheria. Entregou dois sacos , e duas
cartas de officio

,
que se remettem juntas. Os psssagei-

ros são: o Alferes Ludgero José Vdlet Chapouset ; Fran.
Cisco Tavares , Negociante ; e Manoel Dias , Capitão de
Navios.

" O Bergantim S. Marcos acha-se encalhado pouco
a E. do Bogio , e trabalha , mediante os soccorros

, que
lhe tem chegado, por evitar onaufragio que o ameaça."
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2." Registo tomado ás J horas da tarde do dia ii

de Janeiro de 1S2J.
Galera Fortugueza ConstUuctonal , do R/o Janeiro em

78 dias, e 2j passageiros.

Brigue Escuna Portugueza 5. António Triunfo, Ca-

pitão António Ferreira da Silva , de S. MigutI em 20

dias j e 1 passageiro.

Novidades.

"O Capitão da Galera íTo/utifacionn/ nsda adiantou

ás noticias recebidas peia Galera Lutltania. No traz of-

licios fora da malla , e os seus passageiras constão da re-

lai^áo inclusa.

O Capitão do Brigue-Escuna náo deo novidade algu-

ma. Não traz officios , e o seu passageiro lie o Bacharel

João Bernardo."

j." Registo, tomado ás 4 horas da tarde do dia 11

de Janeiro de 1825-
'' Galera Portugueza Astria , Capitão Lourenço Fran-

cisco dos Santos do Pará em 51 dias, 1 passageiro, e

I malla.
" Bergantim Portugaez Bizarro , Capitão António da

Silveira Maciel, do Maranhão em 56 dias, e i malla.

"Bergantim Portuguez Fernandes Thomás , Capitão

Alexandre Miguel das Neves, do Mnronlião em 55 dias

de viagem , 2 passageiros , e 1 malla.

Novidades,

"O Capitão da Galera /4jírf« disse o seguinte : No
Tara tinhão sido soltos os que forão prazos por suspei-

tas de revolução, por serem justificados (malmente,

dizia o Povo ). Reiiiava desunião entre os Governos

Militar e Civil : o maior partido do Povo era pelo Go-

vernador das Armas. Não trouxe officios fora da malla
,

e o passageiro lie Manoel Gonçalves Pereira, Commis-

sario-

" O Capitão do Bergantim Fernandes Thomás disse

o seguinte : No Maranhão tudo ficava em perfeito soce-

S;o , e constava que o mesmo reinava no Pará. Na Per-

"nahlba tinha-se principiado a adoptar o péssimo systema

do Río de Janeiro. Não trouxe officios fora da malla, e

os passageiros são Domingos Ribeiro de Faria, Nego-

ciante , e hum marinheiro prezo.

'' O Capitão do Bergantim hlLurro confirmou as no-

ticias óo Bergantim Fernandes Thomás. Entregou huma

carta de officio
,
que se reinette junta."

4.° Registo to.-nado ás 6v horas da t.irde do dia 11

de Janeiro de 182 5.

Escuna Holandeza Isabel Lalia , Capitão Pedro Eg-

ges, de Anverr em 21 dias, e 5
passageiros.^

" Paquete Inglez Dui/uc de Kent i.", Capitão w^
Cottcrwarth , de Falniouti, em 6 dias, e 2 passagei-

ros , e 2 mailas.

Novldadts.

"O Capitão da Escuna Isabel Ltiha náo deo no-

vidade alguma. Os seus passageiros são: o General Fran-

cez João Sarrazin ; Pedro Gravet e Pedro Lepouia
, Dou-

radores ; Aniand Prevot Olivier , Físico , e Maria Cor-

foyer , Cómica.
'»0 Capitão do Paquete não deo novidade: os seus

passageiros são: Alexandre Ogibly , Negociante, e Joa-

quim Ferreira Borges, o qual vem encarregado de olfi-

cios, que disse passava logo a entregar pessoalmente a

S. Exc. o Secretario d'Estado dos Negócios Estrangeiros.

5," Registo tomado ás j horas da tarde do dia 1

2

de Janeiro de 182J.
Escuna Portugueza Olinda , Capitão Manoel Pereira

Sarmento, da Bahia em 4j dias, e 2 passageiros.

Novidades,

" O Capitão da Escuna disse
,

que vinha na quali-

dade de Correio marítimo, mandado pelo Governo da
Bahia a conduzir officios, os quaes nao entregava neste
registo por ter particular recommendaçáo de os apresen-

tar pessoalmente nas Estações con.petentes. Nada adian-

ta ás novidades ultimamente recebidas daquella Província.

Os passageiros sJa : o Ouvidor de Portalegre, António Jo-
sé de Miranda, e o Negociante Diogo António Archer."
(Segue-sc a assignatura.)

Wandou-se fazer menção honrosa dos sentimentos
que exprime a Junta Provisória cio Governo á'Angola ^

acompanhando huma representação dos povos de Bengue-
la , em que perter.dem unir-se ao Brasil

^
por ficarem

mais próximos de seus recursos.

Mandou-se fater igualmente menção honrosa das fe-

licitações que pela sua installação dirigem ás Cortes as

Camarás Constitucionaes de L.igos da Beira ', de S. José

de Guimarães , do Maranhão ; de Ponta Delgado ; e do
Conimandante do Batalhão de Caçadores n.° 1 em seu

nome
, e dos Otliciaes do Corpo de seu Commando.
Foi ouvida cora agrado aqJclla, que peto mesmo

motivo dirige o Juiz Ordinário de ColUres.

A' Conimissão dcs Poderes a copia da Acta da Jun-
ta Eleitoral da Ilha de S. Miguel, e hum requerimento

do Sr. Marcos António de Sousa , em que pede a sua

demissão.

Mandáráo-se distribuir exemplares do Balanço do

Cofre da Marinha pertencente ao mez de Dezembro ulti-

mo, remettido p^lo Cidadão Carlos May. Ficarão as Cor-
tes inteiradas da parte de doente do S'. Corrêa da Serra,

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta de hum offi-

cio, que se acjbava de receber do General Madeira,

datado na Bahia em 28 de Novembro, cuja leitura não

fazia, porque contendo planos de campanha, cuja publi-

cidade podia ser útil aos inimigos, a Meza assentara em
os não publicar. (Apoiado )

O Sr. Secretario Basílio Alherto fez a chamada , e

disse se achaváo presentes 99 Srs. Deputados , e que

faltavão 14, dos quaes 12 se achaváo doentes, e 2 sem
causa motivada.

Ordem do Dia.

Projecto da responsabltldade dos Funccionàrios Fubllcos,

Entrou em discussão o artigo 6 ' adiado da Sessão

do dia 10 ; e logo o Sr. Girão pedio licença para offe-

recer huma emenda, em que propujiha que em lugar do
referido artigo se introduzisse o Tribunal dos Jurados,

tanto para a formação da culpa , como para a sua con-

clusão
,

para o que mand u para a ir.eza os artigos qué
devião substituir os que se acliavão no projecto.

O Sr. Derramado disse que, apoiando os principies

do honrado Membro, offerecia á sua eni-ndj outra emen-
da, pedindo que se estabelecesse esta regr? geral, reser-

vando a discussão ulterior as particularidades, a que se

devia descer r; Os delictos conimetiidos pelos Funccio-

nàrios Públicos serão julgados em quanto ao facto pelos

Juizes deste nome.
Progredio a discussão sobre as referidas emendas, e

julgando-si sufficieiitemenie discutido foi unanimemente
a emenda do Sr. Derramailo , salvas as excepções qu3

offerecia o artigo 191 da Constituição.

O Sr. Pinto de Magalhães disse, que como esta

decisão alterava esseiiciaimente o projecto , se nomeasse
huma Conimissão que de novo o coordenasse. Appro-
vado,

O Sr. Presidente deo pata orderii do dia a conti-

nuação do Orçamento, e levantou a Sessão depois das

2 horas.

.S A I I\l P K E IN S A ^ A C I O N A L.
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Vereação Extraordinária de 10 de Outubro de iSsa.

_rA<.09 IO dias ()o mez de Outubro do anno de i?22
nesta Cidade e Corte de S. Sebastião Ao Rio de Janei-

ro , e Paços áo Conselho, se juntarão em Vereação Ex-

traordinária O Dezembarçador Juiz de Fora, Vereadores
^

e Procurador do Senado da Gamara, comigo o Escrivão

abaixo nomeado, e os Homens bons que no mesmo tem
servido, e os Mesteres, e iriais Cidadãos de todas dS

Classes Civis e Militares, que concorrerão em virtude dos

avisos que se fizerão a todo o Povo. E tornando a falia

o Presidenta do Senado da Cambra, expoz : que em Ve-
reação de 7 de Setembro tinlia este enviado a todos os

Senados das Camarás do Biasil liuma Caita circular , em
Cue llies propunha a urgente necessidade que existia de

jnA-ístir quanto antes a Sua Alteza Real o Príncipe Re-

g-nte do Prasil, e seu Def-nsnr Perpetuo, no exercício

eíFectivo de todos os Attributos do Poder Executivo,

t|ue no Systema Constitucional competem ao Rei Cons-
titucional

,
porqus sendo conhecido que o Brasil tem con-

tra si temíveis inimigos internos, e externos que lhe ía-

7em a guerra , era demonstrada a necessidade que o mes-
mo tinha de empregar todos os meios ao seu alcance de

Juima vigorosa defeza : e para este fim era indispensável

que o seu Chefe e Valente Defensor podesse pôr em
activo desenvolvimento os mesmos meios, fazendo-os

entrar em acção de harmónica unidade ; porque sem a

virtude da união nenhumas forças podem ser efficazes ;

como tudo melhor constava da sobredita Carta que nes-

te acto foi lida, e se acha registada no L.ivro compe-
tente a f. accrescentando que o Senado não piíbliccu

logo esta Carta por ser meramente consultiva da vonta-

de das outras Camarás, e reservar fazello quando tives-

se recebido as competentes respostas
,

que de facto já

tem recebido de muitas Camarás desta Província , da de

Minas, S. Paulo, e Capitania do Espitito Santo, todas

em conformidade com a proposição da mesma circular.

Que sendo estas as medidas que ãquelle tempo ti-

nbáo parecido sufficientes ao Senado sobre este objecto
,

com tudo as ultinras noticias vindas de Portugal mostra-

rão cue ellas erão insufficientes
; porque conlirmando as

que já principiavão a correr de que as Cortes de Lisboa

não só tinhão desprezado, e condeninado por Aulicas
,

fncciosas , e anti-Constitucionaes as justas Representa-

ções do Brasil , mas até iiisistião em Mandar retirar del-

]e o Seu Augusto Defensor, com o machiavelico fim de

lhe roubar o Centro seguro da sua uuião, e preparavão

Çrossas Expedições para vir castigar os rebeldes do Pra-

sil
,
que neste caso vem a ser todo este Reina, porque

todo elle a huma só voz tem soltado o grito Universal

da Redamíc-ão dos seus direitos oflfendidos , tinhão as

mesmas noticias produzido a commoç.lo, que era de es-

perar , no espirito publico , fazendo ver a todos que nas

circunstancias em que o Brasil actualmente se acha re-

lútivamente a Portugal , a sua separação deste não só

era necessária , mas até indispensável, pois que este que-

ria por força d'arm3s obrigar o Brasil 3 acceder a hum
Pjcto Social Leonino por ser manifestamente oppressivo

da Liberdade do Brasil , degradativo das excellencias da

sua Cathesoria , contrario aos seus interesses ,
prejudicial

ao sdU Commercio , cffeosivo da sua propriedade, e a

todos os respeitos indigno de ser recebido por hum Po-

vo livre: resultando de tudo nianifestar-se a opinião Pu-

blica em huma vontade decisiva de declarar a sua Inde-

pendência de Portugal , e Acciamar a Sua Alteza Real

Iitiperador Constitucional do Brasil ; com tanta força e

efficacia que o Mesmo Senhor já Houvera sido Acclama-

do tumultuariamente se o Senado da Cainara não tivesse

tomado a providencia de publicar o Edital de 21 de Se-

tembro, annunciando que a Acciamação se dispunha pa-

ra ser feita solenineniente no Fatisto Dia 12 de Outubro
corrente.

Que as razões que determinarão o mesmo Senado

a entrevir nas medidas das disposições necessárias pata

o sobredito fim, forão 3 conhecida vontade geral do Po-

vo desta Província, rr.anifestada igualmente em outras,

como era geralmente sabido, e a necessidade de acaute-

lar que algum pasgo precipitado , e tumultuario apresen-

tasse como obra de partido, ou facção, hum Acto que

se conhecia ser fillio da vontade geral de todo o Povo :

e que estas mesmas razões, e a necessidade de obrar em
união perfeita de vontades com todas as Províncias tinha

obrií^ado o Senado a escrever ás Cornaras a circular de

17 de Setembro, que no mesmo acto foi lida. E que

de facto se não ensanou o Senado no seu juízo
,
porque

todas as Camarás desta Província tem enviado já a esta

Corte os seus Procuradores com poderes bastantes para

que unidos ao Senado da Camará desta Capital Acciamem
juntamente com este o Mesmo Senhor Imperador Cons-

titucional do Brasil , e que as Camarás mais vizinhas das

Províncias de Minas, Capitania do Espitito Santo, e S.

Paulo, tinhão avisado ja que no mesmo Fausto Dia 12

hiáo celebrar o Acto da Acciamação de Sua Alteza Real, '

e acabava de saber-se com certeza que esta já se fizera

em Villa Rica, e Queluz no dia JO de Setembro.

Mas que apezar de se ter manifestado em huma lin-

guagem tão clara a vontade Publica, o Senado da Cama-

rá desejava ouvir o voto explicito de todo o Povo desta

Cidade
,
por ser este objecto de muita gravidade , e im-

portância ; e qUe este. era o fim a todos bem conhecido

para que o mesmo Povo fora hoje convocado : e que es-

perava o mesmo Senado que todos os Cidadãos presentes

expressassem a sua opinião e vontade com absoluta fran-

queza e plena liberdade , na certeza de que nenhuma res-
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poníafcillJjde lhes resultaria de falhrem com verdade o

que entendessem, por assim o pedir a Leiíitimidade do

acto, que só podia ser válido quando assentasse sobre

huma declaração absolutamente livre da maior parte do

Povo do Brasil.

E logj tomando a palavra Pedro da Costa Barros,

Major da Brigada Nacional da Marinha , expoz que o pro-

cedimento do Senado era muito louvável , e digno da

approvação de todn o Povo
,

porque nelle se observava

que o mesmo Senado nada mais tinha feito que dar di-

recção á opinião e vontade Publica, para que esta appa-

recesse á face não só do Erasil , mus do Mundo inteiro

revestida das formulas solemncs, que e^tão reconhecidas

por enunciativas da vontade unanújie dos Povos : e que

esta era no presente cjso Universal em todo o Povo

Brasílico de declarar a sua Independência de Portugal pe-

las razões ponderadas pelo Presidente do Senado : o que

era conforme a todos os sólidos princípios do systema

convencionai até reconhecidos pelas Cortes de Lisboa,

secundo os quaes quando alguma Nação muda o sou Pa-

cto Social , e forma de Governo , he livre a qualquer

parte da mesma Nação separar-se se as condições do no-

To Pacto lhe não agradarem ; o que acontece ao J^rasil

relativamente a Portugal , por serem manifestamente le-

zivas as condições do novO Pacto Social que este lhe

prescreve.

Que declarando assim o Erasil a sua Independência,

a Acclamaçáo de Sua Alteza Real he luima consequência

necessária, a qual recahe bem no Mesmo Augusto Se-

nhor não só por ser o Successor Hereditário do Tlirono

Portuguez , e neste caso ter hum Direito Legitimo a

preferir na Coroa do Brasil ; mas muito mais por ser es-

ta a vontade Universal de todo o Povo do Brasil, e hum
premio bem devido á heróica Resolução que o IVIesmo

Senhor Tomou de ficar no Brasil , sendo o primeiro que

conformando-se com a opinião Dominante deste Reino

Declarou a sua Independência: Mas que cumpria advertir

que não parecia ser o dia i 2 próprio para Sua Alteza Real

prestar o juramento do estilo , por ser costume prestar-

se este no Acto das Coroações dos Monarcas : Acto que

se não verificava n.iquelle Dia , e que por isso lhe pare-

cia que devia reservar se a preNtação do mesrao juramen-

to para o Dia da Coroação do Mesino Senhor.

Forão em seguida approvadas por huma unanime ac-

clamaçáo dos Cidadãos presentes todas as disposições to-

madas , e praticadas pelo Senado da Camará
,

por ser da

vontade unanime de todo o Povo a Declaração da Inde-

pendência do Brasil, e Acclamar a Sua Alteza Pv.c3l Im-

perador Constitucional do Brasil ; e convietão todos que

o Juramento que o Mesmo Senhor Deve ptestsr como
Imperador Constitucional íique reservado para o Dia da

sua Coroação por ser o competente.

E pelo mesmo Cidadão sobredito foi representado

que era vontade de todo o Povo que Sua Alteza Keal

conservasse em Si , e em todos os -seus Successores o

Distincto Titulo de Defensor Perpetuo do brasil: e foi

este requerimento applaudido pot todos os Cidadãos pre-

sentes com huma acciamação de unanime approvação.

Foi anniinciada ao iniiumeravel Povo que cobria o

Largo de S. Francisco de Paula de huma das janellas dos

Paços do Conselho a deliberação que se acabava de to-

mar : e prestou o mesmo Povo o signal da sua expressa

approvação
,

gritando a huma voz =: approvamos tudo —
Viva a Independência do Brasil—Viva o Senhor D. Pe-

dro Imperador Constitucional do Brasil, e Seu Defensor

Perpetuo: e queremos que conserve este Titulo Elle
,

e Seus Successores — e queremos que se declare na Acta

que he nossa vontade que assim o Sanccíone a Assem-

bléa Constituinte, como artigo de Lei fundamental.

E sendo presentes os Procuradores das Camarás des-

ta Província para unidos ao Senado da Camará desta Ci-

dade Acciamarem a Sua Alteza Real como Representan-

tes das mesmas Camarás , a estes pedio o Presidente do

Senado que declarassem por parte dos seus Constituintes

5S apprgvavão ou tinhão que oppòr á Declaração unani-

me da vontade do Povo desta Capitsl, que acabaváo de
ouvir: e responderão todos que opprova\ão tudo quanto
se acabava de deliberar e acordar, e que protestavão que
as suas Camarás, e Povos respectivos ratifícarião sole-

mnemente esta approvação que em seu nome acabavão
de fazer por terem Instrucçóes expressas de obrarem em
tudo de conformidade com o Senr.do da Camará desta

Capital por serem constantes os seijiimentos de puro Pa-

triotismo, e verdadeira Constitucionalidade que o ani-

ma , e dirige.

E perguntando o Çresidente do Senado se algum
dos Cidadãos presentes tinha miis alguma representação

a fazer : pelo Capitão Mór José Joa.jUim da Rocha foi

apresentado hum Alvará de Procuraç.^o do Senado da Ca-

mará da Cidade de Maríanna, que o authorisava para

apresentar a Sua Alteza Real os votos do Povo d.nquella

Cidade que erão de Acclamar alli o Mesmo Senhor Im-
perador do Brasil no dia 12 do corrente, que em virtu-

de dos poderes desta Procuração anprovava por parte do
expressado Senado da Camará de Marianna tulo quanto
este Senado, e Povo acabava de fazer. E declarando to-

dos os mais Cidadãos presentes que nada tinhão a apre-

sentar, se deo este acto por findo. E para constar se

mandou lavrar este termo, em que assignirão o i'it;5Í-

dente , Vereadores , e Procurador do Senado da Cama-
rá , com os Homens bons que nelle tem servido, e os

Mesteres, e os Officiaes Representantes do^ Corpos da

1.' Linha desta Corte, e os Procuradores das Caniaras

das Vílla' desta Província , e o da Cidade Marianna , e

os mais Cidadãos presentes. E acordou-se que se dei-la-

rasse aberta esta Vereação em Sessão permanente em
quanto durassem as assignaturas por ser impossível ultí-

marem-se no dia de hoje. E eu José Martins Rocha
,

Escrivão do Senado da Camari-, o escrevi. — José Cle-

mente Pereira —João Soares de Líulhóes— José Pereira

da Silva Manoel — Domingos Vianna Gurgel do Amatjl

—José António dos Santos Xavier.

(^Seguem as mnis Assigiioturm,'^

JoiC Martins Rocha.

lílem 1 6.

O dia 12 do corrente Outubro foi remarcavet , e

será eternizado nos fastos da historia do Brasil : que era

o anniversario natalício de S. M. I. e C, Perpetuo Defen-

sor do Brasil , anininciárão 30 romper da aurora as salvas

d'Artilheria de todas as fortalezas e embarcações de guer-

ra surtas neste porte , as quaes se achavão embandeiradas

assim como todas as mais embarcações Nacionaes e es-

trangeiras , e entre estas se distinguião duas Fragatas Ftanr

cezas que embandeirarão com protusão de pavilhões.

Reunírão-se no Palacete do Campo de Saiua Anna ,

ao Senado da Camará , e Procuradores das Gamaras desta

Província, todo o Corpo Municipal da_Corte, Ministro' e

Conselheiros d' Estado , Funccionarios Públicos de todos

os Tríbuiiaes , e toda a Corporação Militar , formando a

Tropa em numero de mais de ',^600 homens ,
duas

Brigadas pelo modo seguinte : A primeira commandada
pelo Brigadeiro José Maria Pinto, era composta dos Cor-

pos seguintes: i." Esquadrão do i. o. Regimento de Ca-

vallaria do Exercito, duas peças d'Artilhería , o Batalhão

de Cassadores da Corte , dito de Granadeiros , o j.° e

2." Regimento de Infaiiteria da segunda Linha ,
o j-,°

Batalhão de Fuzileiros, huma peça d'Artilhería , e htim

Esquadiáo do i." Regimisnto de Cavallaria do Exercito;

esta Brigada tinha a sua direita para a P<.ua do Conde , »

esquerda para os Quartéis do 2.° líatalháo , e o centro

na distancia de ico passos do Palacete; a segunda Bri-

gada commandada pelo Coronel Lazaro José Gonçalvej

era composta dos Corpos seguintes ; o Esquadrio de Ca-

vallaria de S. Paulo, 1 peça de Artilheria, o Batalhão

de Henriques, Regimento de S. Paulo, i.° Bataliião át

Fuzileiros, 5." e 4 " Regimentos de Infintaiiida segun-

da Linha, 2.° Batalhão de Fuzileiros, 2 peças de. Arti-

lheria e o Esquadrão de Cavallaria da primeira Linha ,
dí

Minas; esta Brigada estava paraldla à outra em sentido

cpposto e em igual distancia do Palacete.
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Sua Mis^estaHe Iitipetia! e Conítitiicional Perpetuo

Cefensor do L'r3';il, entro» no Campo ás dez horas da

manhã, com sua Augusta Esposa e a Sereníssima Senho-

ra Princeza D. Mati.i da Hlorij, entre milliares de Vivas ;

foi recebido ;; porta do Palacete pelo Senado, Procura-

dores das Camarás, Corporações, e Cidadãos de todas as

classes que se havjáo ali reunido, o Presidente do Sena-

do dirigio a S. M. I. e C. Ininti discurso a que S. ;M. J.

e C. deu a seguinte resposta.

" Acceito c Titulo de Imperador Constitucional e
" Defensor Perpetuo do ÍUasil porque Tendo Ouvido o
" Weu Conselho d'Estãdo e de Procuradores Getaes , e

*' Examinaiido as Representações das Cam.iras de ditíe-

" rentes Prorincijs estou inti;Tiamante convencido que tal

'Mie a vontade geral de todas as outras que só por falta

" de tempo não tem ainda chegado.
''

Sendo esta resposta ^nnunciada ao Povo, da Va-

randa do Palacete , mauifeitouse o geral contentamento

por não interrompidos vivas de todo o Povo
, Cidadãos

de todas as classes
,

que movendo lencOs não sét em to*

do o vasto campo mas também em todas as janellas das

casas que o circulão, prOuu?ia luima vista encantadora.

O Presidente do Senado levantou os seguintes Vi-

vas que foráo repetidos com inexplicável enthusiasmo por

todn o Povo = Viva a nossa Sanfj Religião =: Viva o Se-

nhor Dom Pedro Primeiro Imperador Constitucional do

Uraçil r: Viva a Independência do Brazil =: Viva a Assem-
bléa Constituinte e Legislativa do Lrasil r: Viva o Povo
Constitucional do Prasil. =

Findo este Sol.-niiie, Legal, e Magestoso Acto da

AcclamaçáT do Povo seguio-se a da Tropa principiando

por huma salva de Artiliíeria de loo tiros, três descargas

de mosquetaria , e no fim das quaes pondo se as armas

no braço direito, e tirando-se as barretinas, repetirão

Tropa e Povo os Vivas , acima transcriptos
;

passado ai-

j;iim tempo sahio S. M. I. a Imperatriz com Sua Augusta

Filha em hum requissimo Coche para a Capella Imperial,

acompanhadas da brilhante e numerosa Guarda de Honra
;

jogo depois passna a Tropa a fazer alas pelas ruas por

onde havia de pa:ísar S. M. o Imperador Constitucianai
,

o que executarão do modo seguinte. Marcharão as duas

Brigadas em colinnna inversa , e logo o Esquadrão de Ca-

vallaria de Minas, e as dms bocis de fogo que flanquea-

vão a direita da segunda Krigada passarão para a frente

que então era a esquerda e o Esquadrá'-i do i.° Regimen-
to de Cavailaria do Exercito junto com a boca de fogo que
flanqueavão a esquerda d.i i,'' Brigada passarão para a direita

desta; assim formados marcharão com a esquerda em fren-

te para formar as alas , desde o Palacete , continuando
pela rua dos Si^anos , largo da Constituição, dito de S.

Francisco de Pau!,i , rua do Ouvidor , e rua Direita até

a Capella Imperial, cada Corpo á proporção que hia che-
gando ao ponto que lhe csiava marcado, fsrmava logo

as alas : Os 2 Esquadrões e as j bocas de logo que hião

na frente deixarão a Infanteria e foráo tomar o seu lu-

gar , a Cavailaria na frente do chafariz, e a Artilheria

no Cães. Então sahio do Palacete S. M. I. e ,Constitu-

cional
, debaixo de Paliio em direcção á Cipella Impe-

rial a dar giacas ao 'l"oilo Poderoso
,

para cujo fim esta-

va disposto pela Municipalidade lium solernne Te Deum
;

foi acompanliúdo por todas as corporações que se haviào

reunido para o Magestoso e Solsmne Acto da Acclauia-

ção ; levarão as Varas do Pallin , o Procurador do Sena-

do da (amara dcsta Cidade e os Procuradores das Cama-
rás das Villas da Província ; todo o numeroso e luzido

acompanhamento hia adiante do Paliio e togo atraz des-

te , o Senado com seu Estandarte coai as novas Armas
do Império do Brasil , depois o General das Armas com
o seu Estado Maior ; seguião-se 2 Es.]uadróes de Cavai-

laria e j bocas de togo , a ao passo que se adiantava S.

M. I. uniáo-se as duas fileiras que fazião as alas, mettião
em columna e successivamente hião seguindo já então
com a direita em frente de sorte que quando S. M. I.

chegou á Capella Imperial estavão as duiS Brigadas for-

madas em coluiruia.

Findo o Te Deiijfi , e lego que SS. MM. II. apá-

reccráo nas janellas do Paço fizerao-se as costumadas c
devidas continências ; seguio-se fuma salva de ico tiros

d'.Artilheria , e três descargas de mosqueteria no hm de
cada hurna das quaes se repetirão os Vivas; e ncttendo
3S Brigadas cm Columna, tendo a Cavailaria e Artilheria

tomado os seus lugares
,

passarão em C ontincntia prla
Irente do Paço e marcharão a Ouatteis ficando os Olfi-
ciaes para o Beija-Mão.

Foi notável que apezar da copiosa , e por pequenos
espaços de tempo interrompida chuva, não só não en-
fraquecesse o enthusifsmo

,
porem até n.^o embaraçasse o

concurso de innumeravel Povo no Campo de Santa Anua,
e nas ruas por onde pnssava S. ]V]. I. coberto de lloics

que das janellas rivalizavão com, a então miúda chuva!
Pôde asscverar-se que hum só grito se ouvia

,
porqua

todo o Povo entoava como á porfia os niesm.os Vivas.

Illuminou-se á noite tcda a (idade, quanto o (.er-

mittio a cliuva que então foi copiosa ; e SS. ftliVl. H.
com Sua Augusta Filiia fcrâo ao Theatro , ás 8 horas e
meia , com grande acompanhamento ; não temos expres-
sões com que descrever o alvoroço e vivo enthusiasmo
que causou o apparecimcnto de SS. A;M. II.! Repctião-se
os Vivas, que acima transcrevemos, e que se ha\ião es-

paliiado impressos, a que SS. MW. II. prestavão a n^aicr

aitenção
, agradecendo com repetidas inclinações de ca-

beça o publico regozijo que Elles motivavão : rec.tatão-se

iiiimen^os versos de differentes qualidades mas todos alu-

zivos ao Grande Objecto , e que forão mais cu menos
aplaudidos conforme o melhor ou mais inferior desempe-
nho dos poetas e recitadores. Dos Camarotes appareccrão
três bandeiras de seda, com as novas Armas do Imprrio
do Brasil , sendo a primeira apresentada e sustentada pelo
Excellentissimo General das Armas ; se fora possível au-

gmentava-se com esta \ista o enthusiasmo, porém já não
era possível , porque tinha chegado ao extremo. Duiou
este interessante espectáculo quasi huma hora, e srcegou
por dar a Orchestra principio á Sym.fonia ; finda esta re-

citou-se hum assaz bem feito Elogio Draiv.atico allusivo

ao anniversario natalício de S. fti. I. , á Independência
do Brasil e sua Elevação á Calhtgntia de In>per)o ; findo

o Elogio cantarão de três ('amarotes contíguos da Or-
dem nobre vários Cidadãos conspícuos , hum novo Hyn -

no Nacional , e luja mUiica foi composta pelo bem ct-

nhecido e insigne compositor fllarccs Poitugal. íeguio-se

a representação pela Companhia Portugueza , do Drama,
em três Actos— Independência de Escócia — tradu7Íco li-

vremente, e acomodado ao actual systema do Império do
Brasil

, mas cuja execução , ou por mal ensaiada , ou
por não estar nas forças da companhia pão satisfez os es-

pectadores principa'mente o fim do terceiro Acto no as=

salto da Praça , e talvez por isso , não voltasse á Scenj
nos dois dias successivos. Nos intervalos houverão repe-

tições de poezias , tanto dos Camarotes como da platéa,

e findou o espectáculo com hum Dançado.

SS, Mfll. IL se retirarão para a Quinta de S. Chris-

tovão entre immensos V'ivas e aplausos Acompanhados da
grande Guarda de Honra.

No dia I j , continuarão as salvas de Artilheria ao
amanhecer, ao meio dia, e ao arrear das Bandeiras, em
todas as Fortalezas , hcuve solernne Te Deum na Capel-

la Imperial , onde fez liuma agradável Oração de Graças
o Reverendo Regular Padre Mestre Samipaio , seguindo-

se Bei]a-Mão ; á noite illuminou-se a Cidade apezar da

continuação da cliUva , e SS. l\lM. IJ. foráo ao Theatro

onde se repetnão os Vivas com o mesmo enthusiasmo

da noite antecedente, assim como o Elogio Dramático,
e se representou o bem asseito Drama — O Mendigo e
Thereza.

Acta d" AcclomaçSo do Sr. D. Pedro Primeiro , Impe',

rador Constiiiici»nal do Brasil ^ e Seu Dejtintr

Perpetuo.

No Fausto Dia Doze do ftlez de Outubro de Mil

oito centos e vints e dois, Primeiro da Independência
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do Brasil , nesta Cidade e Corte do Rio de Jaileiro , e

Palacete do Campo de Santa Anna , se Juntarão o De-

sembarçjador Juiz de Fora, Vereadores, e Procurador do

Senado da Gamara , comigo Escrivúo abaixo nomeado , e

os Homens bons que no mesmo tem servido, e os Mes-

teres , e os Procuradores das Camarás de todas asVillas

desta Província adiante assignados
,

para o fim de Ser

AccJamado o Senhor D. Pedro de Alcântara Imperador

Constitucional do Brasil , Conservando sempre o Titulo

de Seu Defensor Perpetuo F.lle , e Seus Augustos Suc-

cessores , na forma determinada em Vereação extraordi-

nária de dez do corente. E acliando-se presente a maior

parte do Povo desta Cidade , e Corte que cubria em nu-

íTiero incalculável o Campo de Santa Anna, aonde tam-

bém concorrerão os Corpos da primeira , e segunda Li-

nlia da Guarnição desta mesma Cidade , e Corte , as dez

horas da manhã Foi o Mesmo Senhor com sua Augusta

Espoza , e a Senhora Princeza D. Maria da Gloria, Re-
cebido no sobredito Palacete entre mil vivas do Povo,

e Tropa
,
pelo Senado da Gamara, Homens bons , e Mes-

teres desta Cidade , e Procuradores das Gamaras daS Villas

referidas tendo o Estandarte com as novas Armas do Im|!erio

do Brasil o ex-Procurador do Senado da Gamara António Al-

ves de Araújo. Foi apresentada ao Mesmo Senhor a IVlen-

sagem do Povo desta Província pelo Presidente do Sena-

do da Gamara, que lhe dirigio a Falia, mostrando que

era vontade universal do Povo desta Província , e de to-

das as outras, como se conhecia expressamente dos avi-

sos de muitas Gamaras de algumas delias , sustentar a

Independência do Brasil
,
que o Mesmo Senhor , Confor-

mando-se com a opinião dominante Tinha jã Declarado

= e Acciamar o Mesmo Senhor Neste Fausto Dia Irrjpc-

rador Constitucional do Brasil, e Seu Defensor Perpe-

tuo, Conservando, sempre Elle , e Seus Augustos Suc-

cessores o Titulo de Defensor Perpetuo do Brasil. Sua

ÍVlagestade Imperial Constitucional Dignou-se dar a seguin-

te resposta = " Acceito o Titulo de Imperador Consti-

"tucíon.il , e Defensor Perpetuo do Brasil, por queTen-
" do Ouvido o Meu Conselho d'F.stado, e de Procura-

'' dores Geraes, e Examinado as Representações das Ca-
" maras de differentes Províncias, Estou intimamente

"convencido que tal he a vontade geral de todas as ou-

" trás
,
que só por falta de tempo não tem ainda chega-

*' do"r2 Sendo esta Resposta annunciada ao Povo , e Tro-

pa da Varanda do sobredito Palacete , aonde todo este

acto se celebrou
, foi o Mesmo Senhor Acchmado legal

e solemneniente pelo Senado da Gamara , Homens bons,

e Mesteres, Povo e Tropa desta Cidade e pelos Procu-

radores das Gamaras de todas as Villas desta Província
,

levantando o Presidente do mesmo Senado os seguintes

Vivas, que forão repetidos com enthusiasmo inexplicá-

vel por todo o Povo : = Viva a Nossa Santa Religião r:

Viva o Senhor D. Pedro Primeiro Imperador Constitu-

cional áo Brasil, e seu Defensor Perpetuo = Viva o Im-
perador Constitucional do Brasil e a Dynastia de Bragan-

ça Imperante no Brasil = Viva a Independência do Bra-

sil = Viva a Assemblca Constituinte e Legislativa do

Erasil = Viva o Povo Constitucional do Brasil, = Findo
«ste solemne e Magestoso Acto Foi Sua Magestade Im-
perial e Constitucional acompaniiado debaixo do Pallio á

Capella Imperial aonde estava disposto hum Te Deum
solerane em Acção de Graças. E de tudo para constar

se mandou fazer esta Acta em que As^ignou Sua Mages-

tade Imperial, e Constitucional e o Senado da Camará
com os Homens bons , e Mesíeres , e os Procuradores

das Gamaras das Villas desta Prniincia, E eu José Mar-
tins Rocha , Escrivão do Senado da Camará o escrevi.

IMPERADOR.
O Juiz de Fora José Clemente Pereira. —O Verea-

dor, João Soares de Bulhões. — O Vereador, Josí Pe-

reira da Silva Manoel. — O Vereador, Domingos Vian-

na Gorgel do Amaral. — O Procurador, José António

dos Santos Xavier. — Ignacio d'AssÍ2 Saraiva e Fonseca,

Procurador da Vílla da Nova Friburgo. — O Vigário Ja-

cob Joye, Procurador da mesma. — José Joaquim So.i-

res, Procurador da Villi de S. Pedro de Cantagilo. — O
Padre António João de Lessa , Procurador pela mesma
Vílla. — José Pereira Peixoto, Procurador da Gamara da

Ilha Grande. — Leandro António de Marínz Rangel,
Procurador da Cidade de Cabofrío. — Francisco Antunes
Suzano , Proc.irador da Villa de S. Francisco Xavier de

Itaguahy. — João Francisco de Azeredo Coutinho , Pro-

curador actual da Vílla de S. António de Si. — António Jo-

íé Pereira da Silva , Procurador da Camará da Vílla de

filagé — Manoel Alves d'01íveira, Procurador da Vílla de

S. João do Príncipe. — Paulino José Martins, Procura-

dor da Gamara da Villa de Reztrnde. — Francisco Pei-

>oto de Lacerda Procurador pela Villa do Paty do Alfe-

res. — José Joaquim Ferreira Duq' Estrada, Procurador

pela Villa de Santa Maria de Maricá. — Manoel Joaquim
de Figueiredo, Procurador pela VillJ de S. João de Ma-
cahé. — Miguel Gonçalves dos S.aitos, Procurador pela

Vílla Real da Praia Grande.— Agostinho Nunes Montez,
Procurador pela Villa de S. José d'ElRei. — José Aires

da Gama, Procurador pela Villa de Paraty

(Continuão as Assignaturas.)

LISBOA 14 lie Janeiro.

PEÇAS OFFICIAES.
Decreto.

" Conformando-me com as propostas do Conselho de

Estado para o provimento de differentes lugares de Le-'

trás : Hei por bem fazer Mercê de Nomear para os mes-

mos lugares os Bacharéis declarado' na Relação, que se-

rá com este assignada pelo Doutor J oic da Sllvn Carva-

lho, Ministro e Sec.etarío de Estado dos Negócios de

Justiça, para os servirem por tempo de três annos , e

o mais que decorrer, em quanto Eu o Houver por bem,

e não Mandar o contrario. A Meza do Desembargo do

Paço o tenha assitn entendido , e o faça executar com
os Despachos necessários. Palácio de Qachiz em j de Ja-

neiro de 1ÍS2J. = Com a Rubrica de Sua Magestade. =
José liii Silva Carvalho."

Keliição dos Eúcharcts a quem Sua Mageitade Houve por

bem Despachar para os leiga i es àe Letras abaixo de-

clarados , e a ijíie se refere o Decreto da dala desta.

Juizes de Fora.

Da Villa de Ourem, o Bacharel Gerardo Telles da

Motta Cerveira.

Da Villa de Arraiolos, o Bacharel António Samiva

da Costa Pereira de Retoios.

Da Villa de Monforte do Alemtejo, o Bacharel Jo-

sé Joaquim Fratel Mergulhão de Sequeira.

Da Villa de Monçarás , o Bacharel José de Castro

Navarro.

Da Cidade de Benguella , o Bacharel João Pereira

Ramos de Carvalho.

Da Villa de Porto de Moz , o Bacliaríl Joaquim Car-

reira Barreiros de Carvalho.

Da Villa Velha do Ródão, o Bacharel António Go-

mes das Neves Mello.

Da Vílla da Mouta , o Bacharel José de Vasconcel-

los Azevedo Attaide e Menezes.

Da Vílla do Outeiro, o Bacharel João de Sousa Fa-

ria Teixeira Lobo Girão.

Da Villa de Algozo , o Bacharel Nicoláo Carolino

Ferreira dos Santos.

De Vílla Franca do Campo, o Bacharel Jeronymo

José Baptista Lopes Parente.

Da Villa da Ribeira grjnde , o Bacharel Joaquim

Leite da Gama de Araújo,

Da Ilha de Santa Maria, o Bacharel António Gaspar

Tavares de Carvalho.

Da Ilha do Faial, o Bacharel António Augusto Al-

vares Pereira de Lima.

Da Villa do Pombal, o Bacharel José Bernardo Gon-
çalves Ferreira Pinto da Cunha.

Palácio de Queluz em j de Janeiro de 1825. "^José

da Silva Carvalho.

íN A i lu r ií li j\ 6 A i> A (J 1 O N A L.
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Pe^at OficUcs.

V.y Governo Provisono da Província
, residente Iioje

neíta Cidjde, ordena a V. S. ciie taça regressar para

esta Cidade todos os nisiiLÍmentos
, que se diri£;em para

o Recife , e outra sim que em tudo pode entender-se

com este Governo
,
que não conhece o intruzo do Rec<-

_/L-. A-;sim o tenha V. S. entendido.

Paços do Conselho de Olinda 19 de Setembro de
1822.— Carvalho , Pro-Presidente.— Miranda.— Illustris-

simo Senhor Ignacio Joaquim Corrca Gomes , Comman-
dante da Policia da Casa Forte. — Reconheço verdadeiras

as duas rubricas supra, por serem própria'; dos ex-( 'over-

nadores desta Provincia. Recife zi de Setembro de 1822.
— Lugar do signal publico. — Em Testemunho de verda-

de o Tahelliãú Publico
, José Francisco de Sousa Ma-

galhães.

lllustrissimos e Excellentissimos Senhores Presiden-

te e mais Membros do Governo. — Congratulo-me pela

Eleição, e installação de VV. EE. em o actual Gover-
no Temporário ; e para mostrar-lhes a minha adheren-
cia , hia já mandar affixar novos Editaes para o dia de
amanhã , cedendo ás suas repetidas instancias. Mas por

que vi
,

que nisso mesmo
,

que VV^. EE. de mim exi-

gem , além de exceder minhjs attribuiçóes , vou contra

os evidentes interesses de VV. EE. , acho do meu de-

ver levar ás suas consider3c')es
,

que por mais hum dia

não fique a Eleição do novo Governo perdendo aquella

legalidade
,

que só piSde ter no aprazado , maiormente
estando a chegar, como hoje mesmo tem chegado, os

Eleitores
,
que faitáo , e que contão com o prazo mar-

cado. He a todas as luzes manifesto
,
que com esta não

esperada precipitação se tianquea ao partido contrario

hum fundamento de nullidades , com que podem impug-
nar depois a dita Eleição ; o que até nos compromette-
rá ; e o que mais he ficari também compromettida a va-

lidade da Eleição dos Deputados , o que , lonj;e de ata-

lhar a actual oscilação politica
, augmeiítará a futura , oc-

casionando moras , e questões com prejuízo da Asscm-
bléa Geral ; isto a meu ver he de tanto pezo

,
que eu da

conhecida madureza de VV. EE. espero, que mudem de

parecer , aliás com ultimo aviso seu
,

posto que a meu
pesar, acquíescerei ás suas vontades, responsabilisando-se

W. EE. por esta falta, cue de certo me ha de ser es-

tranhada.

Deos Guarde a VV. EE. por muitos annos. Recife

20 de Setembro de 1822. — O Chan-eller e Presidente

da Relação , Lucas António Monteiro de Barros.

LISBOA 15 de Janeiro.

Nas folhas de Madrid que hoje recebemos até 10

do corrente se acháo , apresentadas na Ses«ão de Cortes

de 9 , as Notas da Prajj.a, 'Rustia ^ e Áustria, as res-

postas dadas pelos Ministros tanto a esias, como á da

França, que toráo approvadas pelas Cortes, com grande,

applauso , e que; não sao, de modo algum consiliadoras.

Na resposta á de F»'/!«f a, se lé o seguinte paragrafo, que

basta para provar a energia da resposta: — 'V^- soccor'
" ros que por ora devera dar o Governo F^rencer. co Hei-

"/>i7H/io/ção puramente negativos. Dissolução dò séu Exer-
" cito dos fj/iíHifaí , refrcamento dos facciosos inimigos
'^ ái Ilespnnha e refugiados em FroHf.i, animadversão niar-

" cada e decidida contra os que se ccmpraiem em deni-
" grir do modo mais atroz o Governo de S. M. Catholi-
'' ca , as instituições e as Cortes à' Hespaiiha : eis-aqui o
"que exige o Direito das Gentes respeitado pel.s Na-
" çóes cultas." — E por fiin diz: " Adhesão constante á'

.'Constituição de 1S12, paz com as Nações, e não re-

''conhecer direito de intervenção por parte alguma: eis-

" aqui a sua divisa (do Gov. Hesp. ), e a regra da siia^

" coaducta tanto presi nte como futura."

As respostas as outras três Cortes são em geral idên-

ticas em princípios aos que se sustentão na resposta á

de França.

Na Nota da Rússia se diz que em quanto o Rei de
Hcspan/ia se não acliac em estado de manifestar livre-'

mente a sua vontade , não está na mão do Imperador
nem de nenhum outro Monarca da Europa melhorar a?

relações do Governo Hespanhol com as Potencias Es-

trangeiras. Na Nota da Ausiria se diz que '• EI-
'' Rei á'Hespanha será livre quando poder pôr fim ás ca-

lamidades do seu povo, restabelecer a ordem e a paz
" em sru Reino , rodear-se de homens dignos da sua con-
'' fiança por seus princípios e por suas luzes ; e por ulti-

'' mo
, quando se substituir a hum regimen reconhecido ,

" impraticável pelos mesmos que o sustentão ainda por'

" egoísmo ou por orgulho , hum systenia no qual os di-

" reitos do .Monarca se vejão felizmente combinados com
"os verdadeiros interesses, e com os votos legítimos
" de todas as classes da Nação."

Temos dado espirito das Notas e das respostas. Na
seguinte folha daremos estes importantíssimos documen.-

tos por inteiro.

CORTES. —Sessão do dia 14 de Janeiro.

Aberta a Sessão , e lida pelo Sr. Secretario Sousa

Castetbranco a Acta da precedente ,
que foi approvada

,

deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente
,

em que se conipreliendía a seguinte correspondência ;
—
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Hum ofíiclo do Governo pela Secretaria d'Estado dcs

Negócios das Juniças , em que partecipa que havendo

EIRei nomeado os Membros da Regência do B-,jji/, e

exiwindo o estado daquellas Províncias que passe logo a

estabelecer-se alli o novo Governo, como centro da uni-

dade de medidas que vão adoptar-se para segurança e de-

feza delias , exacta administração de justiça, e intiresse

de seus habitantes ,
que pelas circunstancias occorrentes

se tem visto privadas das vantagens do Systema,."ÇQnsti-

tucional ; acontece que alguns dos Membros da Regenci.i

jecusárão acceitar a sua nomeação, como se os Empre-

gos Públicos em Governo Liberal não fpssem afltes en-

cargos a que todo o Cidadão deve sugeitar-se , do que

Graças de que elle possa prescindir. E como consultado

o Consellio d'Estado sobre esta desgostosa occorrencia

,

respondeo que náo conhecia Lei que obrigasse os Einpre-

«ados á acceitaçáõ dos empregos , ou lhe impozesse pe-

nas quando os recusão ,
vé-so o Governo com as mãos

ligadas para obrar o que convém, e frustrarem-se os im-

portantes resultados das suas medidas , dos seus cuida-

dos , e mesmo das despezas da Nação, só porque hum

ou outro dos nomeados recusa prestar-se ao encargo, que

o Governo lhe incumbe o titulo de emprego ; e fica por

este rpodp hurn ou outro individuo authorisado para im-

pedir , ou~ embaraçar elle só os progressos do Systema

,

a salvação daquellas longínquas Províncias, e O b;m da

Nação em geral. O mesmo tem acontecido com Mi-

nistros nomeados para lugares de Letras ,
e Relações' do

Ultramar, ape/ar dos previdentes Decretos de jStde Ou-

tubro, 8 d'Agosto, 24. de Outubro, e 2 1 dê Dezembro

de 1822; e náo tendo mesmo sido possível aclrar-se pa-

ra as mesmas Relações Ministros que estivessem nas cir-

cunstancias citadas no mencionado Decreto de í8 de

Abril e S de Agosto ; representou o Governo em 8 de

Outubro , se na falta de Bacharéis
,
que tivessem a e.xi-

gida graduação, ss devia lançar mão de alguns da segun-

da, eatrancia ,de quem tivesse as melhores informaçóíS.

Sobre isto parece qus a respectiva Commíssão deo já o

seu parecer nas Cortes Extraordinárias, mas o Congresso

ainda não resolveo. E como desta resolução, e a de

acima' indicada pôde dízer-se que depende a segurança e

Erosperidadff do Srãsil e da Nação , roga a S. Excellen-

cia se sirva com roda a urgência jepresentir estas difíí-

culdades ao Soberano Congresso
,

para que se digne re-

solrellas com brevidade, e com a sabedoria que costu-

ma e indicar igualmente ao Governo qual seja o pro-

cedimento que deve ter com os individues, que assim

nomeados por EIRei , recusão acceiar os empregos para

que são nomeados. — Passou a hunia Commissão Especial

com a urt'encia que o negocio exige.— Outro officio em
que oertende a Junta dos Juro^ huma declaração sobre

op^famento de juros de Apólices sobre que existe ques-

tá» entre os Padres das Necessidades, e D. Antónia Ri-

càrda de Foyos. Outro pela Secretaria d'Estado dos Ne-

<'QÇÍos da Marinha sobre os formulários de passaportes pa-

ra'' os Navios empregados no Commercio de Escravatura,

segundo a convenção feita com a Grã-Bretanha em 28

de Julho de 1817. Outro pela Secretaria d'Estado dos

Net^ocíos da Guerra, incluindo o requerimento de Fran-

cisco José , operário refinador do salirre em Atcantaro.

Mandou-se fazer menção honrJsa das felicitações que

pela installaçáo das Cortes envíão varias Camarás Cons-

tituciorraes , e variós particulares.

.,- O St. Gir'ia mandou para a me7a huma carta, em
que vem copiada a resposta aos quesitos propostos pelo

General Madeira para soccorrer a Divisão dos Voluntá-

rios R.eaes d'EIRei ,
pela qual se vc que o Corpo àri

Commercio da hahia subscreveo por 46:?oOi;^ooo réis,

importância do deficit que se exige para os 4 niezes
,

dentro dos qua<;s a mesma Divisão poderá regular as suas

ulteriores disposições. — Foi ouvida com muito agrado,

e que se publique nó Diário, para que conste tão herói-

co procedimento. !,;'' , ._.',.'',',

Distribuirão-se exímprares"'de huma proclamação,

que a Junta Proví»oria do Governo do Maranhão julgou

dever dirigir aos povos daquelli Província, em conse-
quência da recente sedição da Villa de S, João da Pai-
iiahrbà.

O Sr. Secretario Bnsilio All<erto fez a chamada, e

disse se acha vão presentes 100 Srs. Deputados , e que
faltavão 15, sendo 11 doente:, e 2 sem causa motivada.

O Sr. Presidente nomeou os Srs. Deputados seguin-

tes para as Commissões indicadas

Conmiissão para a reforma da Casa de Bragança
,

os Srs. Marciano de Azevedo , Xavier Monteiro Gaio
,

Novaes, e Queiroga.

Pira a Comniissáo da reforma do Collegio dos No-
bres os Srs, Freire, José de Sá, Travassos, Pretestato ,

e Trigoso.

Para a Commissão encarregada de formar o proces-

so dos Jurados na Lei da responsabilidade os Sts. Pinto
de Magalhães, Gouvéa Durão, Libe ralo , Moura, c Dei-
r amado.

Dita para examinar o otlicio da Secretaria dEstado
de Justiça sobie os que pedem escúía dàs ComniissôeS,
do Governo os Srs. Moura, Rnclia Loureiro, Pimenta
de Aguiar, Borges ('arneiro, e Soares Franco.

Dita para propor o modo de formar o Conselho de
Estado os Srs. Bispo Conde, lispo do Pará, Brochado,
Serpa Machado , e Castello tranco. T

O Sr. Secretario Ftlgtieirai deo conta da redacção
dos Decretos seguintes: i.° sobre as exéquias do Cida-

dão Fernandes Thonids , e dotação da Viuva e filhos

:

2° sobre a dissidência das Províncias doBrasil.
O mesmo Illustre Secretario disse que estes Deere-'

tas eráo urgentes , e por isso se devia limitar o praí».

para a sancç.'io
,

para o que propunha oito dias. — Ap-
pr ovado.

Os Srs. Secretários Baiilio AUcrta, e Sousa Castí!-'

branco introduzirão os Srs. Secretários d"Estado dOs Ne-
gócios do Reino e da Fazenda , e touiando o assento,

que lhe estava destinado , o Sr. Presidente declarou qu&
se entrava na

Ordem do Dia

Continuação do orçamento da despeza pelaRefartiçio

do Rrino.

1 . hhiminação da Cidridâ-,

Consignação de t-.ooo^ooo mensaes que se

entrega na Alfandega das Sete Casas á

Intendência Geral da Policia ....... 72:000(^000

O Sr. Pimenta Aguiar disse aue elle seria de opi-

niáp que se introduzisse o methodo de itluminar a Cida-

de com gaz
;
porém que não se tratando agora senão ap-

provar , ou desapprovar o orçamento, elle seria de opi-

nião que se arrematasse a referida illuminaçâo, porque

mui aproximado se pôde fazer o calculo da sua despeza
,

e por conta de particulares ha de se fazer muito maior

economia.

O Sr. Manoel Pedro disse , que elle tem visto a

maior parte das terras estrangtiras , e pôde dizer c|Ut se

a illuminaçâo de Lisboa mo he a melhor, ao meno9
iguala á melhor : não he porém este o momento de se

tratar se he mais útil o gaz ; o que pôde dizer he
,

que

a experiência já se tem feito em Coimbra'; c nisso não
haveria dífficuldade aJgurna

;
porém he de opinião que

só a Inglaterra poderá rom vantagem uíar de tal meio,

pela abundância de ferro e carvão que tem : he' poriêm

de opinião que este serviço seja arrematado.

O Sr. Borges Carneiro analizaiido as particularidades

das despezas da illuminaçâo , em que erâo incluídos mui-

tos empregados, conveio
,

que se devia arremaitar, pas-

sando pcrém esta operação para a Camará , a quem per-

tence.

O Sr. Sá fez ver que Portuga/ tem grandes e ricas

minas dê ferro e de carvão, e qíie coííkv a Inglaterra

,

podia fazer a illuminaçâo do gaz: passou depois' a mo?-'

trar os grandes esperdiços cfue ha nesta rèpartiçárr, e con-

clmo que se arrematasse,

O Sf; Ministro dos Negócios do Reino disse : que

\
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fidtéiíipd Vfft-qíiS fòi'ji-iréiidente GetiV ía !»plfcid iS

oppoi á áfrehia^ãMO á» íliumii^íacilo tfa Giijàdè' [íêids pou-

cos dado'! que então li'av1â para se podfer fazer cotli van-

tagem pãft a Fazenda ;
jSòriiiii que desde Idgo pfocurõil

entrar neste conhecimcilto , e preparai n^qti^e o segLííí-

sem : que agora sé terri chegaríf» ao seu firíi , e qbfe sup-

póe ficar' reduzida a ii-Í9A^\tb toda e5ta d&sfíza ,
qú-è

por tanto ficando esta ConSi^iiâjSo ícha regfulih

Ò S. Fieiíí disse, que pouco tinha áditer" i vista

da informação, que o Sr. Miitfstfo acabava de daí,, tjb.e

era de opiniSb qúe se consignasse i son1nT'â m'ei1s'íf 'aé

y.ooõi^jóo , enlregaiidb-ye -á" Gílttári á Slla''aáfiS'iiii»tVA-

ção.
-

M,
, ,,.

O Sr. Xavier MõÂCeiró siistentria esfa dplhi|ji •: è

tendo faliado outros iilustrès Depxitados, ju1g.(5u'-sè n ma-
téria sufficientemeiite desclitida. '

-s^" ':'•

Injpreustj ?\aciona', ^ ,.",

,

Despeza da Officina , certa ...... ' 6^1 ftí^ooQ
l)ita . . dita . Variável .... it:.\6o^oóò

fabrica das Cartas .
'

.
.' " . .... 1 l IC oóáiòóO

Fundição de Letra .......' JrSoo^oóá

49:5 jOi^ooo

Muitos honrados' Membros foráo de opinião que se

conservasse a Imprensa Nacional
;
porém que se abolisse

o privilegio das Cartas •• outros forão , de opinião
,
que

nem liuiría , nem outra cousa se conservasse, viStO que
de nenhuma a^Naçao tirava interesse. '

vou ;il- uorn-r

Meia da Consciência. '" '"' ''

Ordenados dos Conselheiros', étc. . . . i4:7'j4(|)ooo

Ordenados de Officiaes extinctos . . . 252^1000

>

Músicos liistruminfistas da Camará.
Ordenados

'.,J;^9ê^^'à

Obras PMicas. '
" '

"'^'""
'

'

Para despezas d'obras em geral . . . 144 óóo^3od
Ditas obras do Palácio d'Ajuda . . . Í76:?oo^ooò

-
,

• ^ i -
ij

i j

Retirárão-se os Ministros a' hora indicada, e logo ò
Sr. Presidente poz a votos as parcellas acima indicadas

,

as quaes forão resolvidas na fórrna seguinte :

llluminação da Cidade he despcza Municipal : passe

i Camará , e desse-lhe a coníignação mensal dê' 5:000,^
Imprensa Nacional authoriza-se a despeza; e as Car-

tas de jogar espere-se pelo parecer da Cõmmissão dás

Artes sobre este objecto.

Meza da ('onsciencia : ficáo reduzidos a fiocç^oco rs.

todos os ordenados
,

que ate agora excedião a esta som-
nia , e conservem-se os que haja d' aqui para baixo.

Instrumentistas da Camará : adiado para se pcdirètVi'

informações.

Obras publicas: ficoU adiada a discussão.

O Sr. Presidente deo para ordem do Dia a còtitirtuar

cão do Projecto sobre a responsabilidade , e leváíitou a'

Sessão ás 2 i^ horas.

Sessão do dia ; 5 de Janeiro.

Aberta a Sessão, e lida a Acta da precedente, que
foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do
expediente varias felicitações.

A Cõmmissão do Terreiro Publico Nacional pêlo

Inspecter da Contadoria do mesmo envia o ttiappa di

existência de géneros nos armazéns publicos^ e part4cula-

tes fornecimentos para esta Cidade, e seu Termo para três

mezes contados de 14 do corrente, sem que tenha sido

necessário lançar ruão das medidas, que a L;i determi-

na.

" ' Pfeltil a-àh*i3Ta^á »él)ír5í)-se^preses«6rfpôSriSi .reptsr

h9'1$'i e qiié falfavrio !'+, <i«s('-<ffía*'!!j!fí ^esfío daentesrj-

e

tá sf:'iV(- Cansa niôtwada. H'- t."'' fiTi^n;' r.r ,,. :ij:.>

O St. Silva Cniiíeilfidj relatoi' dá CohiíiiSsSÒ doíPo-
"dtVís", legalizou , é apprcvou o diplcfna'âi) Si. Beputa-
Vjõ f/ot horcellas

, João Alvet Pinheiro </i Carvalho^ e

séiid'á.admrttido prestou -jutaminto, e tctíiòu assento pa
'A^sétn'bléài>'^ '• '''^'^ oèilfi^; < ,,....-. (,fni);insn zcginíi ínuj
-:..-

,
-innl.-T! 9r! sOKÍ«n W íD/o': obiii mo:. , í.. ':,,r,;I.

Coiitinuação do Projecto da reiponsabit'}Í(í6e d»'s '^'Uuet^'-
'•" "'""

Hririns Piiblicot. 'oqs 1

O '>'"0' Sr. Presidente observou que Vistfe *star decMido
que nenhuma das votações alterava a applicaçãt) doS JÓfa-
dos neste processo, abria a discussão ao arli-íO 6.° ~
da/ormação de culpa =: adiado das precedentes ítssêes.
^ftíO 9r\ Borgci CariMfo' toíróu ^'pakvpa , e disse

que lhe não parecia necesi^irío o processo, que estabele-
ce este artigo ; e depois de ter produzido varias razões

6ifí:cfli'e fundava asna opinião, cõncluio contra o artigo.
t "' O Sr. Marciana de _Ax.cvedo: O llIusCre PreopiíVân-
te previíiio-me em ílginiías das reflexões, cue tinha a
fazer, entretanto direi mais alguma coosa scbre a matt-
Tfa-. Neste artigd ^e determina qua prec<ídeiá> strrrpre (&-

claração de formação de culpa : se estas fvalavras sigíiifi-

cão aqui aquelle procesio téntbrOso, inventado pelo des-
potismo para tr.elhor agriliioar os horhenè,- isto he', O prô-
céSsd? que em segredo se femia sobre q^/éíelía , denun-
cia, ruí devassa , enS qire afinal se tkícJara fonmda a
accu^áção, e de ordinária a píiztGdiá' rtio; bccew o éslíâ

em' que parece tènnár o' iWwstrè aétJhor' do Frojecta as
^eferí(í^'as palavavrií,^ ó' qite bítii se prova'' de drtifc^ viri-

te , onde diz se proceda diidc Ivga á JórMéçãO d» íÍH-

pd, 'i" accutaç^Ho judfàial ^ eníSo lie òlaro -i^íe elle quer
dar ao professo de responsabilidade três fnstutríiís , hlima
a declaração de que ten; lugar a formação de lulpa , éu-
trs a 'de formação- dessa culpa, é a terceira- á dá ateuiá-
ção contra o reo : se assim he, o projecto ^ cm fazer' riie!s

hiales do que bens^ porque vem súgeitár aihnoceAcia ao
castigo do crime : a tcdos estes tardios processos véin
ificOmmo'da'r mais os Cidadãos, e não ir.efids as' outho-
rid-ades c'cnstituidas !

' deve por consíqOencia' desapaíícér
si itiilhante declaraçáo^anterinr á foriríaÇão dé culpa. Se
porém o ilUistre adrthor do Projecto tr^rrictt aquel a amé-
rioT declaração pelo processo accusatotio

, enfão será de
absohita necessidxide tírrentiaf o ait» em qBèstão e em
lugar de suas palavras finaes dizer e: precederá sen pre de-
claVaçao de haver lugar para com elle aCcusaiçâò do cri-

me. . . 'i.'!

Coirtinuou a discorrer mostrando que netn esta de-
claração era necessária , principalmente depeis de sífic-

cionada d instituição doS Jurados
,

por que hum cíirhe

he hum facto: respondeo- a algumas objecções' que sobre
a sua emenda se podiSo suscitar , e coricluio que o sen
voto era que não houvesse similliante declaração

, excepto
para as ultitr-as qUatro classes, de qué trtfta a Constitui-
ção nb sriu art. I91

, §. 1."
; pOrque fni fiiíi esta Lei

fundamental qiiiz
,

que para com estes e^^p^egados hoir-

vesse declaração de culpa em Cortes ,f é' fi36-'hí f«'médi<»

senio obedecer-lhe. '•r'''i' ,'-j:i,t')^ .
- 'i

O Sr. SouSa Castelhrauco discorreO sWbrèlâ matéria
",

diíírido' que segundo a idca g'eralrnente sêgurda ãs. for-=

mação de culpa, não tinha lugar o artigo em discusSSò',

mas que se a mente do illustre author do Projecto , he
que a formação de culpa seja huma pronuncia , então
estamos conformes

;
proponho pois que cm lugar das pa-

lavra? =r forniação de culpa =: ae ponha a palaVía s? pro-
nuncia =1. O Sr, Alvares Gato apoiou.

O St. Seixas depois de ter discorrido' sóbr-e ia mã'>

teria disíe
", que era de opinião que a 2.2 parte -deste

Projecto, isto he , a matéria dos delictos
,
qUe podení

commetteV os funccioriarios públicos
,

passasse para i." ;

e esta , isto he , a formação de culpa
,
passasse para 2."

O Sr. Francisco António de Campos oppôz-se ao aí-

ti?ò , e offereceo hunia emenda nos termos seguintes :

=; Sempre que houver queixa contra qualquer funcsíona»
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rio fjublFco nos casos de responsabilidade, se tomaní im-

mediatamente conliecimento delia, e se mandará formar

culpa ao iunccionario responsável. Ficáo exceptuados os

- casos do art. 191 da Constituição. =
•.'

, O Sf. Girãa disse: a niinlia opinião lie que o titu-

-T lo segundo fique adiado até que a Cominissão de o seu

parecer a respeito dos Jurados, pois que ainda que al-

guns artigos nenhuma relação tenliâo com a admissão dos

Jurados, com tudo outros o tem , e lie melhor não con-

'. fundir a discussão, e adiar este titulo.

Sendo apoiado o adiamento, entrou esta matéria em
discussão , -f /depois de varias reflexões foi approvado o

adiamento.
Tiiulo iir.

Da maneira ftor ijiie as Cortes decretarão a forma^áo
-. ,

-' de ciiipc

Art. 1;. "Haverá nas Cortes liuma Commissáo per-

manente de responsabilidade , composta de 7 Deputados,

á. qual se remetteráó todas as proposições, officios , ou

petições, relativas a fazer punir qualquer funccionario

publico, por prevaricações, delictos, ou erros de officio.

- Julc^ando-se necessário, ou pedindo-o ella , se lhe man-

driará reunir a Commissáo própria do negocio particular,

-que faz o objecto de culpa."

Deo rnotivo a alguma discussão este artigo, e jul-

• gando-se sufficientemente discutido, foi approvado com
o additamento seguinte, que se deve introduzir na rc-

idacção :
~ Com esta votação não se deve entender que

-he só privativo das Cortes o conhecer da respoíisabilj-

. idade dos empregados públicos.

Art. ló. "Para que a proposição de qualquer De»

.putado possa passar ao conhecimento, e exame da Com-
missão, será necessário que depois de huma leitura te-

nháo as Cortes decidido que ha lugar a tomar-se em con-

rsideração." ,.

Depois de breves reflexões foi approvado sem emen-

da.

Art. j 7. "Logo que a Commissáo tenha circuns-

pectamente examinado a proposição, officio, ou petição,

seus motivos, e documentos (artigo 12), apresentará ás

Cortes o seu parecer sobre se ha ou não lugar a torma-

ção de culpa ; o qual depois de lido, será deposto sobre

a meza , onde poderá ser examinado por todos os Depu-

.tados."

Depois de breves reflexões ficou adiado; e tiverão

lugar as seguintes indicações : l.*' do Sr. Silva Branco

sobre as Côngruas dos- Párocos , e mais objectos paro-

quiaes na Ilha da Madeira: 2.' da Commissáo Ecclesias-

tica sobre o mesmo objecto no Reino de Portugal e

Algarves : j.' do Sr. Araújo Costa sobre a necessidade

Ai medição de território.

O Sr. Girão requereo se fizesse segunda leitura de

-duas indicações que ha tempos fizera
,
por estar próximo

o equinócio , e ser o seu objecto applicar fundos para

concerto da Náo Rainha , e para se deitarem ao mar a

Fragata e Corveta, que se aclião no Estaleiro. — Julgá-

rão-se urgentes , tiverão segunda leitura , e foráo admit-

tidas á discussão. , (.i',u°i.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia o orça-

mento, e levantou a Sessão às 2 horas.

Apezar de por vezes escandalizado peia inurbanidade

com que a folha intitulada Guíeta de Portugal tratou a

jGazeta Viiiversal^ o seu Redactor estima ter occasião de

satistazer o desejo dos Redactores daquella, que lhe pedem

faça o seguinte annuncio :

. ''' h- Gaíçta de Partugal , que, segundo o annuncio

inserto no supplemento ao N.° 15Í da mesma Gazeta,
deixará de sahir á luz até o dia Segunda feira 20 do cor-

rente mez de Janeiro , continuará a publicar-se desde aquel-

le dia , se hum sufficiente numero de subscripções asse-

gurar a seus Redactores não prcjuizo. Como porem este

numero nunca poderá chegar para cobrir as despczas da
Gazeta no formato em que atcgora se publicava , aviza se

ao Publico que em concorrendo sufficientes subscripções
se começara de novo em formato mais pequeno (no dos

jornaes desta Capital) e em letra mais miúda, abraçan-

do tadavia todas as partes do seu prospecto , e novo pla-

no , com a mesnia energia , com que por mais de seis

roezes foi redigida , accrcsceiítando meia folha quando
houver noticias extraordinariair<ente interessantes.

"Os Senhores que quizerem subscrever, e alentar

assim este jornal , basta que mandem os seus nomes e

moradas ou ao escritório dos Redactores, rua nova do

Almada N.° Sj i." andar (junto á Conceição nova), ou
ás lojas dos Livreiros, entregando a importância da assi-

gnatura no acto da entrega da Gazeta. = Os Kedactoret

da GoMta de Partiiz^l,
"

ANNVN CIO.

" Joáo Plácido Baldi aviza ao publico
,
que elle in-

ventou de novo as maquinas seguintes: maquinas de va-

por para extrahir agua dos poços mais fundos com abun-
dância , bombas perennes para o mesmo efFcito

; (o seu

trabalho he fácil e admirável, e atura 24 horas a traba-

lhar per si mesma) ; outras bombas perennes, que ex-

trahem a agua dos lugares mais baixos aos mais altos
,

em tanta quantidade
,

que extrahe em cada hora i2oo
almudes ; moinhos de vento, onde a roda do vento he

applicada de modo, que sem mudar de posição, traba-

lha com todos os ventos; outros moinhos mui fáceis,

que moem, e peneirão
,

(estes moinhos s.io portáteis,

e mui simplices , utilíssimos aos padeiros); outros moi-

nhos que trabalhão com agua , c se podem assentar em
todos os lugares ; barcos mui ligeiros , cujo movimento
lie facillinio , e podem navegar com todo o tempo ; es-

quentadores para de inverno tirarem o ar frio
, e húmi-

do , e introduzirem quente, e secco, próprios para assai-

las , quartos de doentes , e úteis para os que padecem
gotta ; ventiladores para de verSo refrescar as casas , e

tirar o ar infecto, e introduzir novo nos navios, hospi-

taes, etc, , e úteis para os asmáticos , maquinas para as

cosinhas , as quaes só com meio alqueire de carvão, e

Sem mais trabaliio
,

podem fazer hum jantar completa

para huma numerosa familia, cozendo pão, assando, etc.

etc,
" O sobredito Arquitecto também se incumbe de di-

recção de Arquitectura civil , o que promett; desempe-

nhar com a melhor ordem, gosto, e economia : aviza

também a todas as pessoas curiosas, e amantes da indus-

tria
,
que elle mostra em sua casa o modello da maquina

de vapor de tirar agua , obra curiosa , de manhã das lO

horas até o meio dia , de tarde das j até ás 5 horas
,

desde 20 do corrente até 28.

''Quem pertender alguma das sobreditas maquinas

procure por seu Author , morador no sitio da Cruz da

pedra junto a Bemfica do lado direito, em humas casas

amaiellas de três andares, no terceiro andar."

Errata. Na Gaz. de 14 ( N.° 10) art. Lisboa, lin.

{ , das noticias com <jue tem corrido , leia-sc , das no-

ticias ijtie tem corrido.

i\ A IMPRENSA íN a C I O S A L.
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Numero 13. Anno de 1823;

G^ZET^ UJVlVERS.áL.
SEXTA FEIRA 17 DE JANEiRO.

H E S P A N H A.

TUaJrtJ 9 dl.'Janeiro. — Extracto da Sessão de Cortes,

A.̂chando-se presentes todos os Secretários d'F,stado
,

s'.ispenileo-se a discussão pendente sobre assumptos Eccle-

siasticos.

O Secretario d'Estada (dos Negócios Estrane;eiros')

tomou a palavra e disse: — "O Go\erno de S, M. re-

cebeo das ( ortes de Pnrix^ Vismia ^ e 5. Petersburs;o

comrrunicaçóes , ás quaes acaba de dar aqtiella resposta

que lhe pareceo mais conveniente , e mais análo£;a ao
decoro nacional. Ainda que o Governo sabe que este não
lie daquelles assumptos que reclamáo necessariamente o
conhecimento d;!S Cortes

,
julgaria com tudo faltar aos

sentimentos de fraternidade qUe o ligão com o Congres-

so Nacional, se não levasse ao seu conhecimento este

negocio. Por isso mesmo quiz dar conta disso em sessão

publica, pára que toda a Nação fique inteirada do con-

teúdo destes documentos , e porque o Governo Francez

teve o cuidado de fazer publica a sua participação feita

aO Conde de La Garde, Se fòr do agrado das Cortes le-

rei estes documentos.''

Occupou depois a Tribuna o dito Secretario , e leo

a Nota communicada pelo Governo Fraiicez. (J.i se acha

na Gat. Vniv. de 14 í/d corrente.)

Leo depois a resposta dada pelo Governo Hespanhol

á dita Nota, a qual resposta era concebida nos termos

seguintes

:

Resposta á Nota do Ministro da França^

An Ministro Plenipotenciário de S. M. em Parif

digo nesta data, de ordem do Rei, o seguinte :

" O Governo de S. M. Catholica acab.i de receber

commiinicação de huma Nora transmittida pelo de S. M.
Christianissima ao seu Ministro Plenipotenciário nesta

Corte , de cujo documento se dirige a V. E. copia ofli-

cial para sua devida intelligencia.

"Poucas observações terá que fazer o Governo de

S. M. Catholica á dita Nota. Mas para que V. E. não

se veja talvez embaraçado sobre o procedimento que
deve observar nestas circunstancias , he do seu dever

manifestar-lhe fiancamente oS seus sentimentos e as suas

resoluções.
" Nunca o Governo ignorou oue as instituições ado-

ptadas livre e espontaneamente pela Hespnnha causarião

receios a muitos dos Gabinetes da Europa , e seriâo ob-

jecto das deliberações do Congresso de Verona ; mas se-

guro em seus princípios , e apoiado na resolução de de-

fender 3 todo o custo o seu systema politico actual , e

a independência nacional , aguardou tranquillo o resulta-

do daquellas conferencias.

"A Hespanlia he regida por liuma Constituição pro-

mulgada , acceita , e jurada no aiuio de 1822, e reco-

nhecida pelas Potencias que se reunirão no Congresso
de Verona. Conselheiros pérfidos fizer.ío que S. J\l. Ca-
tholica EIRei D. Femnndo VII não jurasse na sua volta

a Hcspanha este Código fundamental
,
que toda a Nação

queria, e que foi destruído pela força sem reclamação
alguma das PctenciiS que o havião reconhecido. Mas a

e\periencia de seis annos e a vontade geral o moverão
a identificar-se em 1820 com os desejos dos Uespanhoes.

,

"Não foi, não, hunia insurreição militar a que pro-

moveo esta nova Ordem de cousas nos princípios de 1820.

Os valorosos que se pronunciarão, e successivamente

nas mais Províncias, não forão mais que O orgiio da opi-

nião e dos votos geraes.

"Era natural i]ue esta ordem de cousas produzisse

descontentes : he huma consequência inevitável de toda

a reforma
,

que suppõe correcção de abusos. Ha sempre
em toda? as Nações , em todos os Estados , individues

que não podem jamais contotmar-se ao império da razão

e da justiça.

" O Exercito de observação que o Governo Franctr,

mantém nos Purenéos não pôde apaziguar as desordens

que affligem a Hespanlia, A experiência tem demonstra-

do pelo contrario que com a existência do chamado Cor-
dão sanitário ,

que tomou depois o nome de Exercito de
observação, se alimentarão as loucas esperanças dos fa-

náticos illusos, que levantarão em varias Províncias o gri-

to da rebellião , dando assim origem a que se lisonjeas-

sem com a idéa de huma próxima invasão em nosso ter-

ritório.

"Como os princijiios, as vistas , ou os temores que
hajão influído no comportamento dos Gabinetes que se

reunirão no Congresso de Verona , não podem servir de
regra para o Hespanhol, prescinde este por agora de res-

ponder ao que nas ínstrucçóes do Conde de La Garde
diz respeito áquellas conferencias.

" Os dias de socego e tranquillidade que o Gover-
no de S. M. C hristianíssima deseja para a Nação , não
são menOí desejados, apetecidos, e suspirados por ella^,

e pelo seu Governo. Penetrados ambos de que o remé-
dio de seits males he obra do tempo c da constância

,

estorçãn-se quanto devem em accelerar seus effeitos táo

uteis e saudáveis.

" O Governo Hespanhol aprecia ao justo as ofFertas

que o de S. M. Chrístianissíma lhe faz de quanto possa

contribuir para a sua felicidade ; mas está persuadido que
os meios, e precauções que põe em pratica não podem
produzir senão resultados contrários,

" Os soccorros que por agora devera dar o Governo
Franccí ao Hespanhol são puramente negativos. Disso-

lução do seu Exercito dos Pj/renéos , refreaniento dos

facciosos inimigos à'Heípaiiha e refugiados em França
^
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anímaáversao marcada e decíditía contra es que se com-

prazím em denigrir do modo mais atroz o Governo de

S. M. Catliolica, as instituições e Cortes A'Hcspanht> :

eis-aqiii o í|iie exige o Direito das Gentes respeitado pe-

las Nações cultas.

" Dizer a Vrança que quer o bem , o repouso d'Hí'j-

jianha , e ter sempre accezos os fachos da discordj? que

alimentáo os males principats que a affligetrij lie caliir

em hum abysmo de contradicções.
" Quanto ao mais

,
quaesquer que sejão as determi-

raçóes que o Governo de S. M. Cliristianissima julgue

cpportuno tomar nestas circunstancias , o de S. M. Ca-

tliolica continuará tranquillo pela vereda que lhe assigna-

láo o dever , a justiça da sua causa , o constante cara-

cter e firme adhesáo aos princípios constitucionaes que

caractetisão a Nação a cuja frente se acha ; e sem entr.ir

por agora na analyse das expressões hypotheticas e anfi-

iiologicas das instrucções transmittidas ao Conde de La

Garde , conclue dizendo, que o repouso, a prosperida-

de, e quanto augmentar os elementos de commodidade

da Nação , a ninguém interessa nnis que a ella.

''Adhesáo constante á Constituição de 1812, paz

com as Nações , e não reconhecer direito de intervenção

da parte de nenhuma : eis-aqui a sua devisa , e a regra

de seu comportamento tanto presente como futuro.

" He V. E, authorisado para ler esta Nota ao Mi-

nistro dos Negócios Estrangeiros, e para lhe deixar co-

pia , se lha pedir. A prudência e capacidade de V. E.

lhe sugerirão o comportamento firme e digno da Heiya-

nha ,
que deva observar nestas circunstancias.

" O que tenho a hotira de commonicar a V. S. de

ordem de S. M. , e por esta occasião lhe renovo as se-

guranças da minha distincta consideração, rogando a Deos

«uarde a sua vida muitos annns. ;:: Palácio 9 de Janeiro

de [825. = Beja as mãos de V. E. seu attento e certo

servidor = Evaristo S. Miguel. — Sr. Ministro de Frfl/i-

í "•

"

Leo consecutivamente as Notas do Gabinete da Áus-

tria , Prússia^ e Rússia, que ao pé da letra dizem as-

sim :

Nota da Áustria.

Verona 2 de Dezembro de iSaj.

"Seríhor Conde: — A situaçlo em que se acha 3

Monarquia Heipanhola , em consequência dos aconteci-

mentos occorridos nella lia dois annos a esta parte , era

hum objecto de huma importância deniaziado grande pa-

ra deixar de occupar seriamente os Gabinetes reunidos

em Verona. O Imperador , nosso Augusto Amo , quiz

que V. fosse informado do seu modo de ver esta gra-

ve questão ; e com este intuito dirijo a V. o presen-

te officio.

"A revolução à'Hespaitha foi julgada, quanto a nós,

desde que teve principio. Segundo os decretos eternos

da Providencia , o bem não pode produzir-se , assim pa-

ra os Estados como para os indivíduos , do esquecimen-

to dos primeiros deveres impostos ao homem na ordem

social ; não he por criminosas illusóes que prevertem a

opinião, extraviando a consciência dos povos, que deve

principiar o melhoramento da sua sorte , e a rebelliáo

militar nunca pôde formar a base de hum Governo feliz

e duradouro.

"A revolução à'Heipanha , considerada debaixo só

da relação da influencia funesta que ha exercido sobre o

Reino onde aconteceo , síría hnm successo digno de to-

da a attenção e de todo o interesse dos Soberanos es-

trangeiros, porque a prosperidade ou a ruiua de hum dos

paizes mais interessantes Ai Europa não poderia ser a seus

nllios huma alternativa indifferente. Só os inimigos des-

te paiz , se os podesse haver , frião o direito de olhar

com frieza as convulsões que o destroem. Huma justa

repugnância comtudo a intrometter-se nos assumptos in-

teriores de hum Estado independente determinaria talvez

aouelks Soberanos 3 não se proni(nciarera sobre a situa-

ção à"Hespanlia , se o mal produ;iiío pela sita revolução

se tivesse concentrado c podesse concentrar-se em seu'

interior.

"Não soccedeo .issim. Aquelh revolução , ainda an-

tes de ter chegado d sua maduicpa
,

já tinha produzido

grandes desastres em outros paizes: elU foi a que pelo

contagio de seus princípios e exemplos, e pelas intrigas

de seus principaes instrumentos , suscitou as revoluções

de Nápoles e do Piemonte ; e ella as teria genrraliiado

em toda a Itália , ameaçada a Fr.i/if.i , e comprouiettido

a Alemanha , se não fera a intervenção das Potencias que

libertarão a Europa deste novo incêndio. Os funestos

meios empregados em Hcspanha para preparar e execu-

tar a revolução servirão de modelo em toda a parte aoí

que se lizonjeavão de lhe facilitar novas conquistas ; a

Constituiç.ão Hespanhola tem sido em toda a parte o
ponto de reunião e o grito de guerra de huma facção

conjurada contra a segurança dos Tluonos , e contra o
repouso dos Povos.

"O perigoso movimento que a Revolução d" Hei-
paiilta havia cpmmunicado a todo o melodia da Europa

poz a AuHria na penosa necessidade de appellar para me-
didas pouco conformes com a marcha pacífica que tem
desejado invariavelmente seguir. Fila vio rodeada de se-

dições huma parte dos seus Eitadus , agitada por maqui-

nações incendiarias , e ao ponto de se ver atacada por

conspirações , cujos primeiros er.sjlos se ditigião para as

suas fronteiras. A' custa de grandes es.^orços c grandes

sacrificíos pôde a Aiiftri,i restabelectr a tranquillidade

na Itália , e desvanecsr os seus projectos , cujo êxito

não teria sido indifferente á sorte de suas próprias Pro-

víncias.

" S, M. I. não pôde por outra parte dehcar de sus-

tentar
,

pelo que respeita aos assuir.ptrs relativos á re-

volução d' Hespn/iha ^ os mesmos princípios que sempre

tem claramente manifestado. Ainda que os Povos confia-

dos ao seu cuidado estivessem izeníos de todo risco dire-

cto, nunca o Imperador hesitaria em desapprovar tudo o

que crè falso, pernicioso, e contrario ao interesse gerat

das Sociedades humanas, fiel observador do systema pa-

cifico
,

para cuja cwiservação tem S. M. 1. i^ito Pactos

invioláveis cora seus Augustos .olhados , não cessará de

considerar a desordem e os transtornos de que possa ser

victima qualquer parte da Europa , como objectos do

mais essencial interesse para todos os Governos ; e sem-
pre que o Imperador possa fazerse entender entre o tu-

multo que produzem aquellas crises deploráveis
,

julgará

ter cumprido com hum dever , de que não o pôde dis-

pensar consideração alguma.
" Ser-me-liia difficil crer, Sr. Conde ,

qae a opmiío

manifestada por S. M. I. acerca dos successos que acon-

tecem em Hespanhn possa ser mal comprehendida 01»

mal inter.pretada naquelle paiz. Nenhuma mira de inte-

resse particuhir , nenhuma contenda de pretenções recí-

procas , nenhum sentimento de desconfiança ou de zehs

poderia inspirar ao nosso Gabinete pensamento algum

que estivesse em opposição cora o bem da Hespanho.

A Casa à'Áustria^ cofisultando sua própria historia, não

pôde achar senão os motivos mais poderosos de adhe-

são , de apreço , de sympathia para com huma Nação

que pôde recordar com justa ufania os séculos de glorio"

sa memoria em que o Sol briliiava sempre sobre seu»

domínios , e que possuirrdo instituições respeitáveis , vir-

tudes hereditárias, sentimentos religiosos , e amor 309

seus Reis , se ha distinguido em todas as épocas por seu

patriotismo sempre leal , sempre generoso , e mui fre-

quentemente heróico. Alui recente está ainda o tempo

em que a Nação assombrou o mundo pelo valor, fideli-

dade , e perseverança com que se oppoz á ambição de

hurj) usurpador, que intentava privalla de seus Monarca'

,

e de suas leis ; e a AuStria nunca esquecerá quão util

lhe foi a nobre resistência do Povo Hespanhol em hum
momento de grande risco para ella mesma.

" A linguagem severa que a S. M. I. dictão a sua

consciência e a força da verdade não se dirige á Heipa-
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nAíi, nem corro N'.içío
,

!ieni como Potencb ; só se di-

rige áquelles <]iie a tem arruinado e desfigurado , e cjue

se obstináo em prolOnçar seus soffrimentos.

"O Imperador, reunindo se emT'ron<i com os seus

Augustos Alliados , feve a ventura de achar em seu?

conselhos as me«mj-; disposições benehcas e desinteres-

sadas que con':tantemer!te tem guiado as suas. As pala-

vras que se hão de difiçir a Madrid confirmarão esta

verdade, e não deixaráíi duvida alguma da sincera dispo-

sição das Potencias de contribuirem para a causa da Hes-

panha , manifestaildo-lhe a necessidade de mudar de ca-

minho. He certo que os males que a opprimcm se tem
augmentado de algum tempo a esta parte de hum modo
espantoso. O seu Governo não marclia , aperar das me-
didas mais rigorosas , nem dos meios mais aventurados :

a guerra civil se tem accendido em muitas de suas Fro-

vincias : suas relroões com a maior parte da Europn es-

tão ou cortadas ou suspensas : até suas_^ comniunicações

com a França tem tomado hum caracter tão problemá-

tico
,

que não são iiifund.ida; as serias iiiquicta;;5es que

se tiverem sobre as complicações que possão resultar,

E hum estado similhante de cousas não justificaria os

mais sinistres presentimenfos ?

" Todo o Ilespiuihol que conhecer a verdadeira si-

tuação da sua Pátria deve ver que para quebrar as ca-

deias, que pezão actualmente sobre o Monarca e sobre o
Povo

, he preciso que a Heipnnha ponha termo ao estado

de separação do resto da Eurepa , em que a tem posto

os últimos acontecimentos.
'' He preciso que se réstabeleçao entre eila e OS

mais Governos as rrlações de confiança e de franqueza
;

relações, que, garantindo de liuma parte a sua firme ten-

ção de se associar á causa commum das "Nlonarquias Eu-
ropéas

,
possa prestar da outra os meios de fazer valer

sua verdadeira vontade , e separar tudo o que poder des-

naturalizalla ou compriniilla. Mas para chegar a este fim

be preciso primeiro que tudo que o seu Rei seja livre ,

isto he
,

que goze uáo so da liberdade peçsoal que qual-

quer individuo pôde reclamar debaixo do império rias

leis , mas também a que deve desfructar hum Soberano
para preencher ^hí<! altos destino».

"O Rei A' Hespnnlía será livre quando poder pòr

fim a's calamidaHes do seu Povo, restabelecer a ordem e

a paz em seu R^Mno rodear-se de homens dignos de

sua connajiça por seus principies e por suas luzes , e

por ultimo
,
quando se substituir a hum regimen reconhe-

cido, impraticável p^^los mesmos que o sustentão ainda

por egoísmo, ou por orgulho , hum systema , no qual

os direitos do Monarca se vejáo felizmente combinadas
com os verdadeiros interesses, c com os votos legítimos

de todas as classes da N3(;ão.

''Quando chegar este momento, a Heipanha fati-

gada de seu longo padecer, poderá lizonjear-se de entrar

na plena fruição das vantagens que o Ceo lhe ha prodi-

galizado , e que lhe assegurão o nobre caracter de seus

habitantes : verá recnnfiecer os vínculos que a unem com
todas as Potencus Huropeas ; e S. M. I. Se felicitará de

não ter mais que offerecer-lhe que os votos que faz por

sua prosperidade , e todos os serviços que poder fazer a

Jium antigo amigo e alliado.

" Fará V. , Sr. Conde , deste officio o uso mais pró-
prio das circunstancias em qtie V. se achar ao recebello ;

e he V- authorisadj para o lef ao Ministro dos Negócios
Estrangeiros , e ale para dar-lhe copia se a pedir,

" Receba V. , Sr. Conde , a segurança da minha
maior consideração. = ( Assignado ) Metter.iich.

''

Kola da Prússia.

" Ao numero doç objectos que atrahião a attenção
,

e reclamavão o cuiljdo dos tíoberanos , e Gabinetes reu-

nidos em Veron.t , a 'situação da Hes panha , e suas rela-

ções com o resto da Europa occupárão o primeiro lugar.

Vós conheceis o interesse q«e o Rei nosso Augusto Amo

não tem cessado de tonTar por S. M. CathoJíca , e pél4

Naç3o Hespanhola. Esta Nação tão distincts pela lealda-

de e energia de seu caracter, illustrario por tantos sécu-

los de gloria e de virtudes , e em todos os tempos cele-

bre pelo nobre sacrifício e heróica perseverança que a fi-

zcráo triuntar dos esforços ambiciosos e oppressivos do
usurpador do throno de França , tem razões demaziado
antigas e bem fundadas para o interesse e estimação da
Etirepii inteira ,

para que os Soberanos podessem olhar

com iiidefferença as desgraças que a affligem, e as dç
que está ameaçada. O acontecimento mais deplorável
veio a subverter as antigas bases da J^lonarquia Hespa-
nhola, comptometter o caracter da Kgçáo, atacar e en-í

venenar a prosperidade publica em suas primeiras fon-
tes.

" Huma revoluç.'o, nascida de hum motim militar,

C|i.'ebrou rcpentinaiiR-ntc todos os laços do dever , trans-

tornou toda a Ordem legitima , e descompoz os elemen-
tos do edificio social, que não pôde cahir sem cohrir to-

do o paiz com todas suas ruínas. Jul^ou-se poder subs-
tituir este edifício, arrancando a hum Soberano já despo-
jado de toda a authoridade Real , e de toda a liberdade

de vontade , o rcsrabelecimeiíto da Constituição das Cor-
tes doan.io de 1812, que confundindo todos os elemen-
tos e todos os poderes

,
partindo só do principio de hu-

ina opposição permanente e legal contra o Governo, de-

via necessariamente destruir esta authoridade central e
tutelar, que constitue a essência do Systema Monárquico.
Não tardou o successo em faZcr conhecer á Hespnnha os
tructos de hum erro tão fatal. A revolução, isto he , <>

desencadeamento de todas as paixóei contra a antiga or-

dem de coisas , longe de se ter demorado ou comprimi-
do , tomou hum desenvolvimento tão rápido con o es-

pantoso. O Governo impotente e paralizado já não teve
meio algum, neni de fazer o bem, nem de impedir ou
deter o mal. .^chando-se todos os poderes concentrados
accunaulados , e confundidos em huma única Assembléa
essa Assembléa não apresentou mais que hum conflicto

de opiniões e de vistas , e hum choque de interesses o
paixões, no meio dos quaes as proposições e as resoluções
mais disparatadas se cruzarão

, combaterão c neutraliza-

rão constantementes.

''O ascendente de funestas doutrinas, de huma Fi-
losofia desorganizadora , não podia deixar de aucrmentar o
extravia geral, até que, segundo a tendência geral das

cousas, todas as noções de huma sã politica fossem aban-
donadas por vãs theorias , e todos os sentimentos de jus-

tiça e moderação sacrificados aos sonhos de huma falsa

liberdade. As leis e instituições estabelecidas debaixo do.

pretexto de offerecer garantias contra o abuso da autho-
ridade não forão mais que instrumentos de injustiça e
de violenhia , e hum meio de cobrir este systema tyran-

nico com huma apparencia legal.

''Não hesitou em abolir sem attenção os direitos mais
antigos e mais sagrados, em violar as propriedades mais
legitimas, e em despojar a Igreja de sua dignidade, de
suas prerogativas , e de suas possessões. He permittido
crer que o poder despótico, que huma facção exerce por
desgraça do paiz, mais depressa se teiia quebrado em
suas próprias mãos se as declamações enganadoras que
sahem da tribuna , as fer07es vociferações dos Clubistas

e a licença da Imprensa não tivessem comprimido a opi-

nião e sufFocado a voz da parte sã e razoável da Nação
Hespanhola, que, a Europa o não ignora, forma a im-
mcnsa maioria. I\las tem-se enchido a medida da injus-

tiça ,
e a paciência dos Hespanhoes fieis parece em fim

ter chegado ao seu termo. Já se mostra o descontenta-
mento em todos os pontos do Remo , e estão Provín-
cias inteiras abrazadas pelo fogo da guerra civil.

" No meio desta crvJeI agitação se vé o Soberano
reduzido a huma impotência absoluta , despojado de toda
a liberdade de acção e de vontade

,
prizioneiro na sua

Capital , separado de quantos súbditos fieis lhe restavão

cheio de desgostos e de insultos , e exposto de hum dia



r&e]

3 outro a atlentados, de que a facção, se ella nie;ma

os não provoca contra elle, nenlium meio ha conservado

de o livrar.

'"Vós
,
que liáveis sido testemunha da origem, dos

progressos , e dos resultados da revolução do anuo de

1820, estaes no caso de reconhecer e de assegurar que

nada ha exagerado no quadro que acabo de rapidamente

traçar.

''As cousas chiígdráo ao ponto em que os Soberanos

reunidos em Veron.j devião finalmente perguntar-se
,

quaes são hoje , e quaes serão ao diante suas relações

com a Heipaiiha. Ter-se hia podido esperar que a terrí-

vel enfermidade, de que itHespanha se acha atacada, ex-

perimentasse crises próprias para conduzir esta antiga Mo-
narquia a huma ordem de cousas compatível com o seu

próprio bem e com as relações de amizade e confiança

com os outros Estados da Europa. Porém esta esperança

tem sido até agora em v.o. O Estado moral da Heipa-

nlia he hoje tal
,
que suas relações com as Potencias es-

trangeiras necessariamente devem acharse perturbadas ou

transtornadas. Doutrinas subversivas de toda a ordem so-

cial são hoje altamente pregadas e protegidas. Insultos

íOntra os primeiros Soberanos da Europa estão enchendo

impunemente os periódicos. Os sectários áHespanha fa-

zem "irar seus emissários para associjrem a seus traba-,

Jhos tenebrosos todos quantos conspiradjies ha nos pai-

zes estrangeiros contra a ordem publica, e contra a au»

thoridade legitima. — O efFeito inevitável de tantas de-

sordens se faz sobre tudo conhecer na alteração de rela-

ções entre a Hespanha e 3 França. A irritação que dis-

to resulta he de natureza própria para occasionar os mais

justos temores pela paz entre os dois Reinos. Esta con-

sideração bastaria para determinar os Soberanos reunidos

a romperem o silencio acerca de hum estado de cousas,

que de hum dia a outro pôde comprometter a tranquilli-

dade da Europa.
" O Governo Hespanhol pôde e quer subministrar

remédios a males tão palpáveis e tão notórios ? Pode e

quer prevenir ou reprimir os effeitos hostis, e as provo-

cações insultantes que resultão aos Governos estrangei-

ros da attitude que a revolução lhe ha dado, e do syste-

ma que tem estabelecido? Parece-nos que nada deve ser

menos conforme as intenções de S. M. Catholica que o

ver-se posto em huma situação tão penosa para com os

Soberanos estrangeiros ; mas he precisamente porque es-

te Alonarca , único órgão authentico e legitimo entre a

Hespanlia e as outras Potencias da Europa
, se acha pri»

vado da sua liberdade , e encadeado em suas vontades

,

que estas Potencias víem suas relações com a Heipaiiha

transtornadas e compromettidas.
" Não toca ás Cortes estrangeiras o julgar que ins-

tituições são as que competem melhor ao caracter , cos-

tumes , e necessidades reaes da Nação Hespanhola
, mas

pertence.-lhes indubitavelmente o julgar dos effeitos que

a experiência produz a respeito delias, e deixar depender

desta mesma experiência suas determinações , e sua fu-

tura posição para com a Hespanha, Demais , o Rei nos-

so Amo he de opinião que para conservar e assentar so-

bre bases solidas suas relações com as Potencias estran-

geiras não poderia o Governo Hespanhol deixar de a

estas ultimas offerecer provas não equivocas da liberda-

de de S. M. Catholica , e huma garantia sufficiente de

sua intenção, e de sua faculdade de remover as causas

de nossas queixas, e de nossas mui justas inquietações

a seu respeito.
•' ElRei vos manda não dissimular esta opinião ^o

Ministro Hespanhol, e ler-lhe este efficio , deixar-lhe

huma copia delle, e convidallo a cxplicar-se franca c cla-

ramente sobre este assumpto.
" Recebei as seguranças da minha mui distincta con-

sideração. — Verona 22 de Novembro de 1822. ( Assig-

nado) Birastor_§.-=.^\. Scliepeler ^ em Madrid."

ífota da Kasila,

"Senhor Conde:— Os Soberanos e os Plenipoten-

ciários reunidos em Verona na firme intenção de conso-

lidarem cada vez mais a paz de que hoje goza a Ew opn
,

e de prevenirem tudo o que poderia comprometter este

estado de tranquillidade geral, devião desde o momento
em que se juntarão dirigir huma inquieta e cuidadosa at-

tenção para huma antiga Monarquia , agitada ha dois an-

nos a esta parte por commoçóes interiores , e que não

pôde deixar de excitar igualmente a sollicitude , o inte-

resse , e os receios das mais Potencias.

"Quando no mez de Março de 1820 alguns Solda-

dos perjuros voltarão suas armas contra o seu Sobeiana

e contra a sua Pátria para imporem á Hespanha hunias

leis que a razão publica da Europa , iliustrada pela ex-

periência de todos os séculos , altamente desapprovava
,

os Gabinetes alliados , e principalmente o de S, Pítersr

burgo , se apressarão em apontar as desgraças que arras-

tão após si liumas instituições que consagravão á insur-

reição militar no modo de as estabelecer.

"Estes temores forão denunciados em breve, e as-

sas justificados ; não se trata aqui de examinar nem de

profusdar theorias nem principios. Fallem os factos ; e

que sentimentos não deveri experimentar á vista deites
.

todo o Hespanhol que conservar ainda o amor do seu

Rei e do seu paiz ? Quantos remorsos não acompanhão-.,

a victoria dos que fizerão a revolução áHespanha.
. ^

'• Na época em que luim grito deplorável cornou

sua errpreza, a integridade da Monarquia Hespanhola for-'

mava o objecto dos cuidados do seu Governo. Toda a

Nação estava animada dos mesmos sentimentos que S. M.
^

Catholica ; toda a Europa lhe tinha offerecido huma in-
'

tervenção amigável para restabelecer sobre b.-vses solidas

a authoridade da Metrópole nas Províncias de Ultramar,

que em outro tempo tinlião feito a sua riqueza e a sua

forca , animadas por hum exemplo funesto a perseverar

na insurreição; as Províncias em que esta se havia mani-

festado já acharão nos successos do mez de Março a maior

apologia de sua desobediência , e as que permanecião

ainda fieis se separarão immediatamente da Mái Pátria ,

justamente intimidadas do despotismo que hia |iezir «o-

bre seu desgraçado Soberano, e sobre hum povo, cu;as

iniinvações pouco previstas, condemnavão acorrer tcdo o

circulo das calamidades revolucionarias.

"Não tardarão em imir-se ao destroço da Anurica

os males inseparáveis de hum estado de cousas em que

se tinhão esquecido todos os principios constitutivos da

ordem social. A anarquia succedeo á revolução; a desor-

dem á anarquia. Huma posse tranquilla de muitos annoí

cessou bem depressa de ser hum titulo de propriedade ;

mui brevemente forão postos em duvida Os mais solem-

nes direitos; em breve a fortuiM publica, e as particula-

res se virão atacadas a hum tempo por emprestinios

ruinosos, n por contribuições cnntinuam.ente renovadas.

Naquelles dias , cuja idéa faz ainda estremecer a Europa,

a que gráo não foi despojada de seu património a Reli-

gião , do respeito dos Povos o Throno ; a Magestadc - m
Real ultrajada ; a authoridade transferida a humas reu- «
niões em que as cegas paixões da multidão se disputava»

as rédeas do Estado! Por ultimo, assim nestes mesmos
dias de luto, reproduzidos desgraçadamente em Hespanha^

se vio a 7 de Julho corier o sangue no Palácio dos Reis,

e abrazar huma guerra civil a Península.
" As Potencias alliadas se tinhão lizonjeado por. es-

paço de três annoj de que o Caracter Hespanhol , aqiiel-

le caracter tão constante e tão generoso quando se trata

da saúde da pátria , e em outro tempo tão heróico quan-

do lutava contra hum poder gerado pela revolução, des-

pertaria afinal até nos homens que tinhão tido a desgraça

de ser infiéis , ás nobres recordações que a Hespauhn

pôde citar com ufania a todos os povs da Furopn : ti-

nhSo-se lizonjeado de que o Governo de S. M. Catholi-

(Sc^ue em Supplemeuta')
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ca j desenganado pelas primeiras lições de huma experiên-

cia fatal , tomaria medidas , se não para conter de hum
só golpe tantos males como se fazião sentir já por todas

as partes , ao menos para lançar os alicerces de liUm

systcma restauraoor , e para assegurar gradualmente ao

Tlirono seus direitos legítimos e prerog^ativas necessárias,

aos súbditos huma justj protecção , as propriedades ga-

rantias indispensáveis. Porem esta esperança saliio com-
pletdniente tallida. O tempo não tem feito mais que

acarretar novas injustiças ; tem-se multiplicado as violên-

cias ; tem-se engrossado em espantosa porporçáo o nu-

mero das victimas, e tem a Hespanha visto mais de

hum Guerreiro , mais de iuini Cidadão fiel
, perecer cm

hum cadafalço.

'•Deste modo a revolução de 9 de Março adiantava

de dia a dia a ruina da Monarquia Hespanhola
,

quando

duas circunstancias particiiiates cliamjrão para com ella a

mais seria attençao dos Governos estrangeiros.

''Nomeio de hum povo, para qurm he liuma neces-

sidade e hum sentimento liereditario a fidelidade aos seus

Reis, que durante seis annns a fio verteo o sangue mais

puro para reconquistar o seu Monarca legitimo, este Mo-
narca e sua Augusta Familia se vêm reduzidos a hum
estado de cativeiro quasi .Tbsolulo. Seus Imãos, obriga-

dos a jiistificar-se, se vcm ameaçados todos os dias com
a masmorra ou com o cutello ; e imperiosas representa*

çóes lhe tem impedido que saia da Capital com sua mo-
ribunda Esposa.

" Por outra parte , depois das revoluções de Núpe-
les e do Piemonte

,
que os conspiradores Hespanhoes

não cessão de representar como obra sua , os ouvem to-

dos anniinciar que seus planos de transtorno náo tem
limites. Em hum paiz vizinho se esforção , com huma
perseverança que nada desanima

,
por fazer nascer desor-

dens , e a rebelliáo ; nos Estados mais remotos trabalhão

por se crearem cúmplices ; a actividade do seu prcsely

tismo se estende por toda a parte , e por toda a parte

prepara os mesmos desastres.

" Similiiante procedimento devia necessariamente

excitar a animadversão geral. Os Gabinetes
,
que desej.ío

sinceramente o iiem da Hespanha , lhe manifestão lia

dois annos 3 esta parte sua intenção por meio das rela-

ções que entretém com o seu Governo. A França se ve

obrigada a guardar suas fronteiras com hum Exercito , e

pôde ser que tenha necessidade de lhe confiar igualmente

o cuidado de fazer cessar as provocações de que he alvo.

A mesma Hespanlia se levanta em parte contra hum re-

gimen que repugna aos seus costumes , á conhecida leal-

dade de seus habitantes, e ás suas tradições inteiramente

monárquicas.
" \este estado de cousas o Imperador, nosso Au-

gusto Amo, se decidio a dar hum passo, que não pode-

r.í deixar a menor duvida á Nação Kespanhola sobre suas

verdadeiras intenções, neni sobre a sinceridade dos votos

que fornia por sua felicidade.
'' He de temer que os perisos cada di.i mais reaes

de vizinhança, os que ameaç^o a Familla Real , c as jus-

tas qiiei.xas de huma Potencia limítrofe, acabem por sus-

citar entre ella e a Hespanlta as mais graves complica-

ções.

"Este extremo desagradável he o que S. M. I. de-

sejaria prevenir si* possive! fosse Ma' em quanto o Rei
.se ri3o achar em estado de manifestar livremente a sua

I

vontade , em quanto á sombra de hum estado de cousas

deploráveis os motores da Revolução , uni.Hos por lium

pacto commum aos de outros paizes da Europa , trata-

rem de alterar seu repouso , está por ventura na mão
do Imperador rem na de nenhum outro Monarca melho*
rar as relações do Governo Hespanliol com as Potencias

Estrangeiras? Por outra parte, quão fácil não seria con-

seguir este fim essencial , se o Rei recuperasse com a

sua inteira liberdade es trieiss de pôr termo á guerra ci-

vil , de evitar a guerra estrangeira , de rodeallo de seOs
mais illustrados e fieis súbditos para dar á Hcspnnlia as

instituições análogas ás suas necessidades , e a seus legi-

times desejos .'

"Então livre e tranquilla n 'o poderia deixar d«
inspirar á Eurcpa a segurança de que ella n.esma des-

fructasse ; e então também as Potencias que hoje recla-

mão contra o comportamento do seu Gm^mo se apres-

sarião a restabelecer com ella relações de Vcrilaoeira ami-
zade e mutua benevolência.

'' Muito temco lia que a Rússia aponta á 3ttençíf>

dos Hesp»ihoes estas grandes verdades. Em i.eiihuiiia

época teve o seu patriotismo de preenclier mais clevadoí
destinos. Que gloria para elles se vencessem pela sesn 1-

da vez a revuluç ^o , e se provassem que ella não j
o.ir-

exercer hum império duradouro srbre essa terra , em lu-
antigas virtudes , hum lundo indelcNtI cie ^djitsao aos
ptincipios que afianção a duração das sociedades e o
respeito de hunia santa Religião, sempre liao de acabar
por triuntar da; doutrinas subversivas

, e das Sediiccõcí
postas em pratica para dilatar sua fatal influencia ! Kuma
parte da Nação ja se tem pronunciado

; só falta que a

outra se una desde já ao seu Pvei para libertar a Hci-
panha

,
para a salvar, para lhe designar na família Euro-

pca hum lugar tanto mais honorifico, quanto arrancado
como em il5i4, ao triunfo desastrOio de huma usurpa-
ção militar.

" Ao encarreg2r-vos , Sr. Conde , de dar parte ao»
Ministros de S. M. Catholica das considerações que se
desenvolvem neste officio , o Imperador se coirpraz em
crer que suas intenções , e as dos seus Alliados não se-
rão desconhecidas. Em vão intentaria a malevolencia
apresentallas debaixo das cores de huma influencia estran-
geira

,
que pretende dictar leis á Hespanha. Expressar o

desejo de ver cessar huma grande tormenta , de subtra-
hir do mesmo jugo hum Monarca desgraçado e hum dos
primeiros Povos da Europa

, de conter a effusio de san-
gue

, de favorecer o restabelecimento de huma adminis-
tração sábia e ao mesmo tempo nacional , não he segu-
ramente atteiitar contra a independência de hum paiz,

nem estabelecer hum direito de intervenção, contra o
qual teria qualquer Potencia razão de reclamar. Se S. M.
I. tivesse outras vistas, não dependeria senão delle e dof
seus Alliados o deixar á revolução á'Hespanha concluir
a sua obra. Em breve todos oj germes de prosperidade
e de força seriío destruídos na Península ; e se a Nação
Hespanhola podesse suppòr hoje desígnios hostis , seria

só na indifferença e immobilidade em que ella deveria
encontrar a prova disso.

"A resposta que se der á presente declaração vai
resolver questões da mais alta importância. As instruc-

ções dista data vos indicão a determinação que devereis
tomar se os depositários da Authoridade Publica err>

Madrid rejeitarem o meio que lhes offcreceis de assegu-
rar á Hespanha hum futuro mais tranquillo.

" Recebei , Sr. Conde , a segurança da minha dis-

tincta consideração. = (Assignado) ^'esselrode. ^ Verona
14 (26) de Novembro de 1822,"

Concluída esta leitura disse O Ministro: "O Gover-
no de S. M. julgou que não era opportuno

,
justo, nem

decente dar resposta a estas Notas ; visto que todas el-

l.is estno cheias de invectivas, e calumnias, e de sup-
posiçócs malignas dirigidas não precisamente a toda a
Nação, mas aos que a governáo , e aos indivíduos que
fizeráo a revolução. "

( Vários Deputados exclamarão : a
tcdos , a todos foráo dirigida! ; a toda a Noção.") O Sr.

Secretario continuou :
" A todos se dirigem as invecti-

vas destes Gabinetas ; mas particularmente se encaminha»
aos que governáo a Nação , aos que fizer.lo a revolução,

e que são o seu apoio. Pareceo ao Governo de S. M.
,

ao ver estas Notas
, que reservando-se o direito de fazer

públicos os seus ptincipios, a justiça da sua causa, por
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meio <3e huma expo^iç^o sincera da historia da nossa ^-

voliiçSo, convinlia niduifestar aitameiite que cie nciiliiim

modo r-econliecc direito de intervenção, nem precisa que

nen!>iinD Gabinete estrangeiro se mesta nos seus assum-

ptos. —Ttfrei a honra de ler a í>íota que serve de res-

posta aos três Gabinetes :

Nota traitsmittida aos Eicorrego/lus de Negocioi tias

Cortes de Vieitna , Bi^rlin, t i>. Pclerihurgo.

" Muito meu Senhor : — Nesta data digo ao iincar-

re^ado de Negócios de S. W. em ... . de ordem d'iilKei

o seguinte ;

"O Governo de S. M. Catholica acaba de receber

communicação de huma Nota do de , . . . ao seu Kncar-

re^adri de negócios nesta Corte, de que se remeite co-

pia a V. S. para sua devida iiiteiligencia. Este documen-

to cheio de factos desligurados , de supposiçóís o^nigra-

tivas, de recriminações tão injustas como calu-rniosas,

e de petições vagas, não pôde provocar hurra resposta

cathegorica e formal sobre cada hum de seos pomos. O
Governo Hespanliol deixando para occasião mais oppor-

tuna o apresentar ás Nações de hum modo pabhco c so-

Itfume seus sentimentos, seus princípios, suas resoluções,

c a justiça da causa da Nação generora , a cuja fieme

se acha , se contenta com dizer :

" i.° Que a Nação Hespanhola se governa por hu-

ma Constituição reconhecida soleirneroeiíte pelo Impe-

rador de todas as Rusiitis no anno de 1812.
** 2° Que os Hespanhoes amantes da suaPatrii que

proclamarão nos princípios de \ÍzO esta Constituição,

derribjda pela força em 1814, não forão perjurns, mas

sim tiverão a immarcessivel gloria d« ser c órgão dos

votos geraes.
"

j
" Que o Rei Coni^titucional das Hespan/ms es-

tií no livre exercício dos direitos que lhe dá o Código

fundamental, e que quanto se disser em contrario he pro-

ducção dos inimigos da Hespanha
,

que para a denigri-

rern a calumniáo.
" 4 ° Que a Nação Hespanhola nunca se meteo

com as instituições nem com o regime interior de ne-

nhuma das outras.

" 5.° Que o remédio dos males que a podem affli-

gir, a ninguém interessa mais que a ella.

" 6." Que estes males não são efFeitos da Consti-

tuição , mas sim dos inimigos que a intentão destruir.

" 7.° Que a Nação Hespanhola não reconhecerá ja-

mais em Potencia alguma o direito de intervir nem de

se ingerir nos seus negócios.

"S."* Que o Governo de S. M. se nno apartará da

linha que lhe traçáo o seu dever , a honra nacional
,

e a sua invariável adhesão ao Código fundamental jurado

no aíino de j8i2.
" Está V. S. authorisado para communicar verbal-

mente este escrito ao Ministro dos Negócios Estrangeiros,

rfeixando-lhe copia se a pedir. -^S. M. espera que a pru-

dência , 7elo , e patriotismo de V. S. lhe sugerirão o

comportamento firme e digno do nome Hespanhol
,

que

deve sesuir nas actuaes circunstancias.— O que tenho a

honra de communicar a V. S. de ordem de S. M. , e

com este motivo renovo as seguranças da minha distinc-

ta consideração , rogando a Deos guarde aua vida muitos

annos. — Palácio 9 de Janeiro de iSaj.— Beija as m.os

de V. S. seu attento e certo servidor = Evaristo S. Ml'
gacl, ~ SenUot Encarregado de Negócios de

'

O Sr. Presidente (o Uep. Isiiinz') rcsponded : "As
Cortes tem ouvido a comiDuaicação que acaba de fazer

o Governo de S. M. — ticis ao juramento, e dignas do

Povo que reprcicntr.o, não pcimlttiráõ que se altete

nem modifique a Constituição
,

pela qual existem, se-

não pela vontade da Nação , e pelos termos que a mes-

ma prescreve.— As CorteS darão ao Governo de is. M.

todos os meios de repdlir a agressão das Potencias que

ousarem attcntar contra a liberdade ^ independência , é

gloria da heróica Nação Hespanhola ,
e contra a dignida-

de e esfilendor do tlirono constitucional de S. M." (-•^P'

plausos dos Deputados, e dos espectadores que havia nas

Galerias ).

O Deputado Galiàno propoz huma irjensagem de

agradecinieiito e approvaçao do que mandou coaimuai-

car ao Congresso , e foi auoiada com enthusiasmo.

A NN VN cio.

"/«.'o Vlacido Br.Idi avíza ao publico, que elle in-

tento ' de novo as maquinas seguintes: maquinas de va*

I
ôr para extrahir agua dos poços mais fundos com abun-

dância , bombas perennes para o mesmo eírtito ; (o seu

tr.ibdilio he fácil e admirável , e atura 24 l>oras a traba-

lhar per si mesma ) ; outras bombas perennes
,

que ex-

trahem a agua dos lugares mais baixos aos mai« altos
,

em tanta quantidade
,

que extrahe em cada hora i?oo'

almudes ; moinhos de vento, onde a roda do vento he

applicada de modo, que sem mudar de posição, traba-

lha com todos os ventos ; outros moinhos mui fáceis
,

que moem, e peneirão
,

(estes moinhos são portáteis,

e mui simplices , utilíssimos aos padeiros ) ; outros moi-

nhos que trabalhão com agua , e se podem assentar em
todos os lugAes ; barcos mui ligeiros , cujo movimento
he facillimo , e podem navegar com todo o tempo ; es-

quentadores para de inverno tirarem o ar frio , e húmi-
do , e introduzirem quente, e secco, próprios para assai-

las
,

quartos de doentes , e úteis para os que padecem
gotta ; ventiladores para de verão refrescar as casas , e

tirar o ar infecto, e introduzir novo- nos navios, hospi-

taes
, etc. , e úteis para os asmáticos , maquinas pata as

cosinhas , as quaes só com meio alqueire de carvão, e

sem mais trabalho, podem fazer hum jantar completo

para huma numerosa família, cozendo pão, assando, etc

etc.

" O sobredito Arquitecto também se incumbe de di-

recção de Arquitectura civil, o que promette desempe-
nhar com a melhor ordem, gosto, e economia : aviza

também a todas as pessoas curiosas, e amantes da indus-

tria
,
que elle mostra em sua casa o modello da maquina

de vapor de tirar agua , obra curiosa, de manhã das lO

horas até o meio dia , de tarde das i até ás 5 horas
,

desde 20 do corrente até 28.

'•Quem pertender alguma das sobreditas maquinas

procure por seu Author , morador no sitio Ai Crut, da'

pedra junto a Bemfica do lado direito , em humas casas

amarellas de três andares, no terceiro andar."

MA I Al P li E iS S A iS A U I O N A L.
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decorosa moderação e a fina civilidade, que bri-

Ihão constantemente nos seus escritos , não só merecem
os maiores elogios de todos os Poriagiicíei governantes

e governados, mas alé se fazem credoras da mais cândi-

da gratidão dos governantes, e com especialidade de ca-

da hum dos membros do Corpo Legislativo, aonde mui-
tas ve?es o calor da disputa faz sahir algumas íaiscas im-
próprias do lugar, e mesmo da seriedade dos objectos em
questão, e que levadas á mão d'hum homem menos pru-

dente servirião de gaz para exaltar os espíritos em des-
abono de seus authores- Fazem o seguro fundamento des-

ta divida publica a decência e invejável delicadeza com
que V. m. refere no extracto das Sessões a opinião dos

Senhores Deputados e a decisão do Soberano Conjresso
,

poupando aos seus leitores o desgosto de serem feridos

com Os golpes do azedume e acrimonia
,
que muitas ve-

zes alli se respira. Eu julgo que ninguém duvidará do
bem merecido respeito e affeição, que V. m. tem gran-

geado por estes nobres sentimentos ; e se para os ini-

migos da razão, que vem a ser os seus inimigos, ainda

restassem algirmas provas , elles se verião obrigados a

confessar terminantissinias as que resultão do extracto di

Sessão de 27 de Dezembro. Na circunspecta GnzetaVni-
venal se descobre com dor que o Soberano Congresso
não julgou digna de vistas favoráveis a indicação do ii-

lustrs Deputado o Sr. José Accursio dat Neves , e que
fci approvado o parecer da Commissão ; mas não são os

cílios feridos co.m os golpes do azedume
,

que o Diário

m3nife'ita ter havido em alguns dos Senhores Deputados,

que se não pejarão de chamar ignorante ao seu autbor
,

e de estabelecerem que somente os servis , ou aristocra-

tas , ou quem pertenda derribar, ou ver derribado o Sys-

tema Constitucional dirá que o negocio nío pertence ao

Governo
,

quando ha muita gente boa
,

que não pôde

entrar nessa conta , a qual esta firme que a falta do ju-

ramento de Sua Magestade não devia fazer objecto da

questão em algum dos três Poderes, ou que, devendo,
ou querendo-se tratar disso , o Executivo entrou com
violência na casa do Judicial. Ecee testis : eis-aqui hum
homem desse parecer ; e , se alguém se admirar de que

eu me julgue capaz de discorrer e sustentar esta opinião

ignorando o motivo porque quero fazer rancho na litte-

ratura , responderei que, tendo alguns pergaminhos com
Os sellos pendentes da Universidade , tenho jã a meu
favor a presumpçáo da Lei, em qnanto outros, que em
tudo fallão , necessitão fallar bem para alcançarem a opi-

nião dos homens , sem que os homens se rião da teme-
ridade. Ignorante o Sr. José Acctirsio das Neves ! So-

mente os servis etc. diriáo que o negocio nás pertence

ao Governo! Çnij talia fundo, iemperet a lacrumis} } ?

Observa-se na Gazeta Vmversal que a indicação foi re-

jeitada ; mas não se descobre nem a sombra do azedu-

me, que o Diário manifesta existir em alguns dos Senho-

res Deputados ,
que se não pejarão de a designar cheia

de princípios irroneos , anti-constítucionaes , e subversi-

vos , digna por isso de ser entregue ás chammas , cu de

ser declarada na acta corr.o reputada indigna das Cortes

e da Nação, e altamente desprezada. Q^uis talia fando ^

temperei a lacri/mis ? ? ? Descobrem-se na commedida
Gazeta Viiiversal unicamente os argumentos e as razões,

que assistião aos Senhores Deputados para firmarem s sua

opinião, e que erão respectivos e ligados á questão ; mas
não se observa, como o Diário manifesta, o azedume,

de que estavão possuídos alguns Deputades, que se não
pejarão de misturar , com os seus discursos vagos , in-

sultos e aftrontas pessoaes abusando assim do alio em-
prego , em que a Nação os constituio. Quis talia fando^
temperei a lacrynãs ? ? ? Observa-se na Gazeta Univer-

sal. .. . Descobre-se no Diário.... Ah! Sr. Redactor,
parece que o Génio do Mal circulava a sala das Cortes

no infausto dia 27 de Dezembro; e que a decisão alli

tomada sobre O negocio da mal fadada Rainha só pôde
convencer de facto , mas não de Direito aos que seguião

a opinião contraria. Ecce testis : eu sou hum delles. Não
he Sua Magi-stade Rainha por ser Esposa do Senhor D.

João VI ? Patece que sim. Se este Senhor não quizesse

jurar o novo Pacto Social , seria a Senhora D. Carlota

J oaqiiina Rainha dos Portuguezes ? Parece que não. E se

esta Senhora fundada no jus in re, ou (se isto não agra-

da) no jus od rem , representasse que o facto caprichos»

de hum homem lhe não devia ser nocivo , e que Ella
,

deixando caprichos mulheris , tinha jurado , ou queria ju-

rar o novo Pacto a fim de gozar as honras
,

prerogati-

vas , excellencias , e vantagens, de que estava gozando,

e de que sempre gozarão as Rainhas de Portugal , con-

seguiria o seu intento? Julgo que as Leis o não consen-

tião. Pois então a falta do juramento de Sua Magestade

o Rei devia circular a Rainha na infelicidade , e a sui

prestação não a deve circular na ventura? Se o jura-

mento de Sua Magestade a Rainha era nullo em quanto

ao elTcito , huma vez que Sua Magestade o Rei não ju-

rasse , visto que as Preeminências de tão Alta Jerarquia

só competem á Esposa do Rei ; como pôde a infeliz Se-

nhora ser delias esbulhada sendo a Esposa do Rei ? Pois

era nullo o juramento respectivo á Sua Augusta Pessoa

para continuar na fruição do bem ; e deve ser penosa a

sua negativa na falta de Lei expressa? Quis talia Jando^

temperei a lacrijmis ? ? ? Eu respeito o mais possível as

decisões do Soberano Congresso ; mas também consagro

o maior respeito aos direitos do homem , aos deveres da

humanidade , e á honra e gloria da Pátria ; e são estes

os motivos que me excita» r fallat segunda vez na des-
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graçada matéria : e fecharei sobre ella os meus innocen-

tes discursos trazendo á memoria com fundamento na

Lei o caminho, que o negocio devia seguir, no caso que

O Governo por demasiado escrúpulo na observância de

algumas Leis julgasse que Sua fllagestade estava incursa

na pena estabelecida nos artigos 12 e 15 da Carta de Lei

de 11 de Outubro. Nelles se acha decretada a perda dos

bens da Coroa e Ordens, e da qualidade de Cidadão com
3 sahida in)mediata do 'l'erritorio Portuguez aos que,

sendo ebrigudos tt Jurar, recusassem cumprir. Não ha

duvida que á primeira vista poder.iõ alguns entender que

pelo mesmo facto estão logo perdidos os bens, e que 30

recusante nada mais resta do que sahir immediatamente

do Território Portuguez : mas, se as fra?es das Leis se

devem entender por outras de igual consideração, pare-

ce que a brevidade não deve ser tão rápida , como jlguns

querem; e que o tal adverbio =: immediatamente r: da

Lei de I I de Outubro deve ser entendido segundo o

Systema Legislativo , o qual jamais consentio que não

mediasse o tempo necessário entre a acção e a pena.

A Ordenação do Reino no livro primeiro titulo 88 § S

contém huma frase similhante ao = im.mediatamente — da

Lri de 1 1 de Outubro. Diz a Ordenação r: . . . e não o

fazendo assi dentro no dito tempo ... o pai , ou avô

que assi o não fizer por esse mesmo feito será privado da

Iierança dos filhos, ou descendentes que ao tal tempo
tiver ... = Aqui temOs a pena da Lei imposta pelo mes-

mo facto. E não restará ao pai, ou avô remédio algum

para ver se lhe he possível receber a herança dos filhos

òu descendentes, de que a Lei o priva peio metnfjoc-
1o} O nosso Direito llio faculta pelo Assento de 20 de

Julho dê 1780, onde se declara que a clausula da Lei =:

por esse mesmo feito será privado de herança dos filhos

— não deve operar por si mesma , sem dependência «Ig

Sentença (*) =. . . Asentou-se ( di2 esta Lei) por quajj

(*) Este argumento á face da Legislação pátria que

nos rege basta por si só para lançar por terra todos os

sofismas , falsas supposiçóes , e exemplos arrastados, sem
terem todas as qualidades da perfeita paridade , com que

se tem querido sustentar a não competência do Poder

Judiciário na decisão do caço da Rainha : aqui argumen-

ta-se com decisão Legislativa bem conhecida de todos

Os Legistas Portuguezes contra huma asserção gratuita. O
subterfúgio de que a sahida da Rainha não he huma pe-

na (deixar esposo, filhos, bens, honras etc. he bagatel-

Ja ! ! ) he a these mais fútil que se pôde sustentar. —
Quando não ha Lei , não ha transgressão de Lei ; ma4
Iiavendo Lei, ha preceito que manda se faça, ou prohi-

be se faça alguma cousa ; e ha comminac^o contra

aquelle que não faz O que a Lei manda, ou que faz o

que ella prohibe
,

pois assim &m hum ou outro caso sé

manifesta transgressão da Lei : a quem transgride a Lei

}mpõe-se a comminaçáo que ella declara
, ou que decla-

ra qualquer outra a que ella diga respeito. Logo impor

ou fazer cumprir a Comminaçáo he impor a pena da Lei.

Isto he mais claro que a luz do Sol aó meio dia , ape-

2ar de quantos sofismas se queiráó apresentar em contra-

rio, como se apresentão muitos no Campeão Portiiguez

n.° 41. Atí a nossa Santa Religião dá huma prova a

mais cabal do quanto he errada a opinião de não ser pe-

na o sahir S. M. para fóta do Reino, ( apezar de Deos
em caso nenhum obrigar o homem a jurar ) ; e vem a

ser: A Religião tem preceitos divinos; o seu cumpri-

mento assegura ao homem a posse eterna da sociedade

dos justos no Reino do Ceo ; mas he preciso que tenha

entrado no grémio dessa Religião, que se conserve nella ;

no caso contrario , ella lhe commina que não gozará das

prerogativas dos fieis aos preceitos da Religião. O homem
que os não cumpre não se sugeita por si próprio ao que

a Lei lhe commina? E deixa o cumprimento dessa com-

minaçáo de ser huma pena, e ate a mais rigorosa, por-

que o priva de gozar tantos bens que se quiz expor a

perder? Huma criança basta para conhecer isto. Logo, no

caso de S. fil. a R. , se ha Lei transgredida , ha pena 011

todos CS votos
,

que ainda qiie a pena peto mesmo fac-

to esteja imposta pela Lei , seinpre he precisa Sentença
declaratória do facto ;

porque de outra forma se execu-
taria a pena sem ser ouvido o Réo coin as defezas

,
que

pôde ter, contra os princípios de Direito Natural =...
E não teria Sua Magestade a infeliz Rainha terrainanti^-si-

mas defezas encontradas no Direito Natural ? no das Gen-
tes ? no Civil Romano? no das Nações illuminadas ? no
antigo da illuminada Nação Portugiieza ? e na mesma Lei
porque foi condemnada ? Estará revogado o Assento men-
cionado? E o § 4° da Carta de Lei de 18 de Agosro
de 1769 nas palavras ;= .... E que os Assentos já es-

tabelecidos
, e os que se estabelecerem daqui em diante

sobre as interpretações das Leis eonsíliuãe Leis inuUeTíi'

'veis para sempre se observarem como taes = . . . . já não
valerá ? E não terão viçor as do § 6.° da mesma Lei =:

.... Assento, que firme a genuína intelligencia da Lei

antes que se julgtie o Direito das Partes ? = Não me cons-

ta
,

br. Redactor, não me consta que estejão revogados
estes lagares da Legislação Pátria

,
que marcarão a car-

reira do importantíssimo negocio. Sabe o que se segue

de tudo isto , Çr. Redactor ? Segue-se que o Poder Exe-
cutivo obrou com sjrande precipitação, e que, ultra-pas-

sando as raias das suas attribuições , invadio as do Judi-

cial. E sabe o que se seguio deste passo fatal ? Seguio-

se vermos atacadas as Leis e os Direitos do homem ; of-

fendida a humanidade ; e a honra da Nação próxima a

ser eclipsada com huma das mais vergonhovas iiitamias.

Aqui tern , Sr. Redactor, o que eu sei discorrer em vis-

ta djs Leis. Os argumentos são fortes , e , se tanto nes-

ta como na outra não são produzidos eom a valentia e

magestade, que merece o Real Objecto, a que se refe-

rem ; não he pela falta de vonta.le , mas sim p«la falta

do engenho no— Jmiso da Vcriírdc."

CORTES. — 5íJíí7o do din 16 de Janeiro.

Aberta a Sessão, e lida pelo Sr. Secretario Snuin
Castello Biúiico a Acta da precedente, que foi approvada

deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente

em que se compteliendia a seguinte correspondência : —
Hum officio do Gcnernn pela Secretaria dT.stado fies

Negócios do Reino , incluindo as intnrmacóes da Commis-
sáo do Terreiro, que lhe forão pedidas acerca da com-
pra dos Cereaes. Outro acompanhando as informações da

mesma Commtssão sobre a descarga do Navio Dinamar-
qnez Fenlx. Outro incluindo a copia da representação,

que o Juiz do Terreiro fez á respectiva Commissáo, pe-
dindo providencias para os Navios de Cereaes

,
que en-

trarem por franquia ; o que dependendo de medidas legis-

lativas , se envia ao Soberano Congresso. Outro incluindf>

huma parte do Registo do Porto, tomado ás 1 1 i horas

do dia 15 de Janeiro de iSaj.

Bergantim Portuguez Temerário , Capitão José Joa-
quim Ferreira, (^Múcáo em lio dias, a passageiros, e
I mal la.

Novidades,

"O Capitão disse: que em Macáo reinava socego ,

boa adhesão ao Systema Constitucional, e muita intelli-

gencia e harmonia com o Governo , e habitantes da Chi-
na : que em Fevereiro se tuihão jurado solemnemente
as Bases da Constituição Politica da Monarquia Portiijue-

za , em cuja occasião se tuihão suscitado duvidas, se de-

via ou não continuar no seu exercício o Governo e\is-

tente ; tendo-se decidido pela dffirmativa. Entrei^nn três

sacos de officios
,
que se remeltem juntos. Os seus pas-

sageiros são: José Raimundo Eello , e João José de Oli-

veira, Carregadores do Navio S. TJiereía Triuajo, ( Sí-
gue-se a assignatura.

)

commrnação , e esta só pode ser julgada e imposta pelo

Poder Judiciário, segundo os art. jo , e 176 da Consti-

tuição: se não ha transgressão de Lei , então tudo «pra-
ticado he illggal. (_N. do R.)
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o mesmo lllustre Secretario déo conVà de Iium offi-

cio do Governo de I^iaciia ^ em que paiticipava terem-se

jiir.ido no dia ló de Fevereiro as Bases da Con<;titiiiçáo
,

depois do que se derão a5 devidas Graças ao Todo Pode-

lOso ; passou á Commissán do Uiiramar.

O Sr. Tavare< Rlhíiro disse : qi:e João Gonçalves
Simões , Major reformado do P^eginiento de Infjnteria

fi." 17, e assistente na (".idade de Elvas , téni a honra
de offerecer para as iirL'encias do Estado , e hmnrtisaçáo

da Divida Publica três cédulas
,

que fazem o valor total

de duzentos e cincoenta c sete mil cento e oitenta reis,

e pede que lhe sejão recebidas. Igunlmente felicita este

Augusto e Soberano Cons^resso pelo muito que tontribue

para o bem da Nação, e llie protesta que nunca jamais

se apartará do Systema que felizmente nos rege. Foi re-

cebida com agrado, niandanoo-se ao Governo para o fa-

2cí verific.ir.

O Sr. Catalão mandou para a meja hunia felicita-

ção da Camará d'Alfandega da Fe , e huma representaç.lo

sobre ce/to» objectos ; a 1.' foi recebida na devida coii-

s.ideração , e a 2.' enviou-se a Commissão das Petições.

O Sr. Secretario Hnsilio Alberto fez a chamada , e

disse se achavão presentes 9Ó Srs. Deputados , e que
faltavão 17, sendo 12 doentes, e 5 sem causa motivada.

Introduzidos os Ministros d' Estado dos Negócios do

Reino e Fazenda pelos Srs. Secretários Thomás de Aqui-

no f
s Sotisn Castcllo S:anco, declarou-se a

Ordem do Dia

Contiiiri.içáo do orçamento da Dcipeia pela Repartição

do Reino»

Entrou em discii;s.ío a parcella para as Obras Publi-

cai na itnportáncia de j 20:oo0(^ooo , adiada da precedente

Sessão.

O Sr. Serpa Machado tomou a palavra , e depois

de ter rezumido as differentes opiniões e.xpendidas sobre

a reducção desta somma disse : que conhecendo o estado

do Thesouro Publico, mas que nem por isso julgava acer-

tado reduzir repentinamente os braços
,
que erão actual-

mente empregados nas obras principiadas : que conforme
aris seus piincipios era de opinião que para as obras do
p.ilacio A'Ajuda se applicassem )0o:ooc^ooo réis ; e para

aí mais obras publicas se consignassem outros I00:coo^
reis ;

porém que não fo<,sem só destinados para a Capi-

j.il , mas que se attendesse ás Províncias , mui princi-

palmente as estradas.

O Sr. Serpa Pinto depois de ter mo';trado que as

grandes sommas 3pplicad;is para as obras publicas tem sido

mais para sustentar imniensos empregados, e para servi-

ços particulares , do que para utilidade publica : que a

sua Província de huma prova disto , pois que ordenando

a Senhora Rainha D. Maria que se fizesse a estrada do

Douro para facilitar o giro d'aquelle rio, e impondo-se

o direito de 19:0 sobre cada pipa de vinho, gast;'irão-se

muitos milhões, e a utilidade foi "de alguns particulares
;

éis-aqui como se tem gasto immensas sômmas ; aléin des-

tas razões devemos deixar-nos nas noss.is actuacs circuns-

tancias de obiectos de luxo, accudirmos unicamente ás

obras indispensáveis
;

proponho por tanto que se ponha

a disposição do Governo a somma de jOo:0OC|^00O réis

para serem dispendidos em todas as' obras publicas, tan-

to civis, como militares, na Corte, ou nas Províncias,

tendo-se em vista as mais necessárias, como estradas,

pontes , etc

Paliarão sobre esta matéria os SrS. Manoel Pedro,

Moura, Bispo Conde, Trl^oso ^ e Beítenceurt
,
pedindo

diversas informações aos Ministros d'Eçtado, a què satis-

fiz erão , e dando a sua opir.iáo sobre as reformas , que

esta somma deve ter
,

julgou-se sullkientemente discu-

tido.

Ordenados de Lentes e Professores,

Aos Lentes de Fisica , Botânica, Diplomá-

tica, e de Língua Chineza ..... 1:600^03

Fazendo-se diversas reflexões passou-sè á ség^fhté i

Superintendência das Fabricas da Covilhã , etc.

Ao Superintendente , Escrivão, Meirinho, e

Escrivão do mesmo Sjj^^ooo

Pintores da Cami^i'a.

Sequeiía , Vialli , Ayres d'Andrade , e Gre-
gório llato i:z^'2^àób

Porteiros da Camará 8oO(*coo

Professores Públicos e Mestres em Lisboa e Reino.

Ue Filosofia j:j9Ji;feoop

Rethotica 5:512(^000
Grego 2

: 5 4c (;jj5oo6

Árabe 549(^000
Latim 6: 509(^)000

Ler e escrever 4:4641^^000

Mestras de Míninas ........ Kpo^iijj^oó

22:27i;í)400

Retirárão-se os Ministros , é logo o Sr. Presidente

poz 3 votos as parceflas
,
que entrarão em discussão.

Para obras publicas fitão arbitrados scorooo^óóò j.

ficando entendendo o Governo que toiirs os empregados

nestas obras são amovíveis, como operários que são.

Ordenados a Lentes : foi approvada a son.ma dè

lSO(^OCO rs. ao Lente de Diplomática.

Fabrica da Covilhã: supprimido.

Pintores da Camará : adiado.

Porteiros da Camará: annulado.

Professores Públicos e Mestres : approvado.

O Sr. Presidente deo para ordem do Dia : :r a con-

tinuação do Projecto da lesponsabilidade dos Funcciona-

rios Públicos, e levantou a Sessão depois das duas horas

e meia.

Sessíio do dia 17 de Janeiro,

Alierta a Sessão, e lida a Acta da precedente, qué

foi approvada, deo conta o Sr. Secretario Felgueiras dó
expediente , em que se comprehendia a seguinte corres-

pondência : — Huin officio do Governo pela Secretaria

d" Estado dos Negócios das Justiças incluindo o requeri-

mento de Cândido Lazaro de Moraes , e informações

respectivas sobre a espectativa de hum Canonicato da

Bazílica de Santa Maria Maior. Voltou ao Governo.

Tomárão-se na devida consideração as felicitações

do Ouvidor da Camará de Porto Seguro, António Joa-

quim Teixeira de Magalhães , e do Ouvidor de Macio
,

Miguel de Arreaga Brunn da Silveira.

A' Commissão dos Poderes hum officio do Sr. De-
putado Substituto pela Província de Gotas. , Plácido Mo-
reira de Carvallio , em que pede escuza por moléstia.

Ao Governo a resposta do Deçembargador Ouvidor de

Pernambuco , João Ferreira Sarmento Pimentel, ao officici

que lhe dirigio a Junta Provisória para fazer sahir todosí

os Europeos ,
que não jurassem obediência ao Priricip»

Real.

O Sr. José de Sá fez dois requeiimentos verbaes;

I." que havendo muitos requerimentos pertencentes &

Commissão de Prémios, estaváo sem destino por falta

de respectiva Commissão ; requeria por isso que se creas-

se huma Commissão de Prémios : 2,° que se estra-

nhasse ao Governo a falta de cumprimento de huma
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Ordem das Cortes Constituintes , em que se mandarão

demolir os Cárceres da Inquisição, pois que ainda existem

os Cárceres da de Coimbrn , alimentando as esperanças

de alguns poucos, que ainda dezcjão ver renovadas áquel-

]as instituições. O primeiro foi approvado , e o Sr. Pre»

ridente encarregado de nomear a Commissão ; e o segun-

do pedio-se indicação por escripto.

O Sr. Secretario Basilio Albcito fez a cliamada e

disse se acliaváo presentes loo Srs. Deputados , e que fal-

taváo I j, dos quaes 1 1 estão duentes , e 2 sem causa mo-
tivada.

Ordem do Dia:

O Sr. Secretario V<lgtieiras'\eo Uei artigos de [luni

parecer da Commissão do Diário sobre economias do Diá-

rio das Cortes, que foráo approvados com algumas emen-

das.

O Sr. Carvalho e Sousa, relator da Commissão dtf

fazenda , leo fiiim parecer da inesma Commissão sobre

Jium requerimento da Camará de Ovar , sobre o que a

Commissão offerece o seguinte Projecto de Decreto.

"As Cortes , etc. reconliecendo á necessidade qUe

lia âe se tomar em promptas e effectivas providencias

sobre hum objecto de tamanlia ponderação , como he a

creação dos Expostos , na qual tanto interessa a humani-

dade , de accordo com o bem publico, decretão o se-

guinte :

" i,°Dns três cofres denominados do real das Obras

de Cães, do real das Obras publicas, e do real das Se-

menteiras das Arcas , fica authorisada a Camará de Ovar

para tirar pOr lium rateio a somma que for julgada ne-

cessária no corrente anno de 1822 para supprir a falta

do dinheiro applicado pelo cabeção das sizss para a crea-

ção dos Expostos.

"2.° Pelos mesmos três cofres, e por hum mesmo
rateio fica authorisada a Camará para supprir nos annos

futuros qualquer falta relativa ao mesmo objecto.
'' j.° Os Depositários dos j cofres só entregarão á

Camará o rateio que ella fizer para este fim , em virtude

de huma conta documentada
,

peTa qual se prove que o

sobejo das sizas não fotão sufficienfes , e por iíso o ra-

teio he necessário.

" 4.' Ficão derogadas pelo presente Decreto quaes-

quer determinações
,
que se opponhão á sua execução,"

O Sr. Brandão Pereira disse que reclamava a sensi-

bilidade dos membros desta Augusta Assembléa a fim de

suspender a beneficio destas victimas da espécie humana
os trânsitos ordenados para os projectos de Lei

; julgan-

do-se urgente , e admittindo-se immediatamente á dis-

cussão
,
julgou-se urgente; e tendo segUnda leitura, Coi

depois de breves reflexões admittido á discussão.

O Sr. Brandão esclareceo a Assembléa sobre as cir-

cunstancias daquelles impostos , natureza , e applicação

dos seus fundos , e sobejos : e logo o Sr. Veiga Cabral

tomou a palavra , e disse : sendo a pratica estabelecida

em todo o Reino, que no lançamento do Cabeção da

Siza se incluão as despezas dos Expostos , desejara saber

se a respeito dos habitantes de Ovar ha alguma circuns-

tancia particular que os faça exceptuar da regra geral
;

desejava por tanto que algum dos illustres membros da

Commissão o esclareça sobre este objecto.

O Sr. Joié Libcato satisfez a este quesito, dizendo

que a pobreza daquelles moradores lhe não permitte ou-

tras derramas ; que aquelles cofrrs tem sobejos
,

que de

sua natureza devem ser applicados a este fim. flluitos

honrados membros discorrerão sobre o objecto, e julgan-

do-se sufficientemente discutido foi approvado o 1.° arti-

go, assim como os j seguintes , sem emenda alguma.

Entrou em discussão a terceira parte da ordem do
dia — continuação do projecto da responsabilidade dos

Funccionarios públicos, principiando pelo artigo 17 adia-

do da precedente Sessão.

O Sr. Viniõ de Tdagalíidts disse : para não cahirmof

no defeito de correr em huma discussão vaga sem se

aproveitar, nem darmos hum passo, julgo necessário que

entre em discussão o artigo 13, (leo-<e) porque tem li-

gação immediata com o que se acha dado para ordem do

dia.

Discorrerão sobre a questão preliminar Os Srs. Bran-

dão Pereira , Novaes , Marciano de Azevedo , F. Ant.

de Campos , Derramado , e outros ; e julgando-se suffi-

cientemente discutido decidin-se que se riscasse a refe-

rencia ao artigo 12, e que entrasse em discussão o ar-

tigo 17 simplesmente.

O Sr. Pinio de Ma^alhSes disse ,
que visto se ex-

cluía a referencia ao artigo 12, e por consequancia este

não podia entrar em discussão, era necessário dizer que

por documentos entende-se não só aquelles preliminares

ordinários, porém a prova testemunh.il.

O Sr. Derramado não approva a declaração, ou emen-

da do illustre authur do projecto, apezjr da força dos

seus argumentos ; porque ha casos em que a responsabi-

lidade está sugeita á Lei positiva, e seria então sugeitar

O! altos Empregados a huma Lei casuistica ; qara que is-

to não succe(!a , não deve depender a accusação de pro-

va testemunhal: produzio diversos argumentos, e con-

cluio approvando o artigo sem a emenda proposta.

Fallárão sobre o objecto muitos ctitros membros, e

por ser chegada a hora ficou adiado.

O Sr. Girão , como relator da (^ommissio das Ar-

tes, leo hum parecer em que offerecia hum projecto de

Decreto , em que se abole o privilegio de estanque para

as cartas de jogar, e se adoptão outras medidas para a

venda das actiiaes , e introducçáo das estrangeiras : ficou

para segimda leitura.

O Sr, Thomás de Aquino continuou com a segunda

feitura do projecto da reforma das medidas : o Sr. Fran-

ziiii leo o parecer da Commis';ão de Marinha sobre a or^'

ganisação das Secretarias do Major General , etC.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia a continua-

ção do orçamento, e levantou a Sessão ás 2 lioras.

Portaria. ,

"Manda EIRei, pdlo Tribunal da Meza da CorfsciercÍB

e Ordens, para inteira observância da Portaria da Secretaria

de Estado dos Negocies do Reino de 25 de Novembro ul-

timo, que se remette por copia, e resolveo as Consultas d*

mesmo Tribunal de 1 9 e } o de Outubro próximo pretérito,

a qual determina que a dita Meza
, pratique a reipeito dot

Bens das Ordens, o mesmo que o Dezembargo do Paço

praticou quanto aos Bens antigan e.iie dcncminados da Co-

roa, na conformidade da Provis.ío
,

que tambei-T se remette

por copia, expedida pelo mesmo Dezeinbargo do Paço, e man-

dada generalizar para aqueKa Meza, 110 artigo de ordens,

que he da sua competência, que o Doutor Francisco Xa-

vier de Mendonça, Prelado da Santa Igreja Patriarcal, e

Juiz Geral interino das Trás Orden.s Militares, pelo que

respeita a Lisboa e teu termo, não lhes sendo apresentado

por parte dos Administradores dos Bens das Ordens
,
que se

achão ausentes do Rei.10 Documento aullientico, que verifi-

que terem licença para estarem fora (Jo mesmo Reino, pro-

ceda a sequestro nos mcnílenjdos Bens das Ordens, de que

08 respectivos ausentes sem licença furím Administradores,

e d« assim o haver praticado dê conta nesta Meza. Mei»

7 de Janeiro de 182}. ;; Castello. s Guião. = Bragança. =
Garcia."

ÇNa G. de Secunda/eira daremos a iraducção de

hum txcetlente artigo impresso íhj Madrid relativo uo ca-

lo de S. Al. a Ru//i/ia.)

NA 1 M P 11 E IS S A ^ A C 1 O N A L.
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Loiídrei 34 de Dezeiníro.

L.ecebêrío-se noticias de Liiboa até 7 do Corrente.

Dão as particularidades da abertura das Cortes ordinárias

no i.° de Dezembro, 3 falia do Rei, (que não pôde ,

por indiífjosição , assistir em pessoa), e a resposta do
Presidente. Nada ha em hiima e outra além de mutuas
congratulações quanto ao passado , e mutuas resoluções

de fazer muito mais bem para o futuro. — Fez-se porém
ás Cortes no dia 4 huina participação de huma natureza

curiosa. Os nossos leitores ji sabem que a R.ainha de

Portugal recusou prestar o juramento á Constituição ; e

todos os papeis, resoluções, etc. pertencentes a esta re-

solução foráo apresentadas ás Soberanas Cortes. A pena
decretada pelos autliores da Constituição, para aquelles

que não a quizereni acceitar , he desterro do paiz ; e es-

te ricroroso extremo parece o próprio Rei está determi-

nado a adoptar relativamente á sua Illiístre Consorte. A
immediata execução delle, verdade he que está ainda de-

morada em razão do estado da saúde de S. M. , e do
parecer dos Médicos, que declararão que ella não está

em estado de viajar por mar ou por terra , sem immi-
nente perigo de sua vida. Entretanto pois se mandou
retirar para a Quinta do RamalhSo

,
para alli ficar em

reclusão até poder supportar a sua sentença de desterro!

Taes são as cortezias , tal a humanidade dos revolucioná-
rios para com a Realeza. Eis huma Rainha, cujo com-
portamento não tem dado a iingua alguma authorisada

Jicença de louca accusação ; huma Rainha , cujo caracter

existe sem mancha , e irreprehensivcl
; que nio se poz á

frente de facção alguma em seu próprio paiz, nem. ar-

rostou com insolente provocação a authoridade do seu

Rei e Esposo ; mas cujo único crime he huma repugnân-
cia de consciência a jurar huma Constituição qus não ap-

prova
,

((j<o aão he exticio , a Rainha /límnii dlsie ijtie

Jesayprovava , 011 ijtie recusava cumprir a Constituição
;

entre não Jurar a Constituição , e desobedecer a ella, ha
huma differen^a injiuita ; a máxima parte da NaçUo não
Jurou, mas obedece a esta Lei fundamental^ , e por cu-

jo motivo deve ser arrastada a hum desterro, separada
de seus filhos, e martyr. de huina perseguição politica.

Certamente este acto de crueldade praticado com huma
Rainha, contra a qual não ha reprehensão alguma mo-
ral, ha de excitar as mais ardentes sympathias daquellas

pessoas deste paiz , ao trenos
, que , em hunu occasião

recente e memorável, manifestarão tão extraordinária ter-

Bura por huma Pessoa R.eal (a Rainha d'lnglaterro') em
circunstancias muito diversas. (TAe Courier. — He notá-

vel que no mesmo dia em que o Couner em Londret
nos envergonhava deste modo com tanta razão, se escre-

via em Madrid o papel sobre o mesmo assumpto
,

que
damos traduzido abaixo 110 artigo Lisboa. Estivamos íjii"

da guardados para sermos por nossos próprios erros o al-

vo, dos sarcasmos, e do escarneo das outras Nações!)

LISBOA 19 de Janeiro.

A desapprovacão geral que tem tido na Europa o

praticado em Portugal com S. M. a Rainha, além de se

comprovar pelo artigo de Londres acima transcritç, tam-

bém se patenteia na Hespanha , onde se imprimio em
huma folha avulsa o artigo que passamos a traduzir.

Refiexóes imparciaes d'hum Hespanhol acerca do desterr»

de S. M. F. o Rainha D, Carlota , do território

Portugiicz.

As desgraças pessoaes dos Reis terminao geralmen-

te em calamidades publicas, e trazem comsigo, para os

que vivemos , ou tem vivido debaixo da obediência do

Governo Monárquico , hum certo instincto quasi natural,

que excita a nossa compaixão com maior vehemencia que

pelos infortúnios dos mais homens. Que grande sobre-

salto não terá tido o coração dos Portugaezes, tão aman-

tes de seus Príncipes, ao saberem da expulsão de su.i

mui benigna Rainha, a illustre Senhora Dona Carlota

Joaquina de Eorbon , Infanta áHespanha
,
por le ter ne-

gado formal e solemnemente em duas occosióes a jurar n

Constituição Politica do seu Reino l A afflicção daquelle

religioso Povo terá chegado ao seu auge ao ouvir que se

mandou a S. M. F. deixar o Real Palácio de Queluz com
precipilaçSo no dia, reduzindo-a ao absolutamente neces-

sário numero de cteados , não obstante sua gravíssima e

inveterada enfermidade do bote e do fígado. Hespaiihoes^

qual de nossos Juizes de hum Lugarejo se não cubriria

de pejo de se portar de tal maneira com hum Estrangei-

ro, ainda mesmo persuadido de que a providencia por
eile tomada ficaria sepultada no estreito recinto da sua

povoação! E CS Ministros do Rei, seus braços para o
governo , se apressão a exercer contra stia cara Esposa a

authoridade que elle lhes ha confiado para defensa de
ambos, antícipando os preparativos da viagem marítima

para Cadiz, e contando, por assim dizer, os minutos dtr

dia j , sem esperarem sequer o vencimento do prazo as-

signalado pela Lei para a Rainha ;urar ! Acaso táoestranha

diligencia se deriva de sua cega adoração ao sagrado Có-
digo

,
(usando da linguagem do dia) , de medo á respon-

sabilidade legsl , ou de fundado receio da indignação uni-

versal, cujas chammas rebentassem'

Nós confessamos, que teríamos anteposto, sem va-

cíllar, omittir essa prova de adoração no sagrado Código,

e atrahir-nos essa responsabilidade , antes do que inten-

tar expellir tão atropeladamente S. M. a Rainha Carlo~

ta, cuja resistência ao juramento augmenta imponderá-

veis realces á sublime idéa que ha muitos annos temos

formado de seu mérito. Alguém murmurará da fraqueza
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do nosso animo, mas a natureza se envergonhará indu-

bitavelmente da dureza do seu ....

O Encarregado de Negócios da Republica de S. Ma-
riao , cujas tropas estivessem entrando hostilmente por

terras da Lusitânia , não sena despedido da Corte e paiz

desta Nação com simiiliante urgência ; ter-çe-lhe-liia as-

signaiado hum espaço de tempo proporcionado , cessando

logo a correspondência offícial. Taes attençóes , e a de

huma escolta ate á fronteira por honra e segurança, guar-

dão entre si as Nações pnr mutuo decoro; e niuitissimo

maiores se devião a luima Princeza , cuja nino se honra-

vão de beijar de joelhos huma hora antes os Senhores Se-

cretários d'Estado ; a huma Princeia, descendente de Reis

des de muitos séculos, Neta, Filha, « Irmã dos nossos;

a huma Princeza , amada cordeahnente de todos os seus

súbditos , e tida pela mais preciosa jóia dos Domínios

Porlugiicies em ambos os Mundos.

O voto do exaltadissimo Ministro da Justiça, Joié

da Si/va Carvalho , ácêrca de que S. M. sahisse do Rei-

no ilidispensavelmeiite no dia 4 de Dezembrn, sem se lhe

guardar consideração alguma , não tendo direito a ella

por ter perdido a de Cidadão Portuguez ; o do seu col-

iega Manoel Gonçalves de Miranda , aftirmando constar*

lhe que S. M. padece unicamente alguns ineommodtS

;

que só são pretexto para irnpedir a execuçãu da Lei , e

opinando que se cumpra esta
,

passado o seu termo ; fi-

nalmente , o de Silvestre Pinheiro Ffrreira, também
Secretario d'Estado , cuja Opinião em parte he que se

excluão os Estados d'Hespanlia da eleição dj Rainha pa-

ra se domiciliar ; estes três pareceres são de tal língua-

jreni, que obrigão a tapar o^ olhos e os ouvidos por hum
afFecto de indignação e de espanto. Oh Natureza ! Quer-

se que o homem degenere de si ; os brutos mais tcro-

iet obedecem ce?os a tuas sagradas leis ! só a razão, <»

ente racional, patece que se tem arrogado o direito de

as quebrantar, e atropellar pt;lo furor de suas paixões!

Veja-se até onde chega o fanatismo politico I !

Porém como se arrojaria do Reino indispensável*

tuente no dia 4 S. !\1.
,

quando os Conquistadores mais

inhumanoS, sem exceptuar os próprios Turcas, concedem

o prazo de 4 , S , e mais mezes para vender as proprie-

dades , e arranjar os negócios áquellas pessoas, que re-^

cusáo viver debaixo de sua nova dominação ?

O Sereníssimo Senhor Prir>cipe Real do Reino-Uni-

do de Portugal acaba de guiat-se por este principio d*

Direito das Gentes, mandando por seu decreto de iS

de Setembro , expedido no Rio de Janeiro , aos que nãf»

quizerem abraçar o systema , tjue saião daç^ terras de stia

residência no termo de jo dia* , do Brazil dentro de 4
mezes , sendo no interior , c de dois niezes sendo fiai

Cidades marítimas.

Oue dirão aquelles naturaes ao compararem esta pru»

dente ordem com a do Ministério de Portugal, e tra-

tando-se da sua Rainia , e de inima delicada Senhora , no

Século XlX? Que tempos, que delírios!

Medeia enorme distancia entre o voto do Ministério

è o do Conselho d'Estado. Drscorreo este com acerto

quando disse " que não estava claro o sentido da Lei

,

"nem podia ser applicada senâb pe'lh poder judicial; e
*' que por estes dois respeitos se devia levar o negocio

"ás Cortes." Eis-aqui o texto Iitteral.

'"'' Ainda com melhor critério se explicou o Conselhei-

ro d"Est3do José Maria Dantas Pereira
,

quaiHio opinou

òur a deportação da Rainha era cvhtraria ao hent da

NaÇíio nas circunstancias actuais ; e que não achava mui

claro que as mulheres se achassem , è talvez fnenos a

Rainha , comprehendidas no artigo 1; da Lei 256; pois

ha razoes para crer que não foi esta a intenção do Cor-

p6 Legislativo.

Com*effeito, parece que ás ttiulheres casadas, pos-

suidoras de bens nacionaSs , e cujos maridos prestarão ju-

ramento , não estão obrigadas a repetillo.

Tão pouco o devia fazer S. M. pefo artigo 149 da

Constituição, que a chama a prfesidir i Regência
; po1s

não se verificará Êísiíâ'|5r0va\>elmente dtirante o seu rei-

nado pe!i maioridade do Príncipe Real o Senhor D. Pí-
dro de Alcântara , o qual se vc ja CJin ditosa successão.

Demais, a quebrantadissíma saúde da Rainha, e a vigo-

rosa de seu Augusto Esposo inipossibilitão o dito chama-
mento á Regência.

Se pois não resultava ao Estado nenhum beneficio

immediato e urgente do juramento de S. ,».
,

para que
he escandalizar todo o Orbe , e o século actual, e os futu-

ros, intentando expulsar a Rainha tão cxecutivamento
do território Partíig^oír. , dilacerando suas entranhas com
o separalla do Esposo e de su.is' Filhas? Rcflectio acaso

o Governo que com tal intento lançou a luva de desafio

a todos os Monarcis da Europa , os qu3es olharáó sirai-

Ihante procedimento como mui ofTensivo c transcenden-

te a suas mesmas Casas ? Suppõe elle o .Ministro e a Na-
ção Hespanhola tão indifferentes com a sua benigna Fa-
mília reinante

,
que não vituperem com o maior calof

tamanho arrojo, e resfriem muito e muito as connexões
politicas de certa classe , estreitadas agora pela quasi

identidade de plano de Governo, e pelo perigo cotR-,

mum ?

Assim mesmo, como ignora o Senhor Gonçalves de

Miranda a antiga e perigosa enfermidade da sua Rainha ,

sabendo-se isso com certeza ha muitos antios , até fora

de Portugal, por nifinitas testemunhas imparciaes dó
seu paiz

,
e estrangeiras ?

Como -eTtclue o Sr. Pinheiro Fírrvirg 0% Estados
d'Hespnnha <i» eleição da Rainiu para fixar sua residên-

cia , sendo eljes o lugar de seu nascimento , de sua edu-

cação , e de seu agrado por tantos títulos ? Leva-se a

crueldade até o inaudito extremo de negar qoe pize se-

gunda vez depois de 55 annos de ausência o stílo Htspa-
nhol , que deixou na idade de 11 para ir ao Lusitana

aprender seus usos e costumes , e casar com seu actuai

Esposo ? Refina-se a perseguição ati o ponto de afastai*

la da companhia de seus Irmãos, de suas Filhas, e de
seus compatriotas, que a consolem em seus padecimen-
tos ? Como estreitalla á obediência , distando de seus do-

rriinios ? IncriveJ parece tão estranha clausula, e iia bo-

ca de hum Ministro! E contra a sua Rainha!, w

Em troco de similliantes idcas se lè a nobre Indi-

cação do Sr. Accursiõ dJs Neves , apoiada f-or mais seis

collcgas seus, Deputados em Cortes. Declama com ener-

gia contra a resolução do Ministério ; e com todo o nos-

so coração louvamos o seu amor á virtude da justiça , e

á sua Pátria ; mas sentimos muito qu; tão pequeno nu-

mero de Deputados tenha assignado com o ciito Cava-
lheiro.

O nosso humilde entendiraento julg» qi>e nenhunj

Tribunal inferior ou superior de Portiiga4 dê^via conhecei

e decidir o assumpto de S. M. senão as Cortes tn soti^

dum. Que outro mais grave e geral
,
que outro mais di-

gno da meditação delliS ? Póde-«e asseverar que nenhum j

nenhum o iguala ; e que convpete portanto aos Repre-
sentantes da Nação resolver.

Talvez a politica teria aconselhado propor confiden-

cialmente a SS. MM. huma viagem da Rainha a Hesye-

nha ,
para recobrar sua saude , e abraçar suas fiHia* e Ir-

mãos : assim se teria evitado o escândalo do Decreto de m

5 de Dezembro , e ditTerido indeterminadamente o -^ura»

mento, ficando airoso o Ministério , a Lei em sua fdfça-,

c contente a Nação. .''''

Mas apartemos ji a vista deste quadro hoi'r^O'sõ'^ jy

no qiial coiKlue a primeira parte de nossas reflexões , 'je f
ôccupemo-nos de idéas mais gratas is almas nolwes-, pi'n-

tando a heroicidade da rtossa Infanta. Principiemos co-

piando fielmente a resposta verbal da Rainha á mensa-

gem vocal do Monarca por meio de três de seu:i Minis-

tros. -
'

"Que já tinha mandado di?er a ElPvei <5^e ítStf^
'^ rSva ; que se tinha proposto lúo jurír em toda a sim
" vida em Oeni nem e,n ntol

; que não fazia isfo por /»-

" Aeria , nem por ódio ás Cortes , nrjs porque aSSim O

'tinha dito huma vet.
\
que huitia pessoa efe bem não se

" retractava ; que se achava enferma } que bem sabia a
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*'Lei, e conliecií i pena que iifipúníia ; e qile estava Jis-

" posta para isia."

Pôde coi)ceber-<ie de repente ou de caso pensado hu-

ma resposta mais cluistá, mais discreta, ou mais tirine ?

Medite se Cada 'frase , e o entendimento dos inimigos de

S. M. se humilliard , e seu coração se apaixfiiiará a seu

favor. ( A'i;o são capares de t,':0 nobres siiitinientos.')

Que formoso he ver liuma Princcza permanecer cons-

tantemente fiel 3 sua pjlavra | e declarat-se coiíi sinceri-

dade contra o juramento , apezar de todos Os riscos a

que a expõe hum passo tão denodado ! Huma politica

mais prudente , fjllando a linguagem ordin.TÍaj teria es-

perado talvez do tempo liuma mudança de opinião , é

não se teria manifcjstado seiti necessidade e coni summo
risco. Tal exemplo he tanto mais admirável ciKinto he

inaudito em todo o corpo da Historia.

Realmente, a de luiaia ou oiiira Nação, Gentia cu

Cliriscã , de hua>a ou outra Era , cita ComO portanto a

renuncia d^ste ou d'aquelle Rei, que, escarmentado de

alguma mudança de fortuna , aborrecido dos negócios
,

ou oppresso do pezo dos annos , abdica ; mas não apre-

senta o caso dê lUim' só Mbnarca
,
que se hajai despojado

voluntariamente das Insígnias Reaes , e anteposto perder

ate os direitos políticos e civis , e accedido com gosto a

sahir immediataniénfe do Reino \ antes ab 'que furar

em bem ou em mal. Oh acção sublime, reservada a liu-

ma Heipaiiholo , e da Casa de Ejrboa , essa estirpe da

qual tem brotado' poV todná m lados de perto e de }nn-

ge irondo«ns ra.-nos
,
que dão saudável sombra á Europa !

Naçó«s e .Magnates de todo o Globo , aprendei a negai-

vos a hum juramento que se l?os exigir ainda co-mvio-

Jencia , e pela posse do maior thssouro da terra ! Vir.-i

tempo, e -não tardará, em que Portugal se esmere em
reparar a expulsão da sua Rainha , erigitldo-lhe estatuas

é:ii suas PVaçaá prilicipaes , na Salla das Cortes j e nOs

inesmos Reaes Palacms d' onde ha sido despedida. Até
os outros Soberanos (i) da Europa, actuaeS 6U vindou-

ros, collocarãõ eíV) seu Sólio hum busto da Princeza Car-

lota (gloria dos SecuI s e dos Bji-Ao/ií ) ,
que lhes recor-

de a cada inslaijte suas obrigações para comsigo e para

com o Estado.

A nossa Infanta não satisfeita de ter cumprido com
os deveres de Rainha, prova seu e«tranliavel âniOr ma-
terno, pedindo ao Governo ''<» inseparável cOinpanl:':a de
' suas duas filhas, cniii as qiiaes emprchenderã sua via-

" gem para fora do Reino, assim que melhore a estação,
' pois não se atreve ngnra no rigor do inverno, estando
*' persuadida de que EIRei nefn o Governo rtjo quererão

que vá màrrcr por esses caminhos. " Tal he i resposta

de S. M. por escrito á cafta dos Ministros em nome de

tlRei.

Porém 6 Gabinete Portuguez, 'de hoje terfi riiais de

duro que de compassivo , e despojou esta desvéíiturada

ílái da uiiiãl) de suas Filhas
,
que receberão exclusivamen-

te de S. M. huma educação slngélla ft Virtuosa, à úni-

ca que pôde. evitar os escolhos dos que nasíéili pafâ rei-

nar.. '; V
'

' '.

Venha pois essi illustre Peregrina aos btatóí' dos

Hespanhoes ^ erfi quem achjrá O coracío de iftfiãos , 6

entrará emnoSso território com todo o apparatõ de triun-

fo. Aqui verá apreciada essa alma ITrifie
,
que nío se de-

termina ligeiramente , e que pensa nas consequências

quando se trata de tomar humx resolução. Aqui íera'

qlianto se respeita a virtuosa desgraça , só pof ter escu-

tado o dictame de sua consciência sobre a razáó d' Esta-

oo e seus interesses pessoaes ; esSa consciência, cu;a voz

cejestial he juiz infallivel do betn e do mal , ao passo

que a razão d'Estado e es interesses pessoaes sáo a \õi

00 corpo.

Este he o lugar' opnortuno de putdiííf perante lodá

(l^ Palavra antiquada , e até proscrita nos paizetf^

tonstitucionaes de llcipanha e Portugal. (^I^ata de pró-

prio Aulhor. )

a Europa n s^enerosidai!e da nOása ItifWtà -icofri ftidos ps

Hespanlioes emigrados do Rio Tda Pfita , e que buséà-

vão asylo no r>rasil.

Elles dirão com quanta generosidade S. M. F. lhes

franqueou dinheiro em grande quantidade, passagem gra-

tuita nos Correios Portuguezes para 1 islioa , cartas dè rfe-

comiYiendação , e finaln ente todo o generO de si ccorro^.

Mas com que affago , com que bondade! Vós, Heipit-

ii/ioes beneficiados com largueza
,

que tendes procurarfo

Fazer ressoar na America e na Peninsula tiies provas de

predilecção da Prainha de Portuga!, referi-as huma ptor

numa, para que chegando á noticia do Hiais ^ cCuIto can-

to da Terra , redobremos de afnor a híima t^rinceza, qCí'e

nos ha favorecido com todo oaffeCto de Mãi quasi a du.is

mil léguas de distancia ! . . . Estes rasgos da n^ssa aOià-

d:i Infanta sáo n.ui dignos do maior applauso , e do pitf-

pctuo reconhecimento de toda a Nação.
O nosso innato anior i Pátria, e á gYahde Casa ' ae

Berbon
, nos moveo a exaltar com nossa hun ilde peniT'a

o heroísmo de S, M. F. ; pois teria sido nuita bjixcza

que nenhiim patrício se apresentasse em publico. Resta-

nos unicamente pedir que se desculpe o iiOcso niaõ de-
sempenho. ."

_

' -

Madrid a4 de Dezembro de 182a. ~Ffni Kámãi»
'de Alvarado ij YatCustcgui. Q Impriíuio-te esie papel chi

MlHJ^iJ na Officina de Miguel de Burgos. "^

CORTES.

—

Sessão <to dii M de Janeiro.

Aberta a Sessão, e lida pelo Sr. Secretario Sousa
Castello Biaitco a Acta da precedente, que foi apprcvada,

deo conta o Sr. Secretario Felgiicirus do expediente
,

em qvie se comptehendia a seguinte correspcndeiicia : —
Huin oFficío do Governo pela Secretaria d^Eslado áos

Negócios da Guerra , em que partecipa oue tenilo re-

querido alguns Cirurgiões Iriglezes, que servirão no Ex-
ercito , o habito da Torre e Espada , fundados na Lei
áa' siia reforma, e perSuadidrt o Governo que essa â\i-

tiíicção só cortipele àos Tenentes Coronéis, o partecipa

ao Scberiuio Congresso para resolver este objecto,

Mandou-$e fazer mençíio honrosa dás felicitações qilfe

envlãrt as Camarás ConStitiicionaes de Goúveà , Riia-Ta-

mega , de Penamacor , e de Niza.

Ouvírão-sc com agrado as que dirigem o Juiz de Fó-
rá de Lamego, do Juiz substituto de Idanha a nova, do
Professor substituto de Latim de Penon.acor , e do Boti-

cário do Hospital regimental da praça de Chaves.

Ficarão ãs Cortes inteiradas das partes de doente doá

Srs. Deputados VecLmon Caldas, Carlos José da Cunha,
e Pinto de França.

A' Commissão das Petições hum requerin-.ehtifl dè
2 Tenentes do Regimento de Infanteria n." 21.

O Sr. Galvão Palma mandou para 3 meza hunia fe^i

licitação do Coronel de Milícias do Regimento de Beja ;

tomou-se na devida cofisideração.

,0 Sr. Josi Liberato pedio e obteve licença para, fa-

zei htlrna observação, antes de se enttár riâ ordetti á6
dia , a qual se reduzia : que tendo o Soberano Congteá-

so appfovado hum pare'cer da Conimissâo de Fazendâi

êm que se acceitavão as duas condições propostas pelos

Gontracladores do Tabaco : a 1." de se lhe conceder li-

cença de cornprar o tabaco estrangeiro, quando o nosso

excedesse a j:2©0 a arroba: a 2.° de se lhe permittir o
ãrfnar embarcações costeiras para evitar o eontrabando

:

que sabe de facto, que quando se poz novamente a laá"^

Ços, se pozera só a primeira condição', e se omittirá i

segunda , de que resultou que os artematárites não St?

não cobrirão o lanço, mas até nem rivalidoti ó latiço' ptU

meiro ; requeria por tanto que se pífgui^tíissé áo GtH-er-'

no o motivo desta alteração.

O Sr. Felgueiras opinou que logo entrava o Winis-

tro dos Negócios da Fazenda , e que podia verbalmente

responder a esta indicação,— Approvado.
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O Sr. Serpa Pinto disse, que tendo feito huma in-

dicação para que as Milícias tivessem os seus exercicios,

e ao mesmo tempo se dessem baixas áquelles infelizes

jornaleiros, e outros em iguaes circunstancias ; foi a pri-

meira posta em execução, porem não a segunda ; de ma-
neira que se estão affligindo com exercicios muitos da-

quelles que devem ter baixa; propunha por tanto que se

discutissem os dois artigos do seu projecto sobre esta

matéria « a fim de pôr termo a estes males.

Depois de breves retlexóes , decidio-se que se ex-

pedissem informações ao Governo,
O Sr. Secretario Basílio Alberto fez a chamada e

disse se achavão presentes 96 Srs. Deputados , e que fal-

taváo 17, dos quaes 14 estão doentes , e 5 sem causa mo-
tivada.

Introduzidos os Ministros d' Estado dos Negocio» do
Reino e da Fazenda, o Sr. Presidente apresentou ao Sr.

Ministro da Fazenda a indicação do Sr. Jfic íibtrato ,

e exigindo a sua resposta , ao que reipondeo

O Sr. Ministro da Fazenda : que não sendo a ordem
das Cortes positiva , mas nestas palavras = o Governo
poderá =: , o Conselho de Ministros tinha julgado a pro-

pósito offerecer só a primeira condição , a fim de ver se

se augmentaváo os lanços
;
que nisto insistira mais o Mi-

nistro dos Negócios Estrangeiros , representando as con-
tinuas alterações

,
que se tem suscitado com as Authori-

dades Hespanholas no Guadiana
,

por terem os Hespa-
nhoes concedido iguaes condições aos seus Contratadores.

Que esta era a resposta que actualmente podia dar , que

esplanaria mais por escripto , se o Soberano Congresso

assim o determinasse.

Ordem do Dia

Continuais» do orçamento da Despeza pela 'Repartição

do Reino^

Seminários.

Da Caridade dos órfãos

Dos Mininos oídoi

Casa de educação de Mininos na Junqueira

A Collegiada das Urselinas daVilIa de Pe-

reira

1 j 0^000
198(^000

225^000

i:oj 9^000

Fizeráo-se algumas observações sobre a primeira ad-

diçáo por se comprehender a somma de 400çj!)ooo réis

para huma Cadeira de Latim para os órfãos , despeza inú-

til
,

que antes se devia applicar para sustentar os órfãos

«m officios
, que para o futuro lhe sejão úteis.

Julgando-se sufficientemente discutido
,

passou-»e i

seguinte parcelía :

Terreiro Publico Nacional,

Ordenados de Empregados 26:;jo^40o
Despezas i2:iS2;^jOO

Prestações 28:600^^000

67:ji2(|)900-

O Sr. Borges Carneiro tomou a palavra , e disse :

que Se bem, que segundo as opiniões dos homens mais

entendedores, o Terreiro publico deve acabar ; comtudo,

como agora se não trata , nem se pôde tratar deste ob-

jecto , a minba opinião he que a Administração do Ter-

reiro publico he objecto da municipalidade, e deve pa(-

sar para a Camará.

Outros Membros discorrtrSo sobre este objecto
,
pe-

dindo alguns esclarecimentos ao Ministro da Repartição.

O Sr. Ministro dos Negócios do Reino satisfez len-

do o Relatório dos Empregados do Terreiro dado pela

Commiisão, cuja totalidade he a somma acima referida,

O Sr. Aniits de CíiivaUiC disse : que Se bem que •

Commissão diz, que todos os F,mpregados na Repartição

são necessários , e desempenhão os seus deveres , isto he

espirito de cumun idade , e por isso sou de differente opi-

nião : entretanto em hum ta! labyrinto a discussão seria

vã , e para evitar a perda de tempo , opinava que esta

relação passasse a huma Commissão , sebre que oiTerecc

hum parecer.

Fizerão-se algumas observações , depois do que se

julgou a matéria suffidentemente discutida.

Passou-se a discutir algumas parcellas adiadas.

].* Despezas extraordinárias da Secretaria

de Estado dos Negócios do Reino 240^000

Aula do Desenho ...... 1:209(1^000

j.' Jardim £otanico 5:200(;J)ooo

4.' Músicos Instrumentistas . . • • 4:2 59(j(j2ôo

J-." Pintores da Camará 3:2921^000

Sobre cada huma destas addiçóes se fizerSo algumas

observações, e julgandose sufficientemente discutidas,

retirárão-se os Ministros d'Est'ado.

O Sr. Presidente propoz as addiçóes seguintes.

I.' Seminários: approvado, com a condição porím

de que os 400;j!)ooo rs. , que eráo applicados para o Pro-

fessor de Latim no Seminário dos órfãos, seja para a apo-

sentadoria do Professor , e ensino de officios de 20 ór-

fãos. Approvado.
2,^ Terreiro Publico Nacional : encarrega-se a Com-

missão de Agricultura de propor a sua reforma ; uiiindo-

se-lhe huma indicação do Sr. Souia Caitelbrauco para a

suppressão de certos lugares.

3.' Despeza extraordinária da Secretaria de Estado

dos Negócios do Reino = regeitada =:, ficando para adJi-

cionar ao orçamento huma somma para despezas even-

tuaes de cada huma das repartições.

4.^ Desenho : não se votou por falta de esclarecimen-

tos , de que ficou encarregado o Ministro dos Negócios

do Reino.
4.' Por proposta do Ministro abonou-se além das

despezas da Gravura e Desenho.
6.' Músicos Instrumentistas : regeitada.

7.' Estabelecèrão-se os ordenados seguintes:

Sequeira:— 1:4001^) como Mestre de pintura nació-'

nal , e ensinaila— : José Vidal com jOO;^— : Caetano

Aires de Andrade com 292(^000— : e Joaquim Gregório

Rato com 300,^000.—Esperando com tudo que o Minis-

tro apresente hum plano para o progresso das Bellas Ar-

tes , de que ficou encarregado.

Leo-»e huma indicação sobre reforma nas Relações,

que foi admittida á discussão.

O Sr. Presidente nomeou os Membros para as Com-
niissões do Regimento das Camarás e Prémios , e dan-

do para ordem do Dia as indicações do Sr. Girão sobre

a promptificação da Náo bainha , e Fragatas que estão

no Dique , levantou a Sessão ás a horas.

NA I M 1' li Ji JN S A ^ A C I O N A L
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O
GRÃ-BRETANHA.
íondrci 6 de Junciío,

Coarier traz três cartas fidedignas ái Madrid de i6,

17, e iS, que referem muitos factos curiosíJS , u entre
elles o de apresentar Sir 'V. A' Court , Enviado e Mi-
nistro Plenipotenciário Br/frt/i;j<ío naquella Corte ao Minis-

tro d' Estado a Nota em que lhe participava terem dado
á vela ál.iglaterra duas Esquadras, huma para Porto Ri-
ca , e outra para Porto Cubell» , com o fim de occupa-
re n aquelles portos temporariamente. ( A importância
da reclamação parece que deita de 4OO a 500^ libras

esterlinas ).

A Q^iiotidiana de 4, que recebemos com outros pe-

riódicos de Paris, traz o artigo seguinte: — "Sabemos
por huma carta da fronteira á'Hcspanh^ , datada em 24
d* Dezembro, c;uc os Commandjntes das Divisões Re»-
1 : .s em Cifiúlunlui intentão fazer hum movimento so-

bre y Cer. :iiha , em ordem a que a Regência possa es-

tabeiecer^c naquelle ponto. Com este intuito se dirigio

o Bário d'Erotes para Fou : o Arcebispo de Saragoça es-

tá se preparando para sjliir de Perpinlião , e o Presiden-

te ( Marquez de Mata florida ) , que está agora em
Toulouse

,
provavelmente com o mesmo desígnio, lia de

em breve partir com os seus dois filhos , e os Secretaries

que o acompanharão. " — Esta carta também assevera
,

que S. Exc. o Marquez de Mata Florida recebeo noti-

cia official de que a Regência foi reconhecida pelos Im-
peradores da Rússia ^ Áustria, e Rei de Prússia. Não
julgamos porém ( a Q^tiotidiana ) que o seu reconheci-

mento possa ser solemiiemente proclamado , em quanto
não tiver lugar a sabida dos Embaixadores destes Soiíera-

nos
, que se sabe são mandados retirar de Madrid.

HESPANHA.

Valência 29 de Deiemhro

,

Governo Superior Politico da Província. = O Ex-

ceilentissimo Senhor Secretario d'Est fdo dos Negócios do

Reino ( Gobernacion de la Feniiisula ) , me diz em 2O

deste iTieT o seguinte :

" Tendo o Governo luglei reclamado a indemnisa-

ção de varias prezas feitas ao commercio daqueila Nação
,

desde o anno de mil oito centos e quatro até o presen-

te, e a de outros prejuízos causados a propriedades In-

içiezas ; e assignalando para sua decisão hum termo derrtro

do qual' não poderá EIRei resotvello : entretanto que is-

to se realiza, que será o mais prompto possível, e pa-

ra qu« não prejudique as propriedades do commercio

Hespanbol , ordenou S. W. que se manifeste aos Consu-

lados
,
que sahírão vários Navios das Esquadras Inglezas

destinados á Coita firme e Porco Rica com ordem de re-

ter Navioi do commercio Hespanhol
,

peU impottanci»

a que se suppóe sobem :s dividas que e Governo Inglet

reclama. Sua IViagestade espera concluir amigavelmente e

em justiça hum negocio em que estribáo os interesses

dos particulares das duas Nações ; mas cumprindo com

huma das suas primeiras obrigações que he amparar os

dos Hesjianhoes , ao mesmo tempo que dá este aviso aos

Consulados para que os particulares tomem as precau-

ções que lhes convierem , faz iguaes pre\enções e avi-

sos ás authnridades das Províncias Ultramarinas, e pre-

vine os Consulados que se se lhes apresentar occasião

de repetir estes avisos , o facão para evitar dilações e

prejuízos que o tempo não permittirá talvez remediar.

De ordem do Rei o participo a V. S. para que sem á

menor tardança ò faça saber aos Consulados da sua Pro-

víncia."

O que se avisa ao publico para seu conhecimento.

Valência 29 de Deren-bro de 1822. =: Por ordem do Sr.

Chefe Político — Vicente Lptmuo Perona , Secretario.

(Eis aqui como a Inglaterra auxilia 3 Hcspanha contrd

a Sjnta Alliança ! Flem-ie os crédulos no Morning-Chro-

nicle, no Constitucional, etc, etc,')

Madrid \2 dt Janeiro.

Coiiimunicaçóes que tem havido nos dias de hintCm t hoje

entre o Governo de S. M. , e os Enviados de Prús-

sia , Áustria, e Rússia.

Ojficio do Ministro da Prússia.

"Tendo as observações que o infraScrito Encarrega-

do dos Negócios de S. M. o Rei de Prússia^ teve a

honra de submetter a 6 do corrente a S. E. o Sr. Coro-

nel S. Miguel, Secretario do Despacho d'Estado de S.

M. Catholica , sido i'espondidas de hum modo pouco coi>

forme aos desejos da sua Corte, acha-se no caso de cum-

prir huma ordem mui terminante do Rei seCi Amo ; de-

clarando ao Ministério Hespanhol
,

que S. M não pôde

por mais tempo manter com a Hespanha as relações que,

nas circunstancias actuaes ,• serião tão pouco conforme?

ao objecto delias , como aos sentimentos de amizade e

de interesse que o Rei invariavelmente tem mostrado a

S. W. Catholica.

"Ao cumprir com esfa ordem o infrascríto , cumpre

igualmente assegurando que o Rei seu Augusto Sobera-

no jamais cessara de fazer os votos mais sinceros para a

felicidade de huma Nação, que S. M. vê com profunda

magoa achar-se no caminho de sua ruína , e lançada em'

todos os horrores da anarquia e da guerra civil.

"Tenho a honra de pedir a V. E. que se sirva re-

metter-me os passaportes que necessito para sahir d'Hír-

panha , e lhe renovo a segurança da niinha alta conside-

ração."— He copia traduzida.

Resposta.
" Muito meu Senhor : Recebi a Nota que V. S.

me transmittio coro data de hontem 10, e contentando-
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mt CDiTi dizer-lhe em resposta que os votos do Governo

de S. M. Catholica pela felicidade dos Estados Prussia-

not não são menos ardentes que os manifestados por S.

M. o Rei de Prassla para com a Hespunhn , remetto de

ordem do Rei a V. S. os passaportes que pede. Apro-

veito etc. Palácio il de Janeiro de 1823. — Evaristo

S. Miguel. — Senlior Encarregado de Negócios da Prus-

jia."

Cfficio do Ministro da Russin,

"O infrascrito. Encarregado de Negócios de S. M.

o Imperador de todas as Russias , vio com verdadeiro

sentimento que a resposta de S. E. o Sr. S. Miguel á

communicação verbal , com data de 6 deste mez , está

bem distante de preenclier os votos de que havia sido

orgáo. — Para pôr ainda mais em ciaro a justiça da cau-

sa que ha sustentado , e para fazer apreciar as intenções

benévolas da Rhj»/<j , tem a honra de dirigir officialmen-

te a S. E. o St. S. Miguel huma copia do officio qu*

lhe apresentou. — Os factos que nelle se recordão são

de notoriedade geral. Nenhum arrezoado os poderá alte-

rar , e por consegumte nao tem o inrrascrito motivo pa-

ra alterar a sua primeira comitiimicaçáo. — Esta vai ser

publicada na Europa, e a Europa julgará das Potencias,

a quem anima o nobre desejo do bem, e de hum Go-
verno que parece estar resolvido a encher o cálix das des-

graças d'Hespanha.
" Quanto ás determinações que anniincia a Nota de

S. E. o Sr. S. Miguel, toda a responsabilidade pezará

sobre a cabeça das pessoas que devem ser consideradas

como os únicos authores delias ; e em quanto estas mes-

mas pessoas privarem de sua liberdade o seu legitimo

Soberano, em quanto abandonarem a Hespanha 3 todos

os males de hama sanguinolenta anarquia, e por meio

de suas criminosas intelligencias tratarem de estender a

outros Estados as calamidades que tem atr.iIiido á ^ua

Pátria , a Rússia não poderá conservar nenhuma relação

cora Authoridades que toleráo , e até excitão taes des*

ordens.
" Em consequência disto tem o infrascrito a honra

de pedir a S. E. o Sr. S. Miguei lhe envie os seus pas-

saportes, juntando-Ihes os empregados que compõem a

Legação Imperial junto de S. M. Cathotica. — O infras-

crito aproveita esta occasiáo para renovar a S. E. o Sr.

S. Miguel as seguranças de sua mais distinct» considera-

ção. ~ O Conde de Balgarij. — Madrid 28 de Dezembro
de 1822 (9 de Janeiro de i8 2j)." — He copia traduzida.

Resposta.
" Muito meu Senhor : Receb» a Nota mui descom-

inedida que V. S. me ha transmittido com data de hon-
rem 10 do corrente; e limitando-me por toda resposta

a manifestar-lhe que ha abu^iado com escândalo (talvez

por ignorância) do Direito das Gentes, respeitável sem-

pre ao olhos do Governo Hespait/io! , lhe remetto de or-

dem de S. M. os passaportes que me ha pedido
, espe-

rando que V. S. se sirva deixar esta Capital no termo
mais breve que lhe fôr possível.

•'Approveito etc. Madrid i i de Janeiro de 182J.
£; Senhor Encarregado dos Negócios da Rússia."

Oficio do Ministro d" Áustria.

"Os Soberanos Al liados reunidos em Verona julga-

rão não poder guardar mais tempo o silencio sobre as

desgraças e desordens que assolão a Heipitnha. O seu de-

ver e a sua consciência os obrigarão 3 fallar ; e o abaixo

assignado , Encarregado dos Negócios da Áustria, teve

a honra de fazer conhecer ao Sr. Coronel i\ Miguel,

Secretario d^Eitado e do Despacho dos Negócios Estran-

geiros de S. fll. Catholica , os sentimentos e os votos

do Imperador.

, "A resposta que S. E. acab,i de dar a esta commu-
nicação verbal , prova que as intenções de S. ftl. tem

sido desconhecidas , e suas palavras rejeitadas. O abaixo

assignado não descerá até o ponto de refutar as qualifi-

cações calumniosas , com que se ha intentado inverter o

seu verdadeiro sentido. Bem depressa podcráó ajuizar dis-

to a Hespanlia e i Europa. Porém a Corte d'Aaitria cre-

ria não manifestar huma desapprovaçáo bastante clara so-

bre as causas dos males que opprimi-.in huma Nação so-

bre e generosa, á qual professa tanta estima, epcia qual

tanto se interessa , se prolongasse suas relações o'!|.4oina-

ticas com o Governo HapOuliol. O abaixo assignado
,

em cumprimento das suas ordens, declara por coiisegi^n-

te ao Sr. Secretario d'Estado e do Despacho dos Negó-
cios Estrangeiros, que a sua missão ha termmado, e r -

ga a S. E; tenha a bondade de Jhe fazer expedir os seuí

passaportes.

''O abaixo assignado sê approveita desta occãsiáo

para ter a honra de offerecer a S. E. a homenageai de

sua alta consideração. — Madrid 10 de Janeiro de )8i}.

— (Assignado) Conde de Bruuetti." — Wc topi» cradti-

zida.

Resposta,
•' ftluito meu Senhor : Recebi a Nota que V. S. se

serve transmittir-me com a data de hontcm 10, c limi-

tando- me por ora a dizer-lhe que ao Governo de S. M.

Catholica lhe he indifference manter ou não relações coni

a Corte de Vienua , lhe remetto de Real ordem os pas-

saportes que me pede.

"Approveito esta occasiao etc. Madrid \l de Janei-

ro de 182 j.— Senhor Encarregado dos Negocies dv/us-

tria."

LISBOA 20 de Janeiro.

Recebemos folhas de Londres até 9 di> crrente
,

QUe contém noticias de Paris até 7. O Imperador d»

Rússia sahio de Wurtemkerg a 2S de Dezembro ; e o da

Áustria chegovi a Insfiruck donde devia sahir a 29. —
Poucas noticias adiantão estas folhas; mas he summamen-
te notável e decisivo o artigo acima relativo á reclama-

ção feita á Hespanha em taes circunstancias.

Sr, Redactor da Gazeta Universal.

Pela primeira vez que tomo a ousadia de inipoftu-

nallo espero da sua imparcialidade ser attendido , inserin-

do no seu periódico as rasteiras expressões, que me atre-

vo a dirigir-lhe. Entre tantos periódicos qiie se impri-

mem , lie unicamente o seu que mais tem satisfeito O"

meu modo de pensar. Eu não intento prodigalisar-lhe

elogios ; porém sou intimo amigo da vetdade , seguindo

nisto sempre a marcha que meus Pais me ensinarão. Bas-

ta de preambulo. O motivo que me obriga a pegar Da

penna he justo, pois o assumpto qtte o instiga tem trans-

cendido os limites que as sábias leis da prudência nos

prescrevem. Eu tenho a honra de servir i S. M. F. na

R. C. , posso assim dizer , desde a minha inlancia ; o

pequeno espaço de huma carta não perinitte fazer a ex-

posição das acções da minha vida
;
poréru os meus senti-

mentos podem ser entendidos em poucas palavras, e es-

tas serão bastantes pata patentear ao publico as justas,

queixas, que vou formar não de hum Deputado da Na-

ção, mas sim de hum homem que com suas baixas ex-

pressões quii manchar o lustre de hum lugar tão respei-

tável. He este o Senhor X.ivier Monteiro. O indigno

modo porque elle trata a minha Augusta e sempre por

mim respeitada Ama , venerada por t&dos os honrados

Poriuguez.es , ainda mais que a minha própria ofiFensa
,

f.iz com que eu deseje patentear aos olhos da minha

adorada Nação que ha quem tome a si a justa defeza do

Real decoro. Na triste Sessão de 27 de Dezembro, em
que se decidio com tanta ligeireza hum negocio tão de-

licado, mal se podciia alguém pensar que houvesse,

não digo hum Deputado, porém hum Portugaex, que

proferisse tantos insultos, tão baixas, vis, e indecors-

sas expressões. As opiniões dos Senhores Deputados ell

as não critico, porque respeito a sua inviolabilidade cons-

titucional
;
porém os seus insultos tenho toda a razáo

,

como qualquer Cidadão, para os notar, e a mesma t^ons-

tituição me faculta meios para poder rebatellos. Se o Se-

nhor Xavier Monteiro opinasse, e desse o seu voto pró

OU contra a indicação do nunca assaz louvado Senhor
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Joié Acctinio ,/,)< Nexj:s, nío mostrarij eu por is50 o
mais pequeno sjonjl do fesciilimento, e somente no in-

terior do meu coração louvaria a sua probidade , ou lj-

iiientaria a sua cegueira
; poréin que se atrevesse a fazer

huiiia anaíyse ein publico do comportamento, e da vida
de S. M. a Rainha , não posso eu , nem Portiigtií-^ al-

gum que não tenlia extincto no seu coração todos os
sentimentos de virtude, supportallo: quem para tanto
llie concedeo autlioridade ? He hum dos maiores absurdos
prrsuadireni-se alguns Senlnrcs Deputados que os seus

Constituintes lhe tem cedido o poder, que ninguém de
direito possue

^
de otfender com paiavtjs insuUantes o

iHonarca
, ou qualquer pessoa da Real Familia. Não: os

Poriugticícs sempre furão homens de probidade , verda-
uciros Christáos, fieis «ub.litos , muito amantes dos seus
Reis, c de toda a sua Real Familia, e sobre tudo da
sua Pátria : nío merecem que o Senhor XavUr Moiitiirci

ilies de o Caracter dos desmoralizados Francezes no tem-
po dj revolução da sua pátria ; atreve-se a dizer (formaes
palavras): =:"A verdadeira CJUSa da hida para o Rani<i~

Ihãe foi porque a Rainha conhecia que a maioria da Na-
çío não era da sua opiíiiáo

, e desejava estar longe pa-
ra não se expor d sua indignação." = Dois insultos ao

mesmo tempo : S. M. Rainha não he táo fraca de espi-

rito
,

quanto o i>eniior Xavur Monteiro mostra ser de
prudência: S. ftl. não receou a indignação da iVaçáo Po/-
1iig:iiez/i, cuja affcição á Sua Real Pessoa ella muito bem
CO iliece, e sabe que esta iilustre Nação fa não ser algum
de seus membros degenerados) era incapaz de praticar

contra S. M. o mais pequeno desacato. A Nação Portu-
giitia , a que tenho a gloria de pertencer, não he capaz
de mostrar indignação alguma contra a respeitável Espo-
sa de seu estimado Rei: a maioria, a máxima parte da
A'jção lie boa , e somente o Senhor Xavier Monteiro he
que lhe faz o obesequio de a reputar péssima. Os ho-
mens virtuosos, de que a Nação se compõe, só costumáo
odiar o crime (quando existe), porém nunca a pessoa do
criminoso : não he assim o Senhor Xnvler Monteiro, que
pondo de parte os argumentos que deveria seguir, reba-
'endo com politica e civilidade as opiniões dos seus il-

lustrcs ' oIie<;.!S
,
que não fossem coherentes com a sua,

somente gastou o tempo desfazendo-se em invectivas
contra Sua Magestade. Eu tremi, não de medo, mas
fim pela confusão e vergonha que me causou a leitura

destas sui* expressões, que eu tenho pejo de transcre-

ver: = " Ninguém reputa a Rainha por santa, boa Con-
sorte, Btc."='e mais abaixo =: " ha mais de 20 annos
n'-n esta de acordo com seu Augusto Marido !!!!"=:
(Diário dó Governa ^'." j06

,
pa^. 2271, 2272.) Ah

meu amado Ri-i ! poderíeis vós esperar similhante re-

compensa de todos os sacrifícios que tendes feito peia

vossa Nação ! ! ! ! E similhantes expressões hão de ser

vistas pelas Nações estrangeiras ! Que descrédito ! Que
vergonha ! ! ! S. Al. a Rainha não he boa Consorte , ha

20 2nnos que não vive de acordo com seu Marido, e

tem huma filha de 16 annos! Que significa esta expres-

são insultadora ? Todos , até os homens n ais broncos
,

percebem a sua significação ; e este Senhor Deputado
não toi chamado á ordem ? Então para quando se guarda

esta ordem? Para quando algum expender com civilida-

de a sua opinião? E não se envergonhou este.... não
sei se lhe chame Portugucz, de rematar táo atrevida fal-

ia dizendo que a indicação do Senhor Joii Accuriin das

Kcvei era = concebida nas frazes do mais exaltado Re-
publicanismo ! = Com effeito , Sr. Redactor, similhante

dito parece-me que n.lo pôde ser julgado senão como
perturbação de juizo ; se quem falia a favor dos Reis,
e com a decência devida he Republicano, a quem os

insulta tão grosseiramente que nome se ha de dar ? Co-
mo se denominará quem diz :

~ desfaçamo-nos dellcs ?...
~

Ah ! quantas consequências funestas encerra esta palavra!

Deixemos agora a sua analyse
; que eu passo a tratar de

defender a Libré, que tenho a honra de vestir ; pois pa-

ia defender a S. M. a Rainha basta dizer 3 causa dâ sua

desgraça bem eloquentemente expressat?» nestas duss pa.»

lavras do Jllustrissimo Senhor Joié Accursio dai heves :

.= Fragilidades do espirito humano;::: porém digo mais,

ella foi trarr.ada pela ccíriipç5o de alguns corações, c

completa finalmente pela ignorância de huns , ir.alicia de

outros , e pusilanimidade do resto.

Porém, Sr. Redactor
,
que culpa tem os pobres Mé-

dicos para serem tão insultados , dando se a entender que

são venaes , e finalmente individues que vivem por aquel-

Je ramo, e que antes preterem a |ib'é de huma Casa aos

direitos de Cidadão? Ah, Sr. Redactor, tiiUito atre\ida

he a ignorância ! Ora estava cu persuadido
,

que o Sr,

Xavier Monteiro só teria má Índole, ou para me cxpli-r

car melhor , má educação
; porém agora estou desenga-

nado que he totalmente lerdo , ou que se finge n.uito

bem: pois os Médicos vi\em por aquelle ranio ? Oh Sr,

Xavier^ V- S- sabe o ordenado que tem hum Medico da'

Real Camará ? Certamente o ignora ; se o soubesse não
dizia similhante disparate ; clles vivem da sua Arte, e i
maior parte dos l riadrs de S. ílagesrade lhes succede o'

mesmo
,

pois quasi todos es homens anligamente piccu-

ravão este emprego, não ccmo lucrativo, mas sim co-

mo honroso. Servir o Rei uunca foi desprezo; cu pelo

menos ainda assim^ o julgo ; se por desgraça eu \est)sse

a libré da casa do Sr. Xavier he que teria nisso algiitri

desprezo
,

porque o publico julgaria de mim pelo adagio

que diz := tal amo , tal criado —

.

Potém tornando a lallar mais serio, os que vestem
a Libré da Casa Real não merecem ao menos as honras

de Cidadão ? Eu estou persuadido, que o Sr. Xavier nun-
ca leo com olhos direitos a histeria da sua pátria : pois

era melhor que sr tivesse occupado nisto , cue poderia

erisinallo a fazer alguma falia mais discreta. Hrmens , ou
descendentes de homens

,
que á Pátria tem feito tão gran-

des serviços ficúo até privados de ser CidadÊos ! Quem
foi, quem foi que descobrio as Ilhas e Costas àe jífrica ,.

senão os Criados do Infante D. Hemique ? Qucni foi

que tez a Conquista da Ana quasi inteira , senão es Fi-

dalgos e Criados da Cas» drs nossos Reis D. Manoel, c
D. João III ? Pegue , Sr. Xavitr

,
pegue nas Décadas de

João de Barros, o mais \ciidico Histoiiader Prrtuguez

leia os nomes de todos es Conmandantes dos Navios que
todos os annos paitião para a índia , e digj-me quantoi
encontra

,
que não fossem Fidalgos ou Criados da Real

Cssa : quando deixarão elles de fazer serviços á Pátria >

Por não fallar mais nrs antigos , bastará lerrbrar alguns

existentes; hum Conde de Barbacena
^
que derramou seu

sangue no Csmpo da batalha
,
que impavidamente afFron-

tou a morte em todos os combates em defeza da Pátria ,

não he digno de ser Cidadão Portuguez
,

porque veste a
Libré da Real Casa ? Hum Conde dos Arcos

, que tantos
e tão distinctos serviços fez na cidade da Bahia (e que
bem pagos forjo na Torre de Belém") também não iDe-
lece as honras de Cidadão ? A quem sãa ellas então con-
cedidas? Ao Sr. Xtivier, por ter.... Çqueria-me expli-

car claro, mas neste momento respeito o S. Deputado);
ao Sr. I. F. de O. pelo disforme setviço de espalhar «
deshonra no seio de huma familia honesta

,
ptrfanar <>

respeito da R. C. ? . . . — Sr. Xavier ^ mais jetpeito com
a Libré da R. C. , se he que se pôde dar este nome 3
hum vestido, que usão o nosso hcm e amado Rei e to-
das as Pessoas Reaes

; quem insulta o seu Rei pôde res-

peitar nais cousa alguma ? He certo que não : iras quein
não respeita os seus similhantes não tem jus a ser por
clles respeitado: a irresponsabilidade pelas suas opiniões
proferidas no Augusto Congresso não o fazem invulnerá-
vel para não receber reposta aos indignes sarcasmos, que
vibrar em offensa de pessoas que deve tratar com decoro.
Esta advertência he saudável , e não querendo seguilla

passará talvez pelo desgosto de ouvix \erdades mais amar-
gas do que são grosseiras as suas expressões.

Sr. Redactor, queira perdoar este incommodo
; mas

persuado-m» que par honra da Nação mais briosa , e
mais amante dos seus Monarcas se prestará gostoso á
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publicação dos leaes sentimentos, que, sendo os de to-

dos os Porlugucíts que desejão imitar seus illustres e

honrados Maiores, são igualmente deste que se preza de

ser— Seu attento Venerador = u/. P. M.

CORTES. —SfJírtO tio rfírt 20 lie Janeiro.

Aberta a Sessão , e lida pelo Sr. Secretario Tho-

más de Aquino a Acta da precedente, que foi approvada,

deo conta o Sr. Secretario Fel^^ueims do expediente,

em que se comptelieiidia a seguinte correspondência : —
Hum officio do Governo pela Secretaria d'Estado dos

Ncocios do Reino incluindo luima Consulta da Junta da

Directoria Geral dos Estudos sobre o requerimento de

Francisco António da Cunha Beirão. Outro pela Secreta-

ria d'Estado dos Negócios da Marinha incluindo duas Par-

tes do Registo do Porto.

I.' Registo tomado i meia liora da tarde do dia 19

de Janeiro de i82j.

Paquete Inglez Duque de Malhorough , Commandan-
le Carlos Tellar, de Falmouth em 8 dias, 1 passageiro,

e 1 malla.
OhiervaçÓei,

Este Paquete ainda se acha fora da barra ; mandou
dentro o escaller com a correspondência.

ííovldades.

O Piloto de que se tomou este registo náo deo no-

\idade alguma , e disse que em Falniotuh não havia no-

ticias modernas do Brasil. O passageiro he Thomás Wy-
ne , Inglez.

2.° Registo tomado ás 4 horas da tarde do dia 19

de Janeiro de 1825.

Galera Portugueza Maria Primeira , Commandante
o Segundo Tenente José Joaquim Kotelho , do Rio de

Jantiro em 70 dias, 74 passageiros, e 1 malla.

Novidades.

O Commandante disse : que depois de se haver S.

A. R. acclamado Imperador , e Defensor Perpetuo do

Brasil , tinhão sido depostos todos os Ministros d'Estado
,

incluindo mesmo Josi Bonifácio , o qual por effeito de

huma facção fora reintegrado , assim como Caetano Pin-

to e Martim Francisco: que fora mandado para Ministro

da Marinha Luiz da Cunha Moreira , e para o da Guçrra

o Coronel de Engenheiros João Vieira de Carvalho. Que
aquella mesma facção tinha deposto hum dos Procurado-

res da Província ,
que se achava eleito Deputado para

Cortes, o qual na justificação ,
que mandara irr.primir

,

provou que a nova ordem de cousas no Brasil he effei-

to de huma facção, e de modo algum a vontade geral,

tanto do Rio de Janeiro , como das outras Províncias ; e

finalmente disse què estava designado o dia 10 de No-

vembro próximo passado para se arvorar a nova bandei-

ra , e que se manifestava grande indisposição em simi-

Ihante mudança. ^ Náo traz officios fora da malla , e

os passageiros constão da relaçSo junta. (Segue-se a assi-

«natura).

O-itro officio pela Secretaria d' Estado dos Negócios

da Guerra com hum officio do Coronel de Cavallaria

n." 2 sobre a grande falta
, que fará naquelle regimento

o Clarim-mór José Maria Billix , realizando-se a sua bai-

xa , e pede providencias geraes sobre este objecto ; assim

como dos ferradores de que tratava o officio de 27 de

Dezembro ultimo.

Mandou-se fazer menção honrosa da felicitação que

pela installação das Cortes dirige a Camará Constitucio-

nal da Villa de Alfaiates ; e ouvio-se com agrado a do

Professor de primeiras letras de Colares
^ Joio de Carva-

lho Pinto.

Ficarão as Cortes inteiradas das partes de doente dos

Srs. Goiívea Durão , Ferreiro Kovaes , e Innocenco Aa^

tonio de Miranda.

A' Commissão do Relatório da Deputação Perma-

nente huma representação do Coioiíel Commandante da

tropa de TVÍucía
, José de Aquino Guimarães e Freitas,

enviado pelo Governo e Senado da iiicsraa Cidade pira

felicitar o Soberano (^oi)gresso, e requerer as providen-

cias que se tornas mais necessárias para a prosperidade

d'aquelle Estabelecimento.

A' Commissão de Infracção de Constituição hum
officio do Sr. Marcos AntOnio de Soma , em que insiste

na sua demissão.

O Sr. Secretario Basílio Alhíito fez a chamada e

disse se achavão presentes 97 Srs. Deput.idos , e que fal-

tavão 16, dos quaes i j estSo doentes , e j sem causa mo-
tivada.

O Sr. José Liberaio obteve a palavra, e disse:

Sr, Presidente na precedente SessJo propui que o Go-

verno abrindo novamente lanços ao Contracto do Taba-

co, tinha proposto só a i.' condiçio, e omittido a se-

gunda, quando ambas forão olTerecidas pela Commissão

de Fazenda, e approvadas peto Soberano Congresso: V.

Exc. perguntou ao Ministro da Fazenda
,

que se achava

presente, o motivo de huma tal alteração. O Ministro

rejpondeo que o Governo assim o julgara prudente fa-

zer pelos motivos que expendeo. Adm , Sr. Presidente,

que este Soberano Congresso nSo deve consentir tal in-

gerência do Poder Executivo, por isso proponho que se

peça ao Governo huma explicação sobre este objecto.

O Sr. Xavier Monteiro : requeiro que se leia or-

dem a que se refere
,

para não discorrermos sobre prin-

cípios falsos
, pois se he , como eu creio

,
que a ordem

foi concebida em termos = o Governo poderá = , está

claro que o Governo podia ou não propor a condição

indicada. Foi lida , e estava nesta conformidade.

Depois de breves reflexões decidio-se que o hnnr -

do Membro fizesse huma indicação por escripto j a fim

de que a discussão verse sobre objecto determinado.

O Sr. Presidente disse : que a primeira parte da

ordem do Dia r: Indicações do Sr. Girão sobre o meio

de applícar os fundos para a promptificação da Nio Rni-

nha, e Fragata que se acha no Estaleiro = ,
porque fal-

tão os 8 dias
,

que manda a Constituição, para se ad-

mittirem os projectos á discussão , depois da segunda

leitura , em consequência entrava a segunda parte da

Ordem do Dia

Continuação do Projecto lobre a resfOnSabiUdade

dos Funceionarios Publicfi.

Entrou em discuss.io o artigo 17 adiado da prece-

dente Sessão , em que se estabelece que a proposição,

officio, ou petição para a formação de culpa venha acom-

panhado com documentos.
O Sr. Brandão Pereira tomou a palavra ,

e depois

de ter discorrido largamente sobre a matéria ofFereceO

huma emenda, que se reduzia ao seguinte : rrbastarú que

a Commissão das Cortes mande vir pelas Estações coii *

petentes os documentos, apontando os os tecorrentes.

O Sr. Borges Carneiro depois ds ter mostrado
,
que

não podia passar a enunciação
,

propoz liuma emenda a

todo o titulo J.° do Projecto em discussão.

(_Concluir-%C'ha'^,

ANNVN CIO.

Sahio á luz : Elogio Histórico do General tuii do
Rego Barreto

f impresso em Coimbra, Vende-se em lij-

boa nas lojas de Caetano Machado Franco R. da Prata

N. 82 , na de A. P. Lopes R. do Ouro N, i j8 , t Jeãr
Henriques R. Augusta N. i. Preço jáo rs.

OílO

NA 1 i\l P K ii J\ d A íN A C 1 O N A L.
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JLVecebemo? a «ejuinte carta de Madrid :

"Madrid ') dd Uir,cmA/o.— Sir William A'Cóiirl
^

Eoviacfo e Ministro Pleiíipotciicicrio Brit/timico ^ íransmit»

tio hoiiteip huma Nota ao Ministro d'E<tado ,
iiiformaii-

d i-o que tinliáo dado a vela duas Esquadras á'lnglatcrra
,

luiir.a paraPci/o Rico, e outia pata Porto Cobella , com
o fim de tomar aqiiclles Portos por occiípaçãi) tempera-
ria. Dizia se nesta Nota que a medida rie enviar estas

duas Esquadras aos portos acima mencionados , se torna-

va iinperiosa ao Governo Britaunico pelo mesmo motivo
que dictou a antecedente de expedir jiuma Esquadra a Cu-
ba , a saher , acabar com as innumeraveis piraterias que
se commettião naquelles mares sobre o commercio Bri-

taunico. O Go\ei no H Cl panhoi tinha repetidas vezes sido

sollicitado para indemnisjr os Negociantes lng!%'íes pe-
los da.onos causados á sua propriedade por Navios que
navegav-o com b.indeira /íí.tpiJ«/iii/rt , e dar gjrafitias pa-

ra o futuro: tinha sido sollicitado em vão, e ao Gover-
no Ingler. não restava outra alternativa senão a que el-

le adoptou, — Ena Nota produzio em Madrid a mais for-

te senioçáo. He hoje o ponto geral de conversação , e

de facto não só excitou siirpreza , mas susto. Geralmen-
te se diz que qujiido o Ministro d'Es;ado , S. Mi?uel

,

leo a Nota , desmaiou. Isto he exageração
;

porem he
Certo que cila fez descoraçoar os Ministros, porque hum
acto desta natureza , apparentemente ao menos hostil da
parte d'I/jg/díí,r.i , na presente situação critica da Hes-
panha

^ he ollíauo como decisivo da sua sorte. Ha aqui

pessoas que crem estava justo pelos Ministros passados

hum tratado secreto em que ss cedia Cuba Á Inglaterra

,

em consideração das reclamações que se tinhão teito ao
Governo Hcipjuiiol por depredações de piratas commet-
tidas em propriedades Inglezai por vasos com bjiideira

Hespaiihoh. Accrescentão que o Ministério actual tem
recusado sarvccioiiar este tratado ; mas não posso dizer

até que ponto isto he verdade. — Não he porem peli
perda destas colónias que o povo aqui est.í assustado

;

pias pelo indicio que esta medida apresenta a seus olhos

de huma resoluç o tomada pelo Ministério Britaunico, não
SÓ de tirar toda a vantaç;em da presente fraqueza de Hes-

faalia nos mares da Amenca do Sul , e para a abando-
nar a seus próprios recursos na grande questão da sua

revolução. Ate aqui o Povo tinha sido illudido na cren-

ça de que a ltg':iterr,, sustentaria a Constituição Hes-
paithola , com seu sangue e dinheiro , no caso de fazerem

as Potencias Estrangeiras alguma tentativa para a des-

truir. Esta idéa tinha até agora dado ao partido aqui do-
minante prodigiosa contiança na estabilidade da sua pre-

poideran.í), e o tinha induzido a medidas de que alias

jamais tetiáo iiiJo lembrança. Este apoio moral , funda-

do em huma illusão a que muitas pessoas cegamente se

submettião , fugio-lhes a final, e agora vcem a verda-

deira extensão dos perigos que os cercão.
•' Olhão esta medida como ruinosa ao novo emprés-

timo ; sem dinheiro , como podem ellus levantar hum
Exercito para defender a Constituição? Como podem el-

les pagar as tropas que se tem ja levantado ? Em segun-

do lugar , considerão esta medida come indicadora da par-

te do Go\eriio Eritannico , de que a Yrançti ha de faier

sem detrora furna declaração de guera contra a Pcninsu-

la. Elles discorrem deste modo t fce a Trc.nça declarasse

a guerra, hum dos seus primeiros objectes seria apode-

rar-se de Cuba por indemnisação das despezas delia O
Gabinete Alngltiierra prevendo isto, e considerando que
como Potencia neutra! nã" podia evitar qtie a Fráiiçt^

completasse isto depois de declarada a guerra , alltecipoir

a sua antiga rival pela medida qlle acaba de pôr se etn

execução. Por todos os lados olhão a transacção com»
fatal á Constituição.

"Expressamente se dizia na Nota de Sir W. /í'C««rf
^

qlia a mencionada medida nenhuma relação tinha cf m a

questão ventilada no Con tresso de Verona o pcefnente

á HcSpauha — questão em que a Jnslaterra tinha con-

servado, c continuaria a conservar a mais estreita neu-
tralidade. A expedição das Esquadras er.i , insistia elle^

só e puramente huma medida defensiva , imposta ao Go-
verno Britaunico pelas circunstancias do caso. — Porein

por mais justificável que ella possa ser, e por mais ine-

vitável, comtudo, occorrendo na crise actual, he im-
possível persuadir aqui os Ccnstitucionaes que isto se

não entenda principalmente como hum golpe mortal da-

do na Constituição. Se a Inglaterra tivesse diferido esta:

medida, dizem elles, até nós termas superado nossas

difficuldades actuaes , não nos teríamos queixado muito
disso; mas na situação em que estamos, dependente c»

nosso credito principalmente da opinião que tiverem o
os Capitalistas Inglezes do favor com que o seu Gover-
no olha o nosso Systema ; a nossa fronteira ameaçada

,

o nosso interior lacerado por facções, impobrecidos
, e

desorganisados , n5o podemos cnnsiderar similhante me-
dida senão como insidiosamente destinada a completar a
nossa ruina. No estado presente de seus sentimentos ^
estimar ião ouvir que o Governo estava a ponto de de-

clarar guerra á Inglaterra ; mas pouca reflexão he preci-

za para mostrar que tal procedimento seria tão impoten-

te como impolitico.

"Era talvez necessário algum estrondoso incidente

de«te género para conter o espirito do partido aqui do-

minante. As ordens que se enviarão ás Províncias alguns

mezes atraz, relativamente aos que no são activos apoios

do systema existente, pareceria emanarem de hum ajun-

tamento de homens pouco costumados aos usos da guer-

ra civilizada, ^o campo da batalha as regras da guerra
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sao â55aí ciaras ; ma! qu« çe ha de áher ao Corrmandan-

te que , depois de ter recebido lium luimero de prisio-

neiros
,

que se renderão na usual intelligencia de que se

lhes pouparião as vidas, escolhe huma porção dellts , e

os manda arcabusar ? Não só este bárbaro ultraje á huma-

nidade e justiça tem sido recentemente adoptado peins

Chefes que perseguem os facciosos, mas pOr mais de hu-

ma vez tem elles agarrado em habitantes desarmados ti-

rando-os de suas casas , e só por mera informação vocal

de que são dos Jacdosos , sem processo, ou indagação

legal de qualidade alguma
, lhes mandão dar a morte.

2S'ão lie circunstancia rara ler no<; periódicos das Provín-

cias, que tal sujeito foi arcabusado em tal aldéa , a peti-

ção do povo ; isto he , levanta huma turba de gentalha

3 voz contra hum individuo, e sem verificar se he cul-

pado ou não , ordenáo as Authoridades se execute a sen-

tença do pova soberano. E estes factos são referidos sem

a minima observação que exprima surpreza ou sentimen-

to, como se fossem de ordinária justiça. Porém a cruel-

dade não he izentà de criminalidade, seja qual for o par-

tido que a exercite ; e ainda apparece mais sanguiiiari»

em seu caracter
,

quando he adoptada por aquelle lado

que ao menos tem a legal similhança de authoridade.

He satisfactorio saber que hontem i tarde se expedirão

ordens de mais branda espécie a diversos districtos."

(Tlie Coitrier.')

LiSBOA 22 de Janeiro.

N. B. Na Gazeta N. 7 ,
pag. 2."

, no Orçamento
da Receita do Ministério da Fazenda, Parcella 10, que

lie a da Bulia da Cruzada, veio por erro de copia a quan-

tia de 65(^)400 em lugar de 65:4001^.

Na Gazeta N. 16, pag. 1.*, Art. Londres § », o

entreparenthesis relativo á reclamação da Inglaterra i

Jíespanha pelas perdas causadas pelos Piratas ou Corsá-

rios com bandeira Hespanhola nas índias Occidentaes,

partence ao Artigo Vahncia , da mesma pag — Acima
damos no artigo Londres huma curiosa carta de Madrid
lelaciva a este objecto.

Sr, Redactor da Gazeta Universal.

Consta-no! que ao General StochUr se mandarão

assignar cinco dias para dizer defacto e de direito. Con-
fiados na probidade dos Juizes ,

que proferirão o Accor-

dão , suppomos que nos autos acharião m.iteria que a is-

so os convencesse, bem que sobre os termos da sua cul-

pabilidade tenhamos estado em contraria opinião. Sujei-

to, que nos merece muito bom conceito, affirmou-nos

que tendo visto com attenção a Devassa tirada pelo Des-

embargador Giraldes Quelhas, e os muitos papeis a ella

juntos , não encontrara em todo esse volumoso processo

motivo sufficiente para huma simples pronuncio ; a não
pegar pela desobediência , em que o General incorreo

,

quando depois das ordens da Regência do Reino
,

pelas

quaes foi suspenso das suas funcções publicas , acceitou

bum lugar no Governo Provisório da Ilha Terceira: mas
disso mesmo o desculpavão as circunstancias extraordiná-

rias, que occorrião, em que não regeitaria aquelle em-
prego sem expor a Ilha a grandes calamidades ; e em tal

collisão , imprevista sem duvida pelos Regentes
,

pedia

a prudência que seguisse aquella vereda, que com maior

probabilidade evitasse a tormenta, que parecia inimi-

nente.

Ignoramos qual seja actualmente o estado do pro-

cesso ; estamos poriim onvencidos que o General Slo-

ckler poderia implicar-se em crimes por erro de enten-
dimento, porque as leis penaes contemplão o facto ex-

terno mais do que a intenção de quem obra, mas de
nenhuma sorte por vontade deliberada. Toda a sua car-

reira publica , e até o systema que dirigia os actos da

5Ua vida privada o representao no caracter do verdadeiro

homem de bem ; sempre ajustado com as leis da honra,

e da boa moral ; e ninguém na senectude varia de repen-

te de taes principies, firmados com o diuturno iiabito

para f>s contrários j nascidos da cirriipçáo , e da malicía,

F.ni abono deste nosso sentimento he mui decisivo

o ultimo acto de liberdade praticado pelo General ; a

sua recolhida da Ilha Terceira a Portugal. Bem sabia

elle a desagradável espera, com que o Ministério Por-

tuguez o receberia: as ultimas ordens que d'aqui lhe fo-

rão dirigidas , assas manifestavão prevenções
,

que erão

para recear-se : entretanto podendo velejar para os Por-

tos da Grn-Bretonlia , ou para onde melhor lhe convies-

se, tretou para O Tejo, e veio voluntariamente expòr-se

não só so presente processo, de que a 'Uv. sorte pende;
mas até aos incultos dos seus antagonistas, e de inimi-

gos raivosos. T.ilvez haja quem lhe acciíse de temerário

o passo: mas temeridade nobre, temeridade geiíerosa,

temeridade nascida de hum excesso de brio e pundonor,
incompatível coin a consciência do crime,

A virtude, Sr. Redactor, tem taes encantos, que

quem goza a dita de chegar a coiihecella e possuilla , não

3 larga como a roupa de verão para vestir a de inverno:

ella, e só ella felicita o homem; he o presente mais

donoso da Providencia. A galraria da vijrtude descreve a

par da do vicio huma parallela ,
que jamais podem to-

pa r-se : he situada em tal eminência, que os divoi nella

collncados são inaccessiveis aos insultos da ignominia, e

da desgraça; brilhão entre os baldões da malignidad» , c

da impostura; folgáo em meio das perseguições, e doi

tormentos. Pelo contrario os escravos do vicio, quanto

mais ornados, mais ostentao as manchas da infâmia que

os envolve ; e em meio da abominável pompa , com que
celebYão o triunfo da sua própria vergonha e honestida-

de
,

passáo os dias e as noites consumidos de remorsos,

e atribulados de susto: a felicidade pura jamais visita a

sua morada

:

O premio da virtude he a virtude ,

O castigo do vicio o próprio vicio.

Se o General Stockler reside entre os aliimnos da

virtude, se está innocente ; por mais que pareça oppri-

rhído pela mão da desgraça , dirá mui desassombrado ao»

seus vis perseguidores :

Por quanto não me exprobe atroz remorso
,

Maléficas It-nibranças
;

Que in'importa que os bens , a vida
, a fama

Sejão lanço do embuste ;

Oue pelo pó me arrastre desvalido

A traidora fortuna caprichosa ?

Duro não peço ao sobcrbão piedade
,

Nem quartel ao injusto :

Aggravado , innocente , mal punijio

Tenho de ser ditoso

Co' a paz suave na cabana humilde

Entre os braços do puro regozijo.

He com tudo para lastimar, que em meio de huma
Nação civilisada o General Slockler , depois de entregue

em mão da Justiça , tenha sido insultado nos papeis pú-

blicos ; tenha sido calumnisdo com falsas imputações;

tenha sido até vilmente motejado com sarcasmos ridi^

ciilos. E isto que denota , senão que hum bando de ini-

migos implacáveis e perversos conspirão para perdelli

por quaesquer meios que a malicia lhes proporcione ?

Todo o rco , seja o seu crime falso ou verdadeiro-,

he hum infeliz, digno de compaixão; mu"to mais se'»

culpa deriva, não de immoralidade , mas de opinião: t

se está entre ferros, a estancia de sua prizão deve dai*-

Ihe hum asylo sagrado somente accessivel ao Tribunal

que tem de julgallo. Fora do Auditório, e do processo,

ai^uelle que gratuitamente argúe e injuria a hum réo pre-

zo merece a reputação de hum monstro iniquo, violador

das santas leis da humanidade : hum insolente , que en-

xovalha a generosidade do caracter nacional , siippondo

que entre os nobres Portugueus terã approvadores ; h'jm
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vil se(^uc^or , que por meio t^o pérfiJo inlfnta embair

a fjcilidade de al;;uiis Julgadores; liuin assassino, que

procura arrastrar á injustiça a fraqueza de alguns outros.

Taes abominações sirváo acs Juizes de laiol
,

que

os avise dos ahy<.mos , em que a malignidade tentii pre-

cipitailos : sirvão de excitar-lhes a recordação dos dema-

siados exemplos das victimas sacrificadas á vingitiça , e

á ambição, de que o Relatório das Causas Celebres, e

as historias das revoluções dos Povos abundao : e os ad-

virtão
,

que se por pusillanimes concederem lium pri-

meiro triunfo aos artifícios dos malévolos, deverão tre-

mer pela sua própria segurança ; logo serão solicitados

para segundo, para terceiro; e até para firmarem listas

de proscripcóes , do q;ie não poderáó sem risco esquirar-

se
,
quando as quadrilhas de mal-fcitotes lhes devassarem

CS gabinetes.

Circunspecção, Juizes!... N3o queirais despojar a

magnanitra Nação Forlugaezíi do precioso timbre
,

que

tem singularisado a sua Regeneração politica : não quei-

rais despojar a Pátria do heroísmo, do glorioso titulo,

que ha de immortjlisalla nas idades futuras, e grangear-

li-.e as bênçãos da mais remota posteridade: não queirais

finalmente que dos Juizes da generosa Liisitiiuia se diga

com execração vossa :

No throno da Justiça

Preside com horriv,eI crueldade

A brutal Injustiça ,

Que rompe as saruas Leis da humanidade :

Europa olhando o bárbaro desvello.

Com que o lio, o innocente

Castiga indifFereote

,

Pensa A'A'tila ver o atroz tlagello.

Vuilz,

De V. m. muito attento venerador

Homo sutn. . ,

,

O St. Presidente deo para ordem do dia o orçamen-

to pela Repartiç.1o das Justiças, e levantou a Sessão de-

pois das 2 e meia horas.

CORTES.— F/nj da Seis-lo de ro,

O Sr. Derian.nào disse : pedi a palavra para referir

hum artigo da Constituição
,

que me parece põe termo

3 esta discussão: he « artigo i6, que diz: "Todo o

Voriiiguez poderá apresentar por escrito as Cortes , e ao

Poder Executivo reclamações, queixas, ou petições ,
que

deverão ser exammad?s." Por tanto se neste artigo se

estabelece o direito de requerer, e se não falia em do-

cumentos , está claro que na Lei da responsabilidade se

não pôde impor tal obrigação ; reprovo por isto o artigo.

O Sr. Mitrcinuê de Azevedo disse , que na ultima

dissera o Sr. Moiim ^jousas admiráveis bein próprias do

seu talento; porem estjbeleceo dois princípios, sobre os

cjuaes pedio a attencão do Congresso : i.° que nestes cri-

mes a acção dos Jurados se devia intervir huma só vez

para as decidir a linal , suppondo que tudo que fosse an-

terior á ultima decis:0, dependia de outra authoridade

differente : o 2." principio, que neste titulo unicamente

T:e tratava dos altos Empregados
,

que menciona a Cons-

tituição no artigo 191. Respondeo a estes argumentos,

mostrando em quanto ao 2." que se isto passasse, de na-

da serviria a instituição dos Jurados
,
porque dependeria

primeiro do Juiz a declaração da culpa ; em que ao 2°

que já está determinado no artigo l;
,
que aqui se trati

de todos os Empregados públicos, reservandr.-se no titu-

lo immediato deste projecto o tratar desses oiitms altos

Empregados. Discorreo largamente sobre estes objectos
,

e concluio contra o ariigo.

O Sr. Tiis;i>so re-:ponJeo a estas objecções, e de-

pois de hum lonjo discurso, concluio sustentando o ar-

tigo : o mesmo fez o Sr. Pinto de Mogalhííei.

Outros muitos honrados membros discorrerão sobre

este objecto ; e julgando-se a matéria sufíicientemente

discutida , foi approvado o artigo riseando-se-lhe a pala-

vra ::; documentes.

Sessão de 21 de Janeiro.

Aberta a Sessão, e lida pelo Sr. Secretario SonSa

Coitelírtiico a Acta da precedente
,

que loi .ipprovada
,

deo conta o Sr. Secretario Felgui:iriis áo expediente em
que se compteheiídij a seguinte correspondência : — Hum
officio do Governo pela Secretaria d'Estado dos Negócios

do Reino incluindo duas representações da Camará Cons-

titucional e Junta da Fazenda desta Cirlade acerca do pa-

gaoiento dos ex-Vereadores , e ex-Procutadores
,

que
cnmpunhão o antigo Senado ; á Commissão de fazenda-

Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios das Justi-

ças
,
pedindo dispensa de Lei para transir ittir aos adjun-

ctos dcs Corregedores do Ciiiiic da Corte a qualidade de

relatores.

Recebeo-se hum officio da Junta Provisional do
Governo de Goa, cm data de 1 2 de Junho ultimo, re-

ferindo os successos occorridos naquella Cidade.

Hum otlicio do Gbverno pela Secretaria de Estado

dos Negócios da Warinha incluiiuo a seguinte parte do

Registo do Capitão do Porto tomada as lo j horas d»

manhã do dia 20 de Janeiro dt i82j.

Galera Portugueza Cidade de hi-boa , Capitão Joa-

quim da Costa Figueredo , do Maranluio em 50 dias , e

1 malla.

Novidadei-

As noticias que deo o C apitão se reduzem ao se-

guinte : Que na Província do íilarunhão reinava o rraior

socego , c n uita adhesáo ao S)'Stema Corstituconal ; que
muitos Cidadios requerião se prestasse novo juranient*

á Cojistituição , a fim de se desvanecerem as talsas

idéas expendidas nos periódicos desta Corte
, que alli

acabavão de chegar pelo Navio Sociedode Filit sobre a

falta de adhesão dos povos do Maranhco ao feliz Syste-

111a que nos rege, quando he ptlo contrario, que os

mesmos povos íada mais desejão, do que a união com
Partagiil , na forma que jurarão. Qire no dia i.° de

Dezembro se liavia de proceder á eleiç o de Deputados

para Cortes. Que tendo constado no Maranhão a revolu-

ção que no dia 19 de Outubro houve na farnnhita f

cauzára aquella noticia grande dissabor nos povos , é

que o Governo mandou logo hum destacamento de 40
homens para as Comahibat , e fez sahir o tergantini

Infante D. Miguel a bloquear o porto da ParnaJuba ^ e

ultimamente disse: que por hum próprio, que tinha

chagado ao MaranhUo constava que o Governo do Piaw
hi tinha igualmente mandado marclrar tropas contra os

revolucionários. Não trrz passageiros , nem officios fora

da malla. (Segue-se a assignatura.)

Mandou-se fazer micnção honrosa da felicitação da
Camará Constitucional da Villa do Fundão , a de Barccl'

los ; e do Erigadeiro Governador do Forte da Cra^a de
Elvas, e Officiaes do Estado Maior.

Porão ouvidas com agrado as que pelo mesmo mo-
tivo dirigem: o Substituto do Juiz de Fora de Penafiel,

do Professor das primeiras letras da Villa de Leoniil

,

do Substituto do Juiz de Fora de Proença a Velha.

A' Commissão de Infracções de Constituição huma
representação do Sr. Deputado pela divisSo áe S. Catha-
lina , Lourenço Rodrigues de Andrade.

O Sr. Silva Carvalho, relate r dafommissão dos Po-

deres, apresentou legalizado o diploma do Sr. Deputa-

do pela Província de 5. Miguel e Santa Maria
^ João

de Medeiros Borges Amorim.

Foi approvada a deliberação de se pagar a Domingot
J.opes Martins , Deputado eleito pela Província dos Ar-
cos de Vai de Vez ,

as despejas das suas jornadas , visto

tcr-se annulado tal eleição.

O Sr. Secretario Basílio Alberto fez a chamada , e

disse se achavão presentes joe Srs. Doputados , e que
faltavão ij dos quaes 11 estão doentes, e 2 sem causa

motivada.
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Introduzidos os Srs. Secretários de Estado dos Ne-
gociei das Justiças, e da Fazenda, O Sr. Presidente de-

clarou 3

Ordem Ho Dia

Continuação do Orçamento da DcspCta pela Repartição

da ./tistifa.

Secretaria d'Eitadi) dos Negócios da Justiça.

Ao Ministro, i Official Maior, oito 0{-

ficiaes , oito Amanuenses , e i Porteiro

deduzida a Decima 13:592(^000

Não se fez reflexão
,

por ser fundado em Lei , e

passou-sti ao seguinte

Desembargo d» Paço.

Ao Desembargador Negrão l;2eoá)ooo

Visconde de Azurara i:200iá)oco

Ao dito como ex-Procurador da Coroa . joc(;^ooo

Gomes Ribeiro I:200(^ooo

Leite de Barros 1:200^000

João de Mattos i:2CO(^ooo

Faria Guião 1 :200(|)ooo

Teixeira de Carvalho i:2oO(iiOOO

Fonst;ca e Gouvéa 1:200^^000

Fonseca Montanha 1:200^000
Alvez Diniz i:20O(á)O0Q

12 joo(^ooo

Ao Desembargador aposentado Sousa e

Sampaio
Azeredo Coutinho como Procurador da Co-

roa

José Federico Ludovice , Escrivão das Jus-

tiças e Despacho da Meza

Padilha e Seixas (Beira)

Silva Zuzarte ( F.xtremadura ) . . . .

Senel de Cordes ( Aierotejo , etc. ) . .

Ao dito pelo Expediente das reaes audiên-

cias

Foyos Cabral ( Minho )

Capelão
Thesoureiro e Distribuidor

Escrivão da Receita e Despeza ....
Aos Ofjiciaes Maiores.

IHotta Cerveira 700(^000

Ao dito pelo novo Código . 200(^ooo

Paulo José do Valle . .

Nuno Pereira do Valle

Araújo ......
Ferreira dos Santos . •

Dito pela tevisão dos livros

700(^000

400(^000

6oo(^ooo

JOO^COO

1: SOOç^OOO

1:200^000
i:2CO(^oco

i:200ijooo

50(^000
1:2CO(Í)000

I 20(^0OO

yócçji 00
1 ÚOi^OOO

900^000
700(^000
700^^000
7001^000

1:100^000

24:690(^000

Aos Officiaes meaores , e do

Regimento, Meirinho, etc. j:020i;^ooo

29:710^600

O Sr. Serpa Pinto tomou a palavra , e disse : que

esta addiçâo não obstante vir com a devida clareza , lhe

parecia que devia passar a huma Commissão para propor

a reforma total.

O Sr. Borges Carneiro disse : que não obstante a

reforma do Desembargo do Paço estar em projecto , isso

virá a acontecer quando Deos quizer ; por tanto a sua

opinião lie que se fizesse o mesmo que se fez á Meza

da Consciência , reduzindo os Ordenados dos Uesembcr-

gadores a -jOoi^OOO réis. Fez algumas observações a res-

peito dos Escrivães , e mais Empregados, e concluio pe-

dindo a reforma.

O Sr. Xavier Mi3,ileíro opinou que se reíuzissetn

todos a óooç^ooo réis.

Não havendo mais reflexões, julgou-«e discutido.

Casa da Siiypl cação.

Chanceller, Ministros efiectvos.

Escrivães | e mais Empregados
da Casa 56949^840

Ministros aposentados, ttc. . 2i.4Íi9(à7â8

Despezas extraordinárias . . 81 1(^7 ;o

79 a?i(è5Ç8

O Sr. Borges Carneiro disse: que era necessário re»

duzir a nuvem de Desemba-gadores extravagantes que ha,
tanto na Supplicaçâo como na Rcl.íçáo do Fort^^. Fez
algumas observações a respeito dos Ordenados do Procu-
rador da Coroa ; e concluio com a reduccão de certos

empregos.

O Sr. Castello Branco disse : que era necessário ser-

mos coherentes , e nunca mostrar o espirito de Corriora-

ção : não pôde convir como se propõe a reducção dos

Ordenados dos Membros da Meza da Conscencia , e De-
sembargo do Paço , e se querem conservar os de Rela-
ções ; votava por tanto que a regra fosse geral.

Fizerao-se outras observações, e julgou-se discutido.

Relação do Porto-

Ao Governador das Justiças 2:000^000
Ao Chanceller da Casa , . 9505^000
A 5 : Desemharjadores effe-

ctivos a 600^000 . . . jo.âoOji^ooo
A i aposentados a jooç^ooo 900^000

J4:4)Cç^coo
Ao Guarda mór , Capelão,

Escrivães , Meirinhos , e

cutrns Empregados na mes-
ma Relação i:i75i;felj6

}7:625(è«í6

Poucas observações se fizerão , e logo passou a sft-

gninte :

JtJiita do Exame do estado actual , e me-
lhoramento temporal das Ordens Reli-

giosas i;660<í)03<3

O Sr. Borges Carneiro propoz a suppressão desta

Junta , e que passasse a sua administração á Secretaria

djs Justiças. Não havendo quem fallasse sobre o objecto

entrou em discussão :

Junta da Bulia da Crtirada

Indivíduos dos Empregados , e outros Em-
pregados 7 762<jfi0oo

Feitas algwmas reflexões passou-se as seguintes :

Tribunal Eípciial da Liberdade da Imprensa.

Ordenados i: 1 iicí&ooo

Despezas triudas do Desembargo do Paço
que não entrarão no orçamento pela Con-

tadoria Geral da Cidade 746(^)910

Sustento dos Pretos das Cadeiar.

Prezos desta Cidade . . . 5:555,^224
Ditos nas Provindas . . . i 440^000

4:975(^1824

(jConchiir-%e-ha no JV.° scgumt,,')

SaUe Siipplemento a esle N.°

NA IMPRENSA NACIONAL.
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N. B, Como ttm corrido assar, tranifi^urodos os succCisos

do Rio lie Janeiro Aos fins de Outubro e priítcipios

. de í^ovcii.bro, p,ira deites le furinar id>:a hum poti-

t CO mais veiidica, transcrevemos do N." lOi í/o Es-

pelho 5 periódico do Rio de Janeiro , e talver. o

mais bem escrito de quantos alli se publicão ^ os se-

guintes iiiteressantei artigos , a ijue accresceiíta-

n.os os dois Decretos di' reintcgrui-Ho dos Minis-

tros ,jCfef,rahidos da Gaíeta do Rio A'. I J4.

BRASIL.

a#^ R/í de Janeiro 5 Novembro.

V_Tirandò em Inim pequeno circulo excêntrico a gran-

1*6 orbita dos negócios políticos, não podemos escrutar

arcanos
, que liifm dia serão plenamente revelador ; ma?

tíencfd a ijOiíra de pertencer ao bom e generoso Povo

desta ('aite
,

que tem dado tão çxuberantes prevas de

Jealdnde , de 'justiíja , e de magnanimidade, laltariamo?

ao nosso dever, se não copiássemos ao menos a. sombra

íiaqiielles nobres sentimentos, que com tanta glona sua

«ssoalhou nos últimos dias
, a lim de que os povos das

outras Províncias conlieçáo que os; seus Irmãos tluminn-
ses não Ides cedem em verdadeiro patriotismo e em, ina-

balável fidelidade.

• -Motivos, que não podiáo deixar de ser muito pon-

derosos, luviSo obrigado aos Illuscrissimos e Excellcntis-

,simos José Bonifácio de Aiidrada e Silva, e Martim Fraii-

.cisco Ribeiro de Andrada , a supplicar a S. ftl. I. a de-

{Tnissão dus Altos Empregos
,
que exerciáo , de Ministros

e Secretários de Estado dos Negócios do Império e Es-

trangeiroSi, e da Fajenda , e o ncsso Au;^usto Irnperador

coni protuiido pezar havia cedido a pcrji idas instancias.

-O conhecimento do decisivo pre.s,timo daquelies Illustres

L^abios , a lembrança dos abalisaJgs serviços
,
que havião

jlçitoaQ Biasil, e a convicçãp da necessidade da sua

.cooperação para salvar a Pátria de proccHas, que infeliz-

ttnente se annunciavão por negras nuvens, que abafayjo

o horizonte ^ agitavão Seu Wagnaiiuno Coração.

O povo desta Cidade, que não debalde havia, no

-Ijiemoravcl dia 12 de Outubro , ostentado a sua nobreza,

e o seu amdr da juUiça, não pôde siipportar aquella per-

da
,

que julgava irreparável. No dia jO do mencionado
mez escoMiendo para interprete da sua vontade o Excel-

leiítissimo José Mariano de Azeredo Coutinho, Procura-

,tior desta Piovincia, ao qual declararão seus votos, indi-

cando os pejturbadores do socego publico, e exigindo o

restabelecimento dos Beneméritos Ministros , em plena

Caiara, presidida pelo Uezenibargador José Paulo de Fi-

gueiroa Nabuco de Araújo, pela ausência do Juiz de Fo-

ra . se lavrou huma Acta
,
que foi assignad.i por inimen-

so numero de pessoas , e por intervenção do dito Pro-

curador desta Provincia , e pelos das mais, foi S. M. I.

convencido assim das grandes vantagens , como dos fer-

vorosos desejos da rtstituiç;io daqucllas Dignas Columnas
-da Luso Impefio.

- r. Entretanto muitos milhares de Cidadãos (a que sp

fâjuntátão muitos estrangeiros , assustados pela sua segu-

. íarxja ) corriáo a assignar a enérgica Representação, que

, abaixo' transcteveremos, a fim de fazella subir ao Tluono,
,«jue havia poqco fora levantado sobre seus corações, A
valente e constante tropa desta Corte , alem de partici-

par dos mesmos sentimentos, tinha de resentir-se que

vozes mais maliciosas que indisctetas ousassem denegrir

-O seu brio, suppondo-a capaz de affastar-se hum só pon-
to da estradâida hopra

,
que sempre trilhara, e entregou

nas Mãos do Seu Grande Chefe as expresstes do seu de-

iver , e os votos do seu patriotismo. S. M. I. não care-

,cia de tantas e repetidas Representações para dar hum
passo, de que pendia a prosperidade do Krasil , e á pri-

. meira evidencia da vontade geral Decretou a restituição

iflfis lUustres demittidos aos seus itnpottaíitijsJiços ftl|\nif-

terios.

Apenas se divulgou, ou antes se .adivinhou esta gra-

ta noticia , acodirão muitas pessoas de, liiffcrentes chsses

a acompanhar os ditos Ministros desde a chácara , a qu.o

se havião retirado. Perto do Convento dos Carmelitas

os encontrou S. I\l. I. , e Sua Augusta Consorte, e alli

se admirou a sceiía mais tocante, apeando-s<; o Mesmo
Senhor, e abraçando o Excellsntissimo José IjOnitacio

de Andrada
, sendo as laoiniias do prazer a expressão

mais enérgica do transporte, que experimentavão. O po-

vo
,
que successivamente engrossava , rompeo entLO em

alto^ vivas a SS. MM. lí. e aos Illustres Ministros.
"'

Separando se depois S. M. I. , continuou o povo 'a

cercar, e a sustentar oDignissimo fliinistro do Império,

que chegacio à Praça da Constituição se apegu , c fòi

ievado em braços do po\ o cada vez mais niimeroso , até

chegar á sua residência, onde appareceo o Imperador, 6

foi cortejado com repetidos vivas. Posto em huma saía

o Ínclito .Andrada , dobrou os joelhos , e levantando as

mãos ao Ceo , debulhado em pranto soltou as mais ter-

nas expressões de reconhecimento. Os espectadores con-

dnendo-se da extrema agitação, em que elle se achava,

atalhavão seu discurso supertliio em presença de tão ex-

pressivas demonstrações. Immensa gente enchia a praça ,

as escadas , as salas ; qual queria vello
,

qual abraçallo ;

hum bradava , outro offerecia em suas lagrimas o fiel

testemunlio do seu extático jubilo. ;
.'/. .

, Tal foi o triunfo-, que a virtude e H' ifierito conse-

guirão ; tal a gloria, de que nunca se adornarão os Cé-
sares, e os Alexandres ;y tal a fortuila mais appreciavel

do que os thesouros de Cressò , e de Dário; e a unidi

digna de desafiar a inveja, assim como de saciar o cora-

ção de luim verdadeiro Patriota. ' ' '. '"
'

Parte do povo correu então a cóndiízir oExcelientis-

simo Caetano Pinto de Miranda Montenegro , reintregado

no Ministério da Justiça a rogo, e por acciamação do
Povo , assim como péla mencionada Representação dos

Procuradoris de Pxoyiiicias , que foi levado á mesma Ca-
sa , oiide S. W. I. è todos os Ministros estavão já con-

g'^gadQs,;,',^: ;

'
.-^j;;

'

; ,

Como <se 6 dia n.ío bastasse a tantos àppiausos , ii

noite oíTefeceu ainda hum espectáculo interessante. Che-
gando SS. MM. II. á Tribuna do Theatro de S. João

(que se achava todo illuminado) romperão os vivas assim

aos Sagrados Objectos do nosso respeito e veneraçiio
,

como aos Excellentissimos Ministros, que se achavao ria

mesma Tribuna.
,

',

A Poesia rendeii ' o deviclò tributo ao mérito ; e a

Musica eiiercendo-se assirri no Hymno da Caçada de Hen-
rique. IV. , com as letras em PortugneZ applicadas ao

Grande Pedro , como na excellente composição tio im-
mortal Rosmi , o Barbeiro de Servilha , encantava os

espectadores, em quanto em todas as ruas da Cidade se

gozava de geral illumiiiaçâo espontânea , repetida nas

duas. noites seguintes.

Na terc-. ira noite muitos Cidadãos a cavallo , acorrl-

panFiadòs de grande concurso de povo a pé , se dirÍ£;iráo

á chácara do Kxcelleiítissimo José Eonif.-;cío de Andrada
levando a Alusica do 4.° Batalhão de Caçadores, que te-

ve para isso a competente licença , seiido annunciados
por fogos do ar, e chegando ahi deráo vivas a SS. MM.,
e ap dito Exm. Ministro., que os recebeo cordealmente,
entrando, a Musica , e todos os cavalleiros , que a acom-
panliaváó, e se dirigião a fazer-lhe o dito obsequio. A
fllusica dentro da casa tocou por largo tempo; montan-
do a cavalho , der.io os mesmos vivas, e se retirarão

Com símilhantes fogos, tocando pelas ruas; dirigirão-se

então á casa do Excellentissimo Martim Francisco Ri-

beiro de Andrada , onde deráo iguaes demonstrações de
estima ; repetindo a mesma scena em casa do Excellen-

tissiqio Caetana Pinto de Miranda Montenegro.

,^
Pyrante o Espectáculo S. M. 1. Se Dignou lançar

.?io,.l|pYa.,gránde. numero dç exemplares de íjuma Proclá-
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mação impressa,- que o Mísmo Smlior Ditigioaos Seus

Suhditoí. Na riirsiiia occSsiáo se distribuirão a<; mancio-

nadaS Representações, assim como luima Proclamação
i

ijue anteriormente se espalha'ra.

Darcmns todas as Peças citadas , assim para chega-

rem áiiiielles , que não as obtiverão , como para com-

pletarmos este assumpto.

Proclamação a'e S, M. I.

Briosos e Jears Fluminenses! — Acabaes de dar-Me

a prova maií tonvincente de affecto
,

que pcdieis mos-

trar tant.) a Mim como á Sagrada Causa deste Impé-

rio. Os Meus principios de Constitucionalidade não sáo

para vós duvidosos , nem pata ninguém ; mas sim tem

sido por algun; meiKiscabados ; e para q\]e ellej vos se-

iáo cada vez mjis patentes , Eu as>ora mesmo acabo de

Komear hurn recto Ministro
,
perante o qual deveis de-

nuiiciar os terrivéis monstros, a fim de que a vara da

Justiça os faça p" desapparecer Ha face do Universo, ou

pelo menos do Impeiio do Brasil.

O caminho Constitucional está aberto pela Razão
;

.sicamos por elle, e as'im poderemos vir a clie°ar áquel-

le apuro de honra , desinteresse , e de amor da Pátria
,

que nos deve em todo o tempo caracterisar.

O Vosso Imperador sempre foi o Defensor dos di-

reitos deste Impetio, muito antes de vós O constituir»

des tal : portanto lembrai-vos que File nunca amaria

quem vos fosse traidor. A verdade apparcceu , e a expe-

riência vo-lo acaba de coniprovar.

Secunda vez vos recommendo Vi.lão e "Tranquilli-

'4<tde\ e pela primeira Vlgll.nicia sobre os inimigo? do

Brasil e Confiança no Ministério, que acabo de No«

mear.

He o que vos recommenda

_He o que deveis seguir. •

o Vosso Imperador

IMPBKàDOR,

Kepresentaçno Joi FrOcuraJnres das "Províncias.

Senhor.

Os Procuradores Geraes das Províncias do Império
,

reunidos nesta Corte, considerando os males incalculá-

veis, que ameação a Nação, e o Throno Brasifico
,
que

a impulsos do amor , e gratidão dos Povos Brasileiros se

levantou lia pouco para segurança da sua Liberdade , e

Independência no meio de maravilhosos applausos , e vi-

vas reDrodu?iJos no mesmo dia , e hora em todas as Pro-

vinctis do Império, serião perjuros a teus deveres, se

emudecessem no meio do perigo
,

justamente temido pe-

I os Supolicantes , e pelo honrado l'o\o desta Corte ,
què

entre judiciosos alaridos reclamáo contra a demissão dos

fres honrados Ministres , e Secretários dT-stado JOsé Bo-

nifácio de Aniirada e Silva, Martim Francisco de Andra-

da e Silva , e Caetano Pinto Montenegro , e querem a

teintregação dé ,«eus lugares.

Não sáo , Senhor , occultos aos abaixo assignados

,

nem aos honrados Povos desta Província , os motivos
,

que forçarão os dois primeiros Ministros a pedirem Suâs

demissões. Sabem, e he notório, que a ambição, a ve-

nalidade, e a iritriga , capiadas por excellentes frases

sobre a theoria Àoí direitos do Cidadão , com que ho-

mens recheados, de vícios, inimigos do Throno, demo-

cratas por orgulho, e não por systema
,

perturbadores

do publioo
,

pcitendem fascinar o PovO incauto, fizerão

espalhar ajiatliemas contra os beneméritos , e Constitu-

cionaes Ministros Ji se Bonifácio , e M?rtim Francisco,

que a par do desiotere'-";? próprio tem hum , e outro de-

s«nvolvido a vauidão de seus talentos com a maior ener-

gia pela sagrada Cau<;a do Brasil , depois de ser por am-

bos lançada a primeira pedra do magestoso edificio da

nossa gloriosa Independência. E dir se-ha , Senhor, que

a mtriga de poucos triunfou da virtude dos Povos Brasi-

leiros ? Constiuiiemos que vacile já o Throno Imperial,

que ha 18 dias acabamos de levantar? Entregaremos a

sorte d' este Império as vontades carbonárias d'liomens

eooistas ? Teremos animo de ver derribado -em poucos

tempo? « adorado Throno
,
que acabamas de erigir para

nossa Independência
,

para nosso decoro, e para nossa se"

gurança? Não, Senhor, não o eçperão os abaixo aSMi7.

nados por si, e pelos Beneméritos Povos, que represen-
tão. Tanta he a confiança

,
que fazem os Supplicantes

na firme Inaltera\'el Justiça de V. M. I. Accudi , Se-
nhor

, a esre rico, e vastíssimo Império, que tornará a

segurar sua firmeza , reinttegados , como pedimos os
(rcs Ministros acima me/icionados.— O Procurador Ge-
ral desta Província do Rio de Janeiro, José Marianno
de Azeredo Coutinho ; o Procurador da Província de S.
Paulo, António Rodrigues Velloso de Oliveira; o Pro^
curador da Província do Espirito Santo, José Vieira de
Mattos; António Vieira da Soledade, Procurador da Pro-
víncia de S. Pedro ; Joaquim Xavier Curado, Procura-
dor da Província de Santa Catharina ; Manoel Mattins d«
Couto Reis, Procurador da Província de S. Paulo.

Copia dii Vereação de \0 Jc Outubr»,

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrií'-

to de 1822 aos jO de Outubro do mesmo anno , nesM
Cidade e Corte do Rio de Janeiro em os Paços do Con-
selho

, em Vereação que fazendo estavõo os Vereadores,
e Procurador do Senado comie» Escrivão abaixo nomea*
do, ahí tendo-se ja findo a Acta de Vereação ordinária

na forma constante do livro delia, por parte do Procu»

radcr desta Província José Marnnno de Azeredo Couti-
nlio foi cummunícado que se achava dentro dos Paços do
Conselh<=i acompanhado de immrnso concurso de Povo

,

que estando de propósito á sua espera o interceptou
, e

embaraçou na passagem pata sua casa, dizendo-lhe que o
Povo estava em massa á porta do Senado cOm suas re-

presentações, para serem apresentadas a S. M. 1 pel»

mesmo Senado, e por elle Procurador Geral, pedindo
Houvesse o Mesmo Aujusto Senhor por bera instaurar

tiOs seus lugares os Ministros , e Secretários de Estad*
dos Negócios do Império, e dos da Fazenda José Boni-

fácio de Andrada e Silva, Martim Francisco Ribeiro de
Andrada , e bem assim o da Justiça Caetano Pinto de
Miranda Montenegro , de cujos conhecimentos , litteratu-

ra , honra
, e desinteresse , e amor ao Brasil o mesmO

Povo esperava, e confiava o progresso, e estabilidade

deste Império rico, vasto, e poderoso, e que fará a ad-

miração
, e inveja das mais Nações , tendo por seu Per-

petuo Defensor o Magnânimo , Excelso, e Justo Impera-

dor o Senhor D. Pedro I , Delicias do mesmo Povo , de
quem ousa esperar , e submissamente pedia tal Graça

,

sendo mandado introduzir pelo Procurador deste Senado,

apoz delie entrou igualmente numeroso concurso de Po-

vo, que occupava ambas as saias, escadas , e corredores,

ficando hum considerável ajuntamento no largo, e por

não se achar presente o actual Presidente o Desembarga-

dor Joré Clemente Pereira
,

para niator solemnidade des-

te Acto requereo o Procurador Geral aos Membros do

Senado
,

que se achavao presentes o Uesenbargador Juiz

do Crime
,
que tem servido nos seus impedimentos pela

noticia, que se lhe tinha dado de se achar o dito Des-

embargador licenciado por S. M. I.
,

para continuar a go-

zar da demissão temporária que havia obtido : e assen-

tindo o Senado a este requerimento, mandcu pelo Alcai-

de rio mesmo chamar ao dito Desetrjbargador José Patito

de Figueiroa Nabuco e Araújo , e no entanto chegando

o dito Procurador Geral a huma das jaoellas do Senado
,

perguntando ao Povo
,
que se achava em baixo

,
qual era

a sua intenção ; enthusiasmado o mesmo Povo com re-

petidos Vivas a S. IV!, I. , declarou que hia de confor-

midade com as representações
,
que ja se achavão entre-

gues no Senado, para elle Procurador Gerei com o mes-

mo Senado passar immediatamente a apresentar a 8. M.

1.
,

pedindo-Lhe Houvesse de Diffetir-lhes por ser mui
justa a sua causa; e çue es^eraváo que o Mesmo Senhor

Houvesse de apartar desta Corte tcdof os individues ,

que tinhão concorrido para 3 desunião do Governe
,

pojs

que tendo o niesn-o Povo depositado etn Suas Rcaes
Mãos o Governo não só <ícsta- Província , como 4as q««
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se adiío Unidas , só dis Sms R<seí e immediata? Re-
soluçócí dependia a salvação da Hatri.i ; não se achando

Scuí Ministros responsáveis a outra al«uim Autlioridade ,

que não fosse ao ftlesmo Imperante
,

que tem dado so-

bejas prOvas do Seu Liberalismo , e (constitucionalidade.

Chegado que loi o Desembargador Juíj do Crime se di-

ligio ao dito Procurador Geral, e depois de ponderar que

estando de bom grado prompto para tudo que era justo
,

dom tudo que llie occoiria, que não estava competente-

mente authorisadn para presidir no Senado, n3o só por

não lhe constar Otlicialcnente o impedimento do actual

Presidente , como por não ter recebido nomeação algu-

ma , e não podendo ter a ccrteia de ser escolhido, pois

ainda que a Lei na falta do Juiz de Fora nomeia a hum
Juiz do <'rime para o substituir , liavendo outro o pode-

ria ser : foi respondido pelo Procurador Geral com ap-

plauso de todo o Povo, que sem ofFender as Leis, e

comprometter a authoridade delle Ministro , requeria a

sua assistência como authoridade publica
,

para attestar

do unamine concurso, e consenso do Povo : e igualmen-

te requeria ficasse esta Acta em Sessão aberta por alguns

dias
,

para concorrerem as mais pessoas que são do mes-
mo voto e opinião , de que para constar fiz esta Acta

,

que assignárão com o Povo , e eu José Martins Rocha ,

Escrivão do Senado da Camará que o escrevi. — Nahu-
ca , Bulhões, Pereira da Silva , Vianna , Xavier. — Como
Procurador Geril desta Província José Marianno de Aze-

redo Coutinho. — Está conforme. — José Martins Rocha.

Representação do P«vo.
Senhor.

O Povo desta Capital e Província , amante da gran-

de Causa do Império do Rrasil, protesta e jura na Pre-

sença de V. M. I. , do Ceo , e de todo o Mundo
,
que

a dimissão concedida aos beneméritos Cidadãos José Bo-

nifácio de Andrada e SiWa, e Martim Francisco Ribeiro

Be Andrada , dos Empregos de Ministros • Secretários de

Estado dos Negócios do Império, Estrangeiros, e Fazen-

da , he assas perniciosa a vantagem
,

grandeza , e anda-

mento progressivo da Independência , e liberdade deste

na-icente , mas rico, e vasto Império. Os seus conheci-

mentos poiiticos , a sua reconhecida litteratura , o seu

credito estabelecido para com as Nações Estrangeiras , a

stia hi^nra , e o seu d.-cidido patriotismo e amor piela sa-

grada Causa do Jirasil , os tinháo constituído dignos da

admiração jeral , do amor, e respeito dos Cidadãos ami-

gos da ordem , os c>uaes olhavão para elles como a úni-

ca ancora (unidos ao Throno de V. M. I.) deste novo
Império , e como o terror de tenebrosos , e incendiário»

partidos
, que minando a estabilidade do Brasil , ameaçáo

conduzillo ao theatro sanguinoso da anarquia, da discór-

dia, e desunião das «ujs mais bellas Províncias, das quaes

em humas reiniri a Arisrocracia, em outras a Democra-

cia, e cm todas a confusão, o despotismo, a desolação,

e a guerra civil. Eis-aquí , Senhor , em que pararáó os

esforços , as vigílias , e as fadigas de V. M. I. , e des-

ses dois Ministros : e eis-aquí em que se lijo de conver-

ter os nossos juramentos , os nossos sacrifícios , e os ho-

locaustos da nossa Pátria ! He para remediar a estes ma-
les imminentes , he mesmo para ventura de V. M- I.

,

«]ue dobrado ás Supplícas deste Povo fiel , lhe convém
Dignar-se de rechamar aquelles dois beneméritos Cidadãos

ao exercício de seus Empregos , de que elles se despedi-

rão ; todo o Povo sabe , Senhor , e V. M. !. também o

Sabe ainda melhor, que a dimissão por elles pedida só

teve por objecto ver crescer impunemente o partido de

hum bando de facciosos, que intentão collocar-se nos

primeiros cargos do Império, espalhando, para consegui-

rem seus fins , pela gente Crédula , idéaS de tituro des-

potismo , e o mais he , Senhor, que até ousa'ráo publi-

car que tinhão á sua disposição a força armada
,

quando
só elles teriso capazes de exercer esse despotismo , se

podessem hum dia tomar as rédeas do Governo, até ago-

ra exercido com tanta liberalidade ; e este Povo , Se-

nhor
,

que acaba d* ser regenerado
,
que só deseja ver á

testa da adminiitraçío publica Cidadãos honrados , qiié

attentem pela sua segurança pessoal, e da propriedade,

que o defeodào das invasões externas, de que sé vê amea-
çado

,
para cuja defeza se tem prestado tão hetoicímen-

te cooi donativos , e empréstimos
,
poderia ver a sangue

frio ingeridos nos cargos Públicos esses facciosos
,

que
procuráo as sombras da noite para concertarein os seus

malvados planos? Ah! Senhor, quem então se contaria

seguro? Quaes seriáo os ( idadáos honrados que qnere-

rião habitar nesta Corte? E qual seria o residlado final?

A anarquia, e a guerra civil; e V. M. I , tendo em
torno de si os authores da desordem , em vão pertende-
riâ remedialla, e a Sua Sagrada Pessoa com toda Sua

Real Família ficaria exposta aos desvarios de perversos e

ambiciosos. Convém pois , Senhor
, processar , e punir

os malvados; só este remédio he capaz de salvar a Pá-

tria, e não a dimissão de Ministros fieis e zelosos, pois

que huma tal medida lie mais hum degráo para os faccio-

sos chegarem aos seus fins. Esses Ministros , que tão de-
nodadamente tem pugnado pelos direitos do Império do
Brasil, que até agora tem sacrificado a sua vida já amea-
çada pelr. Congresso de Portugal , devem ceder ás cir-

cunstancias , devem acudir ás crises da Nação, devern
salvalla dos males internos e externos, carregando-a aoj

próprios hombros. Outro qualquer partido que tomarem,
lhes será muito injurin-o ; ellcs perderão a reputação,

de que com tanta justiça gozão ; e elles merecerão a exe-.

cração deste Povo, se por ventura o deixcrcm agora ex-

posto a huma guerra civil. V. .M. l não encontra no
círculo dos homens Cidsdãus mais dignos , e que mais

mereção a confiança da Pátria , e he pof isso que V. M.
I. , obedecendo á Pátria , deve recollocalios nos lugares

,

de qus sahírâo. Este Povo fiel o pede, todo o Império
o demanda; e V. M. I., que jurou defeiuiêllo perpa*

tuamente , não pôde ser surdo ás vozes de sciis súbdi-

tos
,
quando se dirigem amostrar os nieios ds salvar o

mesmo Império. Rio de Janeiro 50 de Outubro de 1822.

(_Si:guem-3e ni asiignatiirai,')

Representação da Tropa.

Senhor,
Os Commandantes , e mais Otficiaes dos Corpos dí

Guarnição desta Corte com aquelle respeito devido á

Augusta e Sagrada Pessoa de V. M- I. , e penetrados da

mais dolorosa sensação á vista dos males imminentes
,

que ameaçáo o Brasil pela dimissão concedida aos bener
méritos da Pátria , José Bonifácio de Andrada e Silva

,

do Ministério dos Negócios do Império, e Estrangeiros,

e Martim Francisco Ribeiro de Andrada, dos da Fazen»-

da , ousáo comparecer ante o Augusto Throno de V'. M.

I. a expor que lhes consta, que alguns ambiciosos, e de

reconhecida perversidade , tem perlendido espalhar no pu-

blico, qiw elles tem em seu favor a for<;a armada, e

ate que alguns Militares são collaboradores nos funestos

planos, que a sua desmedida ambição tera traçado, a fim

de occuparem os mais pingues e eminentes Empregos
,

ainda mesmo i custa do sangue de seus honrados Com»-

patriotas , servindo-se de todos os meios qu» a cabala
,

c a mais denegrida calumnia podem sugjerir
,
para man-

char o credito, e illibada reputação daquelks dois bene-
m«ritos Ministros , desgostallos , e levallos ao extremo
de pedirem dtmissões , quando em seus talentos , honra

,

c credito adquirido nas Nações da Europa , o Brasil tinha

depositado a sua confiança, como os mais fortes pedes taes

do Throno Constitucional de V. M. I. , e da sua fgtura

grandeza , e felicidade : convencidos pois que he do seu

dever sagrado pugnar pela sua honra atrozmente ofFendi*

da , fazem patente na Presença de V. M. !• , que èllej

jamais faltarão ao juramento
,

que gostosos deráo , de
defender a Sagrada Causa do Brasil

,
que V. M. I. tão

heroicamente tem jurado defender , e respeitosamente

implorão
,
que V. M. I. Se Digne de Attentar pela tran»

quillidade , segurança publica, e salvação da Pátria, que

se acha ameaçada por hum bando de facciosos , fazendo-ot

processar , e punir como merecem ; outro sim espcrão da
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Sabedoria , e Justiça de V. M. I.
,

que para lionra , e

credito do Governo
,

prosperidade , e segurança do Im-
pério Brasílico , sejâo restituídos ao Ministério os referi-

dos bensmeritos Ministros
,
José Bonifácio de Andrada e

Silva
, a Martim Francisco Ribeiro de Andrada. Os in-

fraescriptos sempre fieis aOs seus juramentos procestão

defender á custa do s-ru sangue a Causa do Urasil
, que lie

a de V*. M. I. , e cheios rio maior acatamento beijáo a

sua Augusta Mão- Rio de Janeiro jo de Outubro deiS22.
— (^Se^ium-se as assignitiiras. ^

Proclamação qae se distribuía no Theatro no dia JO.

ru?

" ' Honrados Brasileiros ! Os vis Carbonários
,
que ju-

fárãf) a destruição da nossa Pátria para sobre niontóes de

câd.ivares , e ruínas ergueiem o decantado Republicanis-

mo
,

ganliárão por lium momento campo ás suas maqui-

nações. F.lies , abusando da boa fc do Imperador, ousa-

rão ( pérfidos !) derramar a zizania e a discórdia, e con-

íeguiráo o terrível resultado de desgostarem os Anjos Tu-
telares da Regeneração Erasilica , os lllustres Andradas

,

que erguerão nos seus liombros o pezo da nossa Indepen-

denci», para os fazer retirar do Ministério, única oppo-

íiç^o aos seus frenéticos planos.
'

Brasileiros ! A' testa do rancho infame está ( vós

bem o conheceis) hum monstro que por desgraça lie nos-

soPatricio- hum vil sem conhecimentos, nascimento ori

virtudes
,
que quer engrossar com o nosso sangue

, para

fartar a sua demasiada ambição. Hum pérfido, que sau-

dou o Decreto desor^anisador de 29 de Setembro dei 821

com a cerimonia do seu infernal rito, e que hoje com
o amor da Pátria nos lábios , e o ódio eterno no malvado

coração, pettende a ruína da mesma Pátria, que o sof-

fre ainda.

FJIe he o nosso maior inimigo: e osDemirgogos são

os nossos verdugos. A nossa existência politica está em
perigo ; o nosso Imperador á borda do precipício. O Le-

me do Estado saltou foro das mãos do seu Piloto ; e o

ÍJavio está prestes a dar no escolho. Eis a linguagem

da honra !

A' lerta Brasileiros ! Vingança contra os perversos.

União e Constância.

DenodadJs Militares ,
que haveis vingado a Pátria

do insulto dos inimigos! O vosso nome sérvio de ins-

trumento aos facciosos para publicarem que tinhão For-

ça Armada para os coadjuvar nos seus crimes ; está por

tanto a vossa honra ulcerada mostrai ao mundo a lide-

Jidade da vossa conducta : exigi do Imperador o castigo

dos miilvados .
que maculár-ío a vossa reputação, e re-

oanhareis o lugar
,

que vos pertence entre os Cidadãos
,

vossos Irmãos , com a confiança
,
que mereceis.

•' Invicto Imperador! Independência ou Morte , 'gri-

tastes Vós dos Serros Paulistanos ! Seu éco repercutfo

em todos os Corações Brasileiros : Ouvi, portanto, e

•marcai na vossa Alma a voz da Pátria mesta. Coragem
,

e Energia. A Pátria assim o exige. Moléstias agudas não

se curão com paliativos. Fechai os. Ouvidos aos parasi-

tai, que traficáó accesso junto a Vós. Ouvi confie lhos,

mas conselhos sãos. O resultado dos Clubs são funestos

.... fechaios , Senhor*
ff -.Tornem os Francklins Brasileiros para o Vosso .Ja.»

,d»V''e n.ío consintais fugir os encpmios
,
que mereceis,!

•» vosso Throno he firmado nos nossos Corações , € es-

te Império inexpugnável será com Vosco salvo das rui-

tnaist,' que preparáo-osí Cabalistas..

DECRETOS.

Havendo Eu concedido 2 José Bonifácio de Andra-
da e Silva , Martim Francisco Ri!'eiio de Andrade , e 1

Caetano Pinto de Miranda Montenegro as demissões dos .

Lugares de Ministros e Secretários de Estado
,

porqire as-

sim Me haviáo pedido repetidas vezes, e porque ninguém
deve ser obrigado a servir empregos de tanta responsa-

bilidade contra a própria vontade; e também porque oc^

cultamente mal intencionados buscavão por todos os mo-'
dos fazer- lhes perder a Opinião Publica, roubando á Na-
ção bons servidores : Julguei conveniente á Justiça e
ao bem do Estado acceitar-lhes as su.is demissões para

que então o Povo com imparcialidade e sizlideza descu-

brisse os intrigantes e calumniadores , fazendo justiça á

probidade c á virtude ; e com efFeito o Povo e Tropa
desta Capital conhecendo logo os autliores desta vil ca-

bala , com que elles pertendiâo engradecer-se , e promo-
ver tumultos, dissencões, e finalmente a guerra civil,

reunidos ein seus votos aos Procuradores Geraes das Pro-

víncias , e á Camará de^ta leal Cidade Me representarão

com toda a Constitucionalidade , e respeito o quanto

convinha ao bem do Império , e ao Meu
,
que houvesse

no Ministério toda energia, e unidade de sentimentos e

de meios, para o que era precisO que foisem reintegiados

nos síus lugares yixe Bonijaelo de Andrada e Silva.,, e

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, e também Cae-

tano Pinto de Miranda Montenegro. Por- tanto desejan-

do satislazer em tudo
,

que tor justo aos requerimentos

dos Povos , e ás representações dos Procuradores Geraes,

Hei por bem reintregar com efFeito os acima menciona-

dos nos lugares que anteriormente occupavão n*) Minis-

tério , exercendo assim o Direito que Constitucionalmen-

te Me pertence de nomear , ou demittir os Meos Mi-

nistros segundo convém ao Serviço do Império : Hei oU'
tro Sim per bem pelas mesmas razões que continuem

nos mesmos Lugares de Ministros e Secretários de Esta-

do Joãa Vieira de Carvalho na Repartição dos Negócios

da Guerra , e Luit da Cunlia Moreira na Repartição

dos Negócios da Marinha , e que/oáa Ignacio da Cunha
,

e Sebo stiiiío Luiz Tinoco da Silva, que agora saliem do
Winisteiio , tornem a exercer os cargos, e empregos^,

cue antecedentemente tinháo
, por esperar delles que con-

tinuem com a mesma probidade , intelligencia , e hon-
ra , com que até agora se tem distinguido no Serviço

Ptiblico. Os mesmos Ministros e Secretários de Estado

nomeados assim o tenhão entendido. Palácio do Rio de

Janeiro trinta de Outubro de mil oitocentos e vinte e

dois, e primeiro do Império. — Com a Rubrica de Sua

Magestade ;Iaip)eiial. — Luiz da Canha Moreira.

; Não sendo compatível com as actuaes circunstan-

cias deste Império
,

que o Batalhão da Brigada de Ma-
rinha existervte nesta Corte continue a tet a deoomina-

çáo de Batalhão da Brigada Real da Marinha destacado

no Rio de Joncii'» , que se lhe havia dado no Plano da

sua organisaçáo , nem tão pouco que seja considerado

como parte dependente ainda do Corpo que existe em
Portugal: Hei por bem Determinar que d'ora em dian-

te o mencionado Batalhão fique tendo a denominação

de— batalhão de Artilheria de Marinha do Ria de Ja-
neiro. — O Conselho Supremo Militar o tenha assim en-

tendido , e o faça executar com os despachos necessários.

Palácio do Rio de Janeiro enrviíue e quatro de Outu-
tro de mil oitocentos e vinte e dois. — Com a Rubrica

de Sua Magestadc Impetial. — ilí/)«oe/ António Farinha.
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GAZET^J UA^lVERS.áL.
SEXTA FEIRA 24 DE JANEIRO.

F R A N q A.

O Paris 5 rfí Janeiro.

Príncipe Leolpoda de Saxe-Coburgo jantou hontem
com S. M. em família.

O Conde á'Hespanha (D. Carlos á'Hespanlia?^ que
fora encarregado dos interesses da Regência à'Hespanlta
em Verona , acaba de chegar a Paris.

Idem 6.

O Duque de S. Lourenço , Ministro d'Hespanha , ex-

pedia a noite passada Inim correio a Madrid.
Chegou Sabbado á Embaixada Hespanhola hum cor-

reio extraordinário, com rmportanies instrucçóes , dizem
para o Ministro de S. M. Catholica junto da Corte de
Londres.

A escolha para a Embaixada d'Inglaterra está en-
tre o Príncipe de Polignac , t o Duque de Fitz-James.

S. Exc. o Ministro dos Negócios Estrangeiros , Mr.

de CÁaieaubriaiid , deo hontem assembléa , a qual foi

mui brilhante, e entre os assistentes se notava o Ge-
neral Qitesadà.

GRÃ-BRETANHA.

Londres S de Janeiro.

He circuustancia curiosa
,

para dizer o menos pos-

sive! a este respeito, que Mr, Oti-jrard ^ ao mesmo tem-
po que he perseguido nos Tribunaes francezes pelo Em-
baixador d'Heipanlia por ter negociado hum Empréstimo
com a Regência de Vrgel ^ esteja actualmente enviando
dez milhões de, francos, e vinte e cinco mil espingardas

ás tropas Realistas. A Estreita
,
que annunciou este fac-

to em sua tolha de
j , e que não tem sido desmentida,

repete a asserção, e a acompanha com as seguintes mui
obvias, e concludentes reflexões: — ''Se Mr. Oiivrard

,

que regressou drf Verona , faz tão enormes avanços á

Regenica d'Hespanha
,
podemos nós suppor que elle o

faz assim sem ter bem verilicado o seu fundamento , sem
ftllarmos de fortes garantias? — Subsídios tão considerá-

veis, e tão francamente dados aos Realistas Hespanlioes
,

não são acaso liuma forte comprovação de outro facto

que hontem annunciámos , a saber , de que as Cortes

«íe Vienna , S. Pcterslnirgo , e Esrlin
, tem reconhecido

a Regência A'Hcsponha ; e que este reconhecimento se-

rá proclamado immediatameiíte regressem (de Madrid')
CS Embaixadores daquellas três Potencias?" ( O Coasti-
tiicioiíal também diz que Mr. Oavrard enviou os lO mi-
lhões , c a4ii& espingardas i Regência dos Realistas.)

HESPANHA.

Madrid )6 de Janeiro.
Neste instante recebemos (o Esj ectador ') por ex-

traordinária o Constitucional de 10, que contém noti-

cias summamente interessantes. Em artiço de Françfort

f de Janeiro insere a Circular enviada pelos Gabinetes

A'Áustria ^ Prússia, e Rússia a seus Enviados junto das

Cortes da Europa. Neste curioso documento se falia pri-

meiro nos assumptos da Itália , e da Grécia , e depois

dos da Hespanha, Quanto aos primeiros trita-se da eva-

cuação GO Piemonte pelas tropas Austríacas , e da dimi-

nuição das do Reino de hapohs; a empreza dos Gre-

gos he qualificada depois disso de irrefiectida e crimi-

nosa , e se assegura que foi unanimemente reprovada.

Quanto á Hespanha , nada offerece a Circular de novo
aos que tiverem lido as celebres Notas. Só reparamos

que nesta Circular, cuja data he de 14 de Dezembro,
se assegura já que os Ministros das três Potencias rece-

berão ordem de deixar a Península ; o que prova que
esta determinação não foi tomada em vista das respostas

do nosso Ministério j e que erão dcmaziado fundadas as

reflexões que sobre o objecto das Notas fizeráo alguns

Deputados na memorável sessão do dia ii.

A 8 liouve hum grande jantar em Paris em casa

do Embaixador da Rússia , a que assistirão todos os Em-
baixadores das Potencias estrangeiras, menos o Hespanhol.

Assegura va-se que o Gabinete ^ussiano logo que se ti-

vesse retirado o seu Embaixador de Madrid^ o acredi-

taria junto da Regência de trgel, o que certamente,

seria mui original e gracioso!...

LISBOA 2j de Janeiro.

CORTES. — F/m da Sessiio de 21.

Entrou em discussão a addiçao seguinte ;

Despezas da Segurança Publica .... icroo^J^ooo

O Sr. Compôs disse : que se oppunha á approvaçãoL

de similhante quantia
; ^"^ ^"^ só podia ser applicavel

para espias e delatores ,
que taes princípios em hum Sys-

tema Constitucional são inadmissíveis. Hum Governo jus-

to deve fazer a vontade ao maior numero , e sendo as-

sim não deve ter receios de ajuntamentos occultos
,
por-

que he livre a cada hum fazer o que quizer em sua casa;,

quando porém se publicar alguma conspiração , então o
Governo com a energia que lhe deve ser própria enfor-

Que os delinquentes , e a Pátria nunca correrá risco.

O Sr, Borges Carneiro sustentou a somma conio

necessária no actual estado das reformas
,
que se devem

fazer. Foi apoiado pelo Sr. Girão.

O Sr. José Liberato disse : que se não levantava

para regeitar a somma indicida ; mas para regeitar o

seu titulo, e a entrega aO Ministério das Justiças: qus

não tmha duvida alguma em que se dê huma somma pa-

ra a segurança publica ; mas entregue ao Ministério, e
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não a qualquer das Secretarias em particular : que com Brigadeiro encarregado do Governo dus Arn.as da Cotié

esta coiídiçáo approva a quantia. e Pioviíicia di Extríinailurú acerca das reprcsentaçót-s dos

Os Srs. Lapa da Cunha ^ Soarís Franco, Sá , e Commaiidantí-s de i.avallatia n.^ 7i * ^ açadorcs ii." 2.

loureiro combaterão esta opinião , sustentando que se Ouvio-sé com agrado a felicitação do Capitão de

deve approvar esta sorr.nia. Mar e Guerra, Inspector do Ars = na! do R<"/ de Jimeiro
,

Ainda fallárão os Srs. Tri^oso , IS^ovaes , e o Sr. Virissimo ftlaximo de Almeida.

Moura, que combateo a opiniãn da expressão ~ espiona- Distribuirão-se pelos Srs. Deputados exen.piares da

gem :r para que se perlende applicar esta somnia : que Conta da Cominissão Fiscal do /oiro. E tieario as Cottts

pelo contrario lie para pagar is vedi:iaj (*) que o En- inteiradas da parte de doente do Sr. Segurada.

carregado da Segurança Publica deve ter no campo em O Sr. Rcdrigueí Bailus irandcu para a uieza buma
tjue nos acbaiiios á vista do inimigo. Que isto lie indis- Memoria sobre aniortissção da Di\ii!j Publica

,
que olic-

pensavel , e que nao devemos descançar só á sombra da rece Francisco Gomes de Aze\edo, da Cidade do Purio,

arvore da Constituição como que se ella tivesse protun- e liuma representaç."o de Muiioel AKcs da Cru? sobre »

dado a sua raiz. Que temos inimigos externos e internos distincção que merete a mcsrr.a Cidade
,

por ter dado o

jiinguem o pôde duvidar ; paia os conbecer parece-me impulso á nossa Regeneração Politica.

pouca a somma
,
que pede o Sr. Ministro; porém como O Sr. Correia de Lacerda nunAou para a mezs a

elle se responsabiliza , desse-Ilie embora essa pequena seguinte indicação : = Sendo liuma das attribuições das

somma. Com tudo não convenho em que deixe de dar Cortes fixar todos os annos , sobre proposta, ou informa-

contas ; que as dé publicas também não he possível; çáo do Governo as forças de terra e de mar, assim or-

julgo por tanto que as contas se poderão dar a hunia dinarias em tempo de Paz, como extraordinárias em tcm-
Commissão particular, que todos os annos as tome iies- po de Guerra; requeiro que se pcssa com urgência ao

te Congresso. Governo aquella proposta ou informação, para o bobe-

Julgando-se discutido, e retirados os Ministros d'Es- rano Congresso decretar em hum e outro caso, qu:l

tado
,

procedeo-se á votação de cada huma das addiçóes deve ser a somma destas fcrças.

na fó 'na seguinte. O Sr. Barreio Feio mandou para a meza hum reque-

Secretaria d'Estado : Approvada. rimento de fres Officiaes tta Iliia de S. Miguel, que

Desembargo do Paço : Ficão reduzidos a 6co^oco achando-se ptízos ha 7 mezes incommunicavcis , ainda

réis todos os ordenadas que excediáo a esta quantia, ces- se lhe não fornir u culpa, e requerem ao Sobírano Con-

sando quaesquer outros que lenhão poroutra Repartição. gresso lha mande formar: passou á Commissão das Pet!-

Ficão igualmente cessando as gratificações que recebião çóes.

alguns Officiaes peia formação do Código , e Censura de O Sr. Secretario Bfl/iVi» Alberto fez a chamada , e

livros, assim como huma .espectativa de 2401^000 rs. disse se achavão presentes 99 Srs. Dr.^utadox , e que

Casa da Supplicação: Todos os ordenados ai:ioo^, faltavão 14, dos quaes ij estão doentes , e 1 sem causa

excepto Chanceller : os aposentados reduzidos á metade motivada.

do ultimo ordenado que tiverão, menos os que se acha- Os Srs. Secretários Thoniás de Aquino e Sousa C"cJ-

váo assim por ,'ivisos
,

que ficão abolidos : (ícão igual- telbraitco introduzirão o Sr. Secretario d'Estado dos Ne-

mente abolidos certos ordenados a Juizes extinctos , Co- gocios da Fazenda , e logo o Sr. Presidente declarou a

JTIO Juizes de Cavaleiros, Coutadas, etc. Ordem do Via

O Sr. Xavier Monteiro propoz os seguintes augmen» Continuação do Orçamento da Vesj.eza pela Repailiçco

tos } que forão approvados. da Fazenda.

Os Corregedores do Civel
, e os d» Crime da ( ida- Abrio-se a dÍ5CUssão á seguinte sonima.

de íkão percebendo jOC(^0DO rs. ; e os outros Juizes i," Alfandega Grande de Lisboa.

dos Bairros 240^^)000. Folha da Alfandega pdo Con-
Relaçáo do Porto; Approvado. selho da Fazenda .... 42:000^000
Junta do melhoramento : Supprimida. Consulado ........ jóCj^coo
Junta da Eulla : Regeiiada a despeza ; e o plano de Meza do Sal 1:460^000

reforma offerecido pelo Ministro á Commissão de Fa- Portos Secos 28o<f)Cco

zenda. Paço da Madeira i:402(£;4OO

O Tribunal da Liberdade de Imprensa : Approvado. Pela folha de Correntes.

Despezas miúdas do Desembargo do Paço : Supptimi- Ao Ajudante do Tliesoureiro 27C(J)GO&
das por serem pagas pelos emolumentos. Ajudante do Contador da Con-

Despeza dos Prezos : Approvada. ferencia 270^000
As despezas eventuaes da Segurança Publica appro- Ao Thesoureiro ea: contas

vadas ; sendo obrigado o Ministro a dar contas a huma (Olival) 540^000
Commissão secreta das Cortes. Ao Thesoureiro actual (FVio) ;6o^coo

O Sr. Presidente deo para ordem do dia continua- 47:141(^)400

çáo do Orçamento, e levantou a Sessão depois das 2 h,

^__,e,.^>..j__ O Sr. Borges Carneiro depois de ter fallado em ge-

ral da má administração das Alfandegas , do immenso
Sessão de 25 de Janeiro. numero de seus empregados , dos inconvinientes que se

Aberta a Sessão , e lida a acta da precedente
,
pas- encontrão no expediente das partes , e finalmente nr*

sou-se a ler o expediente, em que se comprehendia a se- pouco effeito que tem produzido as Comniisíóes encar-

guinte co/respondencia : — Hum officio do Governo pela regadas de propor a reforma ; concluio que era necessa»

Secretaria d"i:;stado dos Negócios do Reino acompanhan- rio reduzir os Empregados , e que aOs que servirem Stf.

do huma Consulta da Junta das Vinhas do Alto-Douro íhe pague bem ; que para esse fim sé authorize o Go-
dcerca dú$ exportadores de aguas-andentes. Outro em verno para nomear huma ComrniisSo que trate desta le-

que se temette huma Consulta da Meza do Dczembargo ducção ; porém que no Congresso lhe devem dar as bi-

do Paço sobre huma representação do Corregedor de Fe- ses geraes para esse fim : propimha a íeguime indicação;

nafiel. Outro acompanhando hum Certificado acerca das Sases para resular a Alfandiga rf-e Lisboa.

Províncias dissidentes doBrasH, Outro pela Secretaria de "Na Alfandega Granda haverá si^mentc as me?os

Estado dos Negócios da Guerra incluindo hum officio do seguintes: huma em que se dcsp-acliem tcdas as fazendas

r ; ' por salúdil
,

quer se exportem para a« possessões T.'ltra-

(*) Teremos pois no Diccioiiario Portugiiez a nova marinas , quer para paizes estrangeiros-: outra em que se-

accepção da palavra vedetas , i. e. espiões ; fica pois © recebão todos os direito» por entrada , seja qual for a

mesmo, e só temos questão de nome. sua applicação , e dínotninação ; e sejas qtnés forem o»
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géneros de que r.e pajín : outra na ofiertitra , na qual

}nesidirá o Jtiiz d'Alfaiivlega : outra no l^atco ern qus se

ileçpacliem as fozcrndas de estiva ; outra tinalinenle da

Caziilta , onde se escriptiircm as fazendas, que se cos-

tuiiáo despachar itr, Ca=s.
" Kuma Con-miísáo proporá logo qiiaes sejão os Of-

liciaes absolutamente necessarii s para estas mezas , e

quaes os ordc~ridos que dcvâo \encer, que lodos sejão

pagos pela Fazendj Nacicnai. Estes Otficios serão todos

amovíveis , e pio de propriedade. Não venceráó emolu-

n-,entos das Partes •, c cassará qualqder dlstribuiçfio de

direitos que se fica na Alfind^-^^j.

" Em cada anno nomeará o Governo linma Commis-
são de r^e;;ociant-s encarregada de vigiar sobre a admi-

nistração da Alfandega. — O mesmo se tara com a Al-

fjiidcga das Sete Casas,

Os ordenados podeiri ser

Os Contadcrcs , Escri\ães, Feitores, e Guardas

juntos aos Feitores— Xoo^oco.
Os Tliesoureiros— i:Coo^03C, devendo o dinliei-

ro estar sempre em cofre.

Os Guardas menores
,

que serão poucos e bons

,

po's o grande nun^ero serve só d'eiii.obrirem liuns aos

outros — 400(^ccc."

O Sr. Ministro da F^azenda conveio na desordem em
qtte se achão as Alfandegas , e na necessidade de sim-

plificar a arrccajacjo dos direitos^ estabelecer iiuma admi-

nistração geral djs mesmas Alfandegas , regular a pohtia

do poito , e sobre ti.'do reduzir os guardas , fazendo-os

aliàs independentes, para que não prevaciqiiem : que pa»

ra isto elle mesmo ja se tinha lembrado da creação da

Commissáoy de que tratou o Sr. Borges Carneiro^ já

tinha feito hum esboço dos objectos, que se devião sub-

metter á mesma Coniinissão , e ate lançado TÍstas em in-

dividuo?
, cujos conliecinientos tiniia sondado : que isto

lie muito necessário, porque separaqúes de arrecadação

he hum monstro
,

que t.ilvez só em I'ortugal se veja ,

e em quanto dura poucos melhoramentos se poderão fa-

zer.

Os Srs. S^^aies Tranco , Pato Moniz ,
Oliveira , e

Treirc apoiárúo a mesma ppniiâo.

O Sr. Moura disse : que suppunha que os illustres

Preopinantes se tiniião desviado da questão principji :

que se trata de approvar a somitia da 47: i 42(;à4£>0 da

despeza para hum.i arrecadação, que rende 500:651^555:
que isto sem duvida he desproporcionado ; porém que no

estado em que vem o orçamento não he possível descer

a particularidades, e aqui pouca reforma se podia fazer;

que por tanto era de opinião, que se estabelecesse liuma

base, a qual fosse de 2 i por tento do rendimento da

mesma Alfandega , os quaes fossem distribuídos pelo

Governo, segundo a melhor arrecadação; tendo em vis-

ta que os Olficios não são propriedade de pessoa alguma,

como está determiiíado na Constituição, e como he bem
sabido desde o tempo do Marquez de Pombal,

O Sr. J o!C lÀberato apoiou ; e logo o Sr, Xavier

Moitteirg ponderando as difficuldades que se encontrão

no orçamento, que huma d'ellas he as Alfandegas, con-

cluio que não havia outro remédio senão adoptar-se a

opinião do Sr. Mourn
; porém que elle proporia que a

base fosse a de ; por ~

Julgando-sc a niiiteria sufficientemente discutida,

deo conta o t?<. Secretario Basilio Alberto das felicita-

ções do Coronel Commandjnte do Primeiro Batalhão de

Fusileiros do Rio de Jonciro
^

Fernando Luiz Pereira da

Miranda Palha, e do Capitão de Fragata Graduado José

Pedro Marcelino Selniltz, chegados recentemente do R/o

de Janeiro : tomarào-se na devida consideração.

Passou-se a riii^utir a seguinte parcella :

2.° Ordenados de alguns Empregados das Se-

te Casas i:42Q(^OíXi

Depois de pequena discussão passou-se ás seguintes :

j.' Almoxarifados de Lisboa 49:7'2s^^4i
4." Extinctos armazéns do Reino, e Torre de Pól-

vora,

Ordenados a Escrivães, Meirinho, ctc. i:4ÍOii,ooò

Depois de pequena discussão passou ás seguintes
,

em que não houve discussJO.

5.'' Banco de Lisboa por letras que des-

contarão 666:66Cçl)66o.

6.' Barão de Teixeira ,
pagamento por

conta do empréstimo de í!oo:ocO(j[Joco 140:000^000

Casa da índia,

7.^ Folha pelo Conselho da Fa-

zenda ....... 14:019(^246

Consulado geral de sabida .

Consulado dj Corte . .

Despezas da Casa

Dita com Escaleres .

Festividade de S. Thonic .

Ajudas de custo e doentes

lijaO-í)! 25

l:i5j9^l6o

49$(à='!ÍO

297^ocO
22:6551^944

Caia da Moeda. :•- - '

g,^ Ordenados 'i
' •'9:1 5 1 íj&oso

9.° Ordenados das Chancellarias e Sello . I2:59J<^I22

IO.' C-smmissáo do Inventario do: papeis salvados'

do incêndio. t

1
5' Ekripturarios a l30ij!) réisj e 1 P^or- _

''''

teiro
::..:''.

1 fiv;' c:V:844^coo^
• íícirt rrir.-

'

.
^•

1!.' Cominissão para a liquidaçío da DivH"'

"

da Publica (ordenados) 22:772^240

)2.° Conselho da Fazenda.

Ordenados pela folha do Tribunal . . . 47;?o6i;J)ooo'

Despezas do Tribunal , . . . 6:>íi(í>76j

Ditas pira a festividade de N. S.

da Conceição 2-;j\^ooo

„— 6:405^76;

A Rafael Mendes Furtado, Solicitador da

decima 36C12&COO

54:57 «álTâj

Sendo chegada a hora, retirou-se o Ministro; e 6

Sr, Presidente poz a votes as addiçóes que se ofFsreccrácí

d discussão , e forão approvadas da maneira seguinte :

Alfandega. — Que huma Commissão se encarregue

de propor a reforma , tendo por base o niinimo dos Or-

denados loCi^ooo réis, e o máximo i:6cO(^,ooo ; e que

os emolumentos sejão considerados como direitos: a qual

Commissão seja nomeada pelo Governo , e de 5 mem-
bros , aos quaes se lhe arbitre huma gratificação tio nm
dos seus trabalhos

,
que será proposta pelo Governo , e

por elle mesmo será marcado o prazo em que se deve

concluir esta reforma.

Sete Casas. — Applicou-se a mesma votação, tendo

outra Commissão em ssparado,

Alnioxarifidos de Lisboa.— Fica pertencendo á Com-
missão das Sete Casas, com as mesmas votações da pi^i-

meira.

Fxtinctos Armazéns. — Adiado para quando se tratai

do Arsenal.

tanco de Lisboa. — Approvado.
Barão de Teixeira. — Approvado.

Casa da Índia , Consulado geral de sabida, — Unida
á Commissão proposta para a Alfandega grande.

Casa da Moeda, — A' Commissão das Artes.
;

Ordenados da Chancellaria e Sellos. — Que vá self

discutida em huma das Commissóes creadas para os arti-í

gos l." e 2,"

Commissão do Inventario dos papeis. — Approva-

do , reduzindo-se a 1 o os Escripturarios.

Ccmmissão para a liquidação da Divida Publica. -—

Adiado por se requererem informirçõeí.
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Conselho da Fazenda. — Que os Consellieíros Vis-

conde de Balsemão ; Conde de Heniche ; D. Lourenço de

Lima ; Joaquim José de Sousa ; e João António d'Arau-

jo
,

por isso que não servem , iiauem sem ordenado

:

que os outros se reduzão a i:ooO(^: que o aposentado

José da Cunlia Fialho fique com 600{J> rs. : fiquem ex-

tinctos os Juizes da Coroa ; e o Cjpellão reduzido a izOç^

xs. Que os que percebem ordenados nesta Repartição
,

não venção outros.

O Sr. Xavier Monteiro requereo que estas decispes

se communicassem diariamente ao Governo para as ir

pondo em execução.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia Pareceres

de Cnmmissões , Indicações, e segundas leituras, e le-

vantou a Sessão depois das 2 lioras.

Sr. Redactor

,

Perguntão todos admirados que ratão terião os Brc-

íileiros para se retirarem de Coimbra ; e cada qual resol-

ve a questão por seu modo. Peço a V. m. que trans-

creva esta carta no seu periódico ; a fim que o Publico

fique inteirado do que deo causa a tão estranho aconte-

cimento.

Na noite do l." de Janeiro nío poucos estudantes

Europeos (oitenta , ou mais) se forão com grande assoa-

da ás casas dos Krasileiros ;
quebrarão vidraças ; apedre-

jarão os que lhes sahjráo ao encontro, injuriando-os co-

mo bem lhes aprouve. Como não houve (nem aquella

terra as podia dar) providencias algumas, continuarão os

tumultos com mais força e com mais gente : matarão o
creado de Pedro Alexandrino

,
que não quiz dizer onde

estava seu amo ; maltratarão de pancadas alguns que ti-

verão a imprudência de sahir fora , e ate as amas e crea-

dos que o erão de BrasiUi'os ; insultarão algumas casaS

onde se costumavão ajuntar ; em certa noite tinha cor-

rido que se darião tiros , a cujo signal se reunissem os

malévolos, e assim succedeo; chovèr.ío os pasquins e

proclamações convidando gente para os matarem, etc. etc.

Eis o motivo da sua fuga.

Em obsequio da verdade não ormittirei que houve
Europeos , tanto estudantes como homens alli estabeleci-

dos ,
que oíTerecêrão a alguns Brasileiros suas casas, pa-

ta ihes servirem de asilo contra a brutalidade daquelles

Irmãos degenerados. Este he o paragrafo que escrevo

com mais prazer
;

pois , sem faltar á verdade , nella he

que posso louvar as virtudes dos meus concididãos.

A mil causas se tem atttibuido este exce<iSO de mal-

dade : huns dizem que he devido ao odio antigo que na-

quella Cidade se tem aos Brasileiros , exacerbado por

lium banquete que , dizem , elles derão em honra do
Principe ; outros que são manobras dos corcundas ; alguns

que he trama de ladrões
,

que huscão fazer motim para

roubar a Cidade. Não sei a qual das conjecturas me in-

cline : o certo he que tal banquete he liuma quimera in-

ventada por inimigos dos Brasileiros ; e, a ser assim,

não apedrejarião a Vito Rodrigues B,ryma, filho de An-
tónio Rodrigues dos Santos

,
que no Governo do Mara-

nhão , de que he membro , tantas provas tem dado da

sua constitucionalidade, e aversão ao Principe. Em quan-

to a ser manobra de corcundas, consta-me que andavão

no barulho muitos que se dizem til>erats. — Sou de V.

m. etc.

Coimbra j6 de Janeiro de 1S2J.

Sr. Redactor,

Para que o Publico conheça os indivíduos
,

que lhe

são perigosos por alguma circunstancia, vou apresentar

Tliomái Coltins , Inglez ^ a descrever-se a si mesmo no

i_njusto Litigio com que me perseguio.

T/iomáí Collins querellou de mim no Bairro do Cas-

iello
^

jurando que Jhe furtara fazendas, mas como não

estava mestrão em chicana, confessou que eu era seu

socip. O Juiz conseguintemente não acceitou a querel-

]a ,
porque logo vio que em tal caso só competeria ac-

ção eivei pro sócio.

TíiOmás CoUtns , melhor aconselhado , julgou que
hum juramento falso devia chamar outro perjúrio. iJeo

segunda querella no Bairro da Mouraria, jurando que eu
era seu caixeiro, e que lhe furtara fazendas etc. até cem
contos de réis; o Juiz me pronunciou, e fui prezo com
effeito, mas logo aggravei da injusta pronuncia, offere-

cendo por documentos a Escritura da Sociedade, e a co-

pia da primeira querella; o Juiz reparou o Àggravo,
appellando ao mesmo tempo.

Eis-me agrilhoado na prizão por meio da chicana.

Não houve trica forense de que Collins n.^o lançasse

mão; basta dizer, que eu fui tlespronunciads em jo de
Setembro, e todavia continuei a estar prezo até o dia ij

de Janeiro corrente.

Eis-aqui a Sentença da Relação : = "Accordão em
Relação etc. Eem julgado foi pelo Juiz do Bairro da

M ouraria em reparar o Aggravo á vista dos fundamen-
tos allegados no dito reparo, os quaes são sufficientes

para provar a calumnia, com que se dcia similhante que-

rella. Confirmão a sua Sentença, e mandão que se de

baixa na culpa ao Réo, e aut seja solto da cadeia em
que se acha ; e condemnão o querellante nas custas em
tresdobro : e deixão direito salvo para o Réo quercllado

haver as perdas e damnos
,

que o querellante lhe tem
causado no tempo da sua injusta prizão. Lisboa 14 de

Dezembro de 1822. ~ Fonseca — Godinho— Lemos''

Tliomás Collins não desistio ; embargou ; mas seus

•"mhargos forão desprezados ; e a Sciiter.ça confirmada em
I 1 de Janeiro corrente. — CoUins , vendo que meu so-

brinho Diogo Kcnntj era quem tratava do meu livramen-

to
,
julgou acertado fazer-lhe a mesma obra de caridade :

querellou tamb-em delle, e o apresentou no Limoeiro,

Eu creio que não tardará muito que elle dê outra que-

rella da minha esposa , e dos meus innocentes filhos. Ah!
E perniitte-se que hum tal chicanciro abuse tanto da tri-

ca forense para perseguir famílias inteiras ! Com que m?
ha de CoUins pagar as perdas e damnos que sofFreo meu
credito, e os incommodos da minha consorte, que, alei-

tando hum filho, assim mesmo corria todos os dias a Ci-

dade de Lisboa, apanhando soes, chuvas, frios, e cil-

mas ?

Eis-aqui hum caço que as Leis devem declarar. Col-

lins he hum mal intencionado : todo o Mundo o sjbe
;

sabe-se que Collins em huma Cau«a (na minha) tinha

perjurado duas vezes : como poi? se dá credito a outro

seu juramento, quando move hum Litigio novo a ter-

ceiro, sobre a mesma Causa, como acontece com rreu

sobrinho ? Supponhamos que Collins vai agora dar trinta

juramentos contra minha mullier , dizendo que ella lhe

furtara cem contos de réis ; ha de elle ser acreditado , e

minha mulher preza .' ?

Eis-aqui ainda huma prova da injustiça da captura

do Réo antes da Sentença; huma de duas, ou prezos

juntamente o accusador e o Réo, ou nenhum delles. Não
ha razão, não ha fundamento para que o Réo seja agri-

lhoado , e o accusador viva em plena liberdade , tendo

assim mais promptos recursos para perseguir o presumi-

do Réo.
Devo declarar que as testemunhas

,
que CoUins of-

fereceo na 2.' querella, fotão : 1.° Florêncio Josi dos

Rcii , sócio de ] osé Jcujuim Roíndo , e do dito Collins
^

morador na Rua dos Capellistas ; 2.' Joaquim Pedro da

Silva , morador na Rua do Ouro n.° 277 ,
j.° andar j

^.' José Pereira, praticante de Piloto, morador na Rua
do Sol á GraÇaj 4.' João Leonardo Monteire de Carva-

lho y caixeiro do dito Collins , morador na Rua nova dos

Correeiros.

O Litigio pára em o Cartoric» do Escrivão Bernardo

da Silva Cardoso , morador ao Rolojo da Fundição n."

2í , 2." andar
; quem quizer o pôde ir ver. Lisboa 20

de Janeiro de 1825.

Carlos Francisco Cazaniga-

N. B. Os mesmos Florêncio J osé dos Reis e Juâo
Leonardo Monteiro de Carvalho servir.ío de tcstenniuhas

contra meu sobrinho Diogo Kenni/. Como podetião es-

tes malévolos jurar sobre transacções succedidas na Cida-

de do Porto ! !

MA 1 M r Ji ii JN i A JN A C J O N A L.
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j4iigiburgo JO (ic Dcíembre.

anto O Imperador Alexandre como o Rei de Wur-
iemberg

,
que tinhão ajustado encontrar-se em Mitten-

wald
^ clieciráo ambos a esta ultima ('idade; o Impera-

dor Alexandre chegou a 26 , e o Hei e Rainha de V«;-
iemberg no dia antecedente. Demorárão-se os dois Mo-
narcas alli durante e dia 27 , mas recusarão toda 3 cere»
moiija em sua recepção pelos híbitantes. Aos que fot-

maváo huma Guarda de honra deráo os agradecimentos
do modo mais benigno, dizendo: "Estamos entre bons
cidadãos, não temos precisão de outra alguma guarda."— O Imperador partio a 28 , e « Rei, a Rainha, e a
Princeza sua filha

, tomarão o caminho de Stuttgaard a

29, e chegarão aqui hontem. O Imperador da Rajjia
,

e o da Áustria devião sahir de liisyruck hontem , indo
c primeiro para Salzbargo,

LISBOA 24 dí Janeiro.

Sr. Redactor da Gazeta Universal.

Depois que a existente nova ordem de cousas ga-

nhou a inconstante benevolência popular, e que alguns

termos da nossa lingua
,

probrissimos na sua origem e

lio uso do paiz , começarão em Lisboa a partitipar de
prerogativas inopinadas, de tal soite se foi augmentando
ia sua estima

,
que hoje circulão em toda a parte do Rei-

no , e em todos os lugares se pronunciáo com o maior
enthusiasmo. Taes são, por exemplo, as palavras = Cor-

cunda , Empenado, Caranguejo, Liberal, Constitucional,

etc. Todos nós sabíamos o que cada huma destas pala-

vras designava; mas, como ellas não podcssem repartir

a sua signilicacáo por muitos e difFerentes objectos , era

necessário que também lhes chegasse pela porta hum
bom S. Martinho, e que fossem contempladas no en-

grandecimento das venturas, e das luzes do século.- Ob-
livcrão com efFeito a sua posta , e não foi pequena ; se

bem que as mãos dos repartidores forão mais largas em
favor da primeira e da quarta

, que forão as que mais se

elevarão sobre as azas da atroadora fama. Eu andava por

essas ruas conservando huma absoluta innocencia sobie a

malionidade da brégeira moda até que aborrecido já de

tantas repetições articuladas sempre com ar de desprezo

e vistas insiiltantes , resolvi fazer estudo sobre os entes

activos e passivos; e, não obstante a falta do telescó-

pio , óculos fixos , e luneta umbilical do engraçado
,
pe-

netrante , e judicioso O mesmo d'oatrai , não foi neces-

sário grande trabalho para conhecer o alvo da pontaria
j

e ficar na certeza de que os homens de bem continuan-

do no caminho da honra e de seus religiosos deveres

,

ttataváo coro a mais fria zombaria as gritarias da corji

dos patifes. Serenou iia pouco a impetuosa, mas não

temível, corrente destas grosseiras parvoíces, o que mo
fez capacitar de que os Portuguezes desorientadcs vendo
os riscos, em que se adia a desditosa Pátria, querião

deixar escandalosas rivalidades
,
para ganharem o desej. do

porto da união ; mas enganei-me ; c o caso vai de trjal

em peior. Eu ouvia tratar por Corcundas a muitos dos

homens tidos na boa contenplacão do Governo actua] e

do passado ; a muitos dos que consetvão hum amor de-

cidido a Sua IViagestade , e todo o respeito ás authorida-

des constituídas , e ás Leis ; a muitos dos que formão o
terceiro Poder marcado na Constituição ; a muitos dos

que tratão santamente as cousas Santas , e finí-lmente a

quasi todes os Ministros da Religião. Passado isto obser-

vei que huma grande parte da bregeirada abandonando o
termo Corcunda, começou a usar da picante frase = não
he da ordem :n , e vim depois a conhecer que isto se re-

feria aos pacíficos Corcundas. Talvez porque esta frase

fosse hum pouco expressiva, ou por se temer que os pios

ouvintes suspeitassem que se tratava da Ordem Pedrei-

ra! , adoptou a de ~ inimigos do systema regeneradora

e com isto aqui temos os nobres e honrados Corcundas

identificados com os inimigos da Pátria ; e sobre estes

insultos ,
que são os mais capazes de magoar o coração

dos fieis Portugueses , ahi temos os Corcundas expostos

ao ódio , e aos excessos violentos da multidão desenfrea-

da. Eu não duvido que entre a família Portugueza hajão

alguns filhos indignos de tal Mãi
,

que desejem rasgar-

Ihe as entranhas, e trincar aquelles peitos, que com tan-

to carinho os aleitarão : sou antes com alguns dos Se-

nhores Deputados da opinião, e mesmo tenho como pon-

to de Fé que existem inimigos internos
,
que podem ser

fataes ao empenho , em que nos achamos ; mas nem os

Senhores Deputados , nem pessoa alguma , ainda que se-

ja de mediana comprehensáo, considerão os Corcundas na

infame classe dos inimigos da Pátria ; visto que está co-

nhecido com a maior evidencia que os chamados Cor-

cundas , exactos no cumprimento das obrigações , a que
estão ligados , só desejão paz , e viver em silencio de-

baixo do império da Lei
,

quer esta lhes seja propicia
,

quer adversa. E será isto bastante para que se julguem

seguros na fruição dos seus direitos ? Não ; porque as

bestas muares, os malditos estouvados, os berradorcs do

Inferno querem a seu bel prazer que os inimigos da Pá-

tria sejão os Corcundas; e, como pilharão a dente a es-

quentada expressão vencer ou morrer matando
, já contão

ensopar as mãos no inculpado sangue dos por elles cha-

mados inimigos. Miseráveis impostores ! ! ! Não se lem-

brão estes patifes do constante desprezo, em que os ho-

mens de bem tiverão sempre as suas ameaças ? Lembrão,

e sabem perfeitamente que nem elles são capazes de le-

vantar ollios contra os que alcunháo de Corcundas , nem
estes de s$ intimidarem senão com os golpes das suas
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ciiamejarttes Jingua?, que em beneficio publico lhes de-

viáo ser cortadas pelo Executor da Altj Justiça. Não sáo

pois estes os que se devem temer, mas sim a gentalha
^

que ordinariamente julga pelo que ouve aos desbocados
,

segundo as provas resultantes dos infelices e sanguinários

acontecimentos nas Províncias no tempo dá restauração

do Reino, e da invasão Fraiiceza. Fallei nas Províncias!!!'

Triste lembrança! Ah! Sr. Redactor, se esta aleivosfa,

e se esta jactância de riiliculas bravilras pegasse d^ estí^

ca nas Províncias , aonde as gentes das aldeãs não sabèrtí

com quantas arrochadas se costuma fartar hum homem,
e aonde consagrão tanto respeito a Sua Magestade que

,

fallando ou ouvindo fallar na Sua Augusta Pessea , tirão

o chapéo , e fazem huma grande inclinação de cabeça
;

teríamos mosquitos por cordas, e os Corcundas havião de

ver-se atrapalhados com tanta obra. Pois se chegasse a

Xanellasll Que seria do Corregedor da Comarca por não

ter accusado a recepção da Portaria de 20 de Outubro

para que as Gamaras observem a Lei de 1 1 relativamen-

te ao juramento da Constituição ! ! ! Pobre Corregedor í

Que seria dos Juizes territoriaes por não participarem ao

Governo que os Párocos residentes no termo da sua ju-

fisdicçáo ainda no dia ao de Novembro não havião pres-

tado aquelle estendal juramento!!! Pobres Juizes terri-

toriaes ! Que seria dos Párocos do termo de Barcellos

por não terem esta falta por Impirténte eu essencial co-

mo a teve o Abbadí He Salvador de Nnvio , Antenio de

Sousa e Castro W. Pobres Párocos do termo áe Barcellos l...

Que caso pedirá esta gente, Sr. Redactor, na nossa re-

generada Sociedade? Serão todos os Párocos
,

Juizes ter-

ritoriaes , e Corregedor de BerccUos Corcundas Natos ?

Parece que não
,

porque muitos Corcundas na gema não

SÓ jurarão , mas tambeni fizeráo jurar sem a menor re-

pugnância. Como serião pois classificados ? Nío sabe ?

Eu então lhe digo que já temos mais duas linhas divisó-

rias a favor dos Corcundas , e que no meu entender não

hirá muito longe da verdade quem estabelecer como prin-

cipio que todos os Magistrados , e Párocos do termo de

'Barcellos, á excepção d'hum único da classe dos últimos
,

ôu $ão inimigos do systema Constitucional , ou pelo me-

nos o otliSo com huma indifferença tal
,
que quasi equi-

vale a buma inimiíade . . • . Não me glorifique, Sr. Re-

dactor
,

pela boa conclusão : dô o seu a seu dono , e o

louvor a quem o merece : elia não lie minha : eu a

encontrei em hum jornal de grande fama antiga e mo-
derna. E que caso pedirá o abelhudo Abbade de Sal-

isador de Navio, António de Soasa e Castro^ que teve por

importante ou essencial o juramento ? ? ? Eu lho direi

èm segredo. Ah bom Juiz de Fora de Almodóvar ! Ah
bom e grande Constitucional!.... Que fez? — Essa he

boa ! Ou V, rd. mê está dando papinha , como faz o

Diário diariamente, ou ignora ò que se faz necessário

para ganbaír o nome de muito Constitucional. Com» quer

qufe seja : eu lho digo. Convidou a Camará , e o honra-

do Cidadão Militáojosé d'Abreu
,
que logo se prestarão

a auxiliar os desejos do Ministro , e houverão feitas Re-
ligiosas e Civis por três dias. Fez vestir sete pobres do

termo no ultimo dia , Os quaes forlo em sua companhia

e da Catnãra
,
para que sentados juntos das Autlioridades

publicas assistissem aos Gfticios Divinos , e fossem de-

pois ao grandioso jantar i>a Ptaça publica , servindo-llies

com a Camará, e outro^ ínui distioctos t idadãns. Que
acena tão f)atriotica , Sr. Redactor ! A todos que a pre-

senciarão arrebentarão as lagrimas pelos olhos tora. E
depois ? Depois do jantar todos os espectadores forão

convidados pelo Juiz pára dirern os Vivas tonstitucio-

naes... E depois? Depois dos Vivas, as Authoridades

Publicas , e os pobres corh elUs fizeráo huma geral saú-

de á felicidade ds Pátria bebendo cada hum o seU copo
de vinho , e quebr,indo-o immediatamente ! ! ! E depois ?

De(>ois que ? Ainda V. S. queria mais ? Queria que 03

espectadores molhassem a palavra estando os copos já

quebr^ados ? ? ? Com effeito, St. Redactor, sáo impor-

tantíssimos «stes dois juízos respectivos a Barcellos , e

'Hhheâivaf. E «30 sv 'áeVs tspetit que os Magistrados,

e Párocos do terir.o de Barcellos es analysem ^ e façáo

conhecer ao Autlior o seu engano, e as regras da boa

Lógica? O objecto vale a pena
,
porque se trata de de-

fender a Ifonra. Ao menos assim o julga o — Amigo da

Verdade."

GORTFS. — Sessão do dio 24 de Janeiro,

Aberta a Sessão ás horas do coitume, e lida a Acfa

da precedente, suscitárão-se algumas duvidas a respeito

da decisão da 12^ addíção (o l opsclho da Fazenda):

I.' Verificação dos nomes dos Conselheiros
, que ficão fo-

ra do Conselho, e são; Viíconde de Balsemão, Conde

de Peniche, D. Lourenço de Lin'a
,

João António de

Araújo de Azevedo, e D. José Tiiaria de Sousa: 2*

Que se não deve entender ordt'nados , o que a Cominis-

são da reforma da Alfandega e Casa da Índia deve pro-

por , mas sim vencimentos
,

que não sejáo menores de

loo^jiooo rs- , e não excedío a i:6eoçj)00 réis, pois que

sendo estes vencimentos conformes ao rendimento das

referidas Casas , não se pôde terminar quantia ceita : 5.*

Que a resolução de se participilrcm diariamente ao Go-

verno as decisões que se tomarem a respeito do orçamen-

to , he meramente para conhetimente do mesmo Go-

verno.

O Sr. Secretario Felgelrus doo coiitâ do expedien-

te , em que se comprehendia a seguinte correspondência :

— Hum offitio do Governo pela Secretaria d'Estado dos

Neoocios do Reino, respondendo a huma ordem das Cor-

tes sobre a abolição dos Cárceres da Inqirisiçao de Coim-

bra e Évora. Outro incluindo hiiitia Consulta da Meza

do Desembarco do Paço sobre a representação do Juiz

de Fora de heina acerca dos Expostos. Outro pela Se-

cretaria d'Estado dos Negócios da Guerra acompanhando

ò duplicado da Lei do Recrutamento com a sancçáo de

EIRei. Ficarão inteirados.

Mandou-se fazer menção honrosa das felicitações d*

Camará de Pente de Lima, e Commandante do Eatalhao

de Caçadores n." 7 em seu nome , e dos Officiaes do seu

Commando.
Ouvirão-se com agrado as do Juiz Substituto de

S. Joào da Pesijueira ; e a de Francisco Joaquim Tei-

xeira de Macedo, em que offercceos emolumentos que lhe

pertencem pela promptificação de transportes, do tempo

que sérvio o lugar de Ju'z de Fora de Mogadouro ,
e

dois mezes e meio que se lhe estão devendo, pelo ser-

viço que na ultima guerra fez cm o Posto de Tenenta

no Batalhão de Caçadores de MJliciaí de Trasos-Mon-

tes^

Passou á Commissão de Saúde Publica huma Memo-
ria sobre a creação dos Expostos

,
que offerece o Medica

da Cidade de Silves , Luu António fiiarques Prezado d*

Lacerda.

A' Commissáo d-e Agricultura hoina Memoria sobre

os Cereaes
,
que offerece António da Silva Ribeiro Bem-

jardim.

A' Commissão das Petições huma representação da

Camará Constitucional de Coimbra.

O Sr. Secretario Basílio Alberto fez a chamada ,
e

disse se achavão presentes 98 Srs. Deputados , e que

faltavão 15, dos quaes 14 estão doentes, 1 falto.

Ordem do Dia — Pinci-e'cs de Commtssies.

O Sr. Presidente deo a palavra á Comrfiissío Espe-

cial encarregada de regular o nuni.ero dos Conselhos d«

Estado em vista da dissidência de algumas Províncias A(^

Brasil , e logo o Sr. Serpa Machada leo bum parecer,

em que offerecia hum projecto de Decreto em hum s6

artigo, em que propunha, que o ConselliO d'Eçtado fosse

composto 9 Membros, 6 de Forttti;al , e j do Ultramar.

O Sr. Casíeilo Brance divergio de opinião ; deo o S4íU

voto em separado , em que offerecia hum Projecto de

Decreto, também em hum artigo , em que propunha,

que o numero dos Membros do Cons<ílho d'Estado seja

de oito , escolhidos indistiucutíieiite dos Cidadãos de
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Portuga!, e Ultramir ; íicirío para seguir os trânsitos

ordiívurios.

Seguíose a Commissáo lie Instrucçáo Publica , e o

seu relator o Sr. Preteitnta leo 2 pareceres: 1." sobre

as jubilaçóes dos Professores : 2.° dos Lentes da Acade-

fr.\i Nacional da Marinha da Cidade do Porto.

Seouio-se a Commissáo de Instrucçáo Publica , e o

seu relator e Sr. Frctcstjto leo 2 pareceres : i." sobre

as jubilaçóes dos Professores : 2." dos Lentes da .Acade-

mia Nacional da Marinha da Cidade do Porlo,

Justiça Civil ! o Sr. Marciniio de Àieveda leo oS

seguintes pareceres: ;.° respondendo a hurti officio do

]\linistro dos Negócios da Guerra sobre duvidas que se

tem suscitado. Se o serviço das Camarás pervalece ao

de MiliciaS nscjuelles indivíduos em que concorrem ara-

bjs js circunstancias: 2.° sobre duvidas na escolha dos

Almotacés : j." sobre hum requerimento dos Lentes da

L^niversidaJe de Cohnbrn , em que se queixão do abuso

de se lhe levarem emolumentos na Secretaria d'Estado

pelas suas Cartas,

A Commissáo he de parecer em quanto aos 2 pri-

meiros que se observe a Lei : em quanto ao ;." que por

isso que he omisso na Lei de 179Õ, não devem os Len-

tes pagar emolumentos alguns. ApprOvados.

Justiça Criminal : o Sr. Q^aeiroga leo os seçuintes

pareceres: I." de Pedro José da Silva, prezo no Porto;

indifferido : 2.° Francisco António l!ettencourt , e outro

da Jlhâ Graciosa sobre o Indulto ; n.ío pertence ás Cor-

tes : j." nenrique José Saraiva da Guerra; indifferido.

Approvadós.

Commissáo Militar : o Sr. Lult. dn Cunha leo os se-

guintes pareceres : l." sobre o requerimento dos Secre-

taries é Officiaes de Secretaria das Inspecções do Exer-

cito , em cue he de parecer que os primeiros percebão

por mei 40^000 rs., e os segundos 20^000 rs. ; á Com-
missão de Fazenda : 2.° em resposta a hum officio do

Ministro da Guerra sobre a promoção dos Officiaes do
2." Fatalháõ de Infanteria n." 2; parece k Commissáo
que esta promoção seja regulada em relação ao estado

em que sahio de Portugal , e do Exercito: j.° dos

Alferes de Policia sobre igualdade de soldos Com o Exer-

cito ; á Commissáo de Fazenda.

Saúde Publica: o Sr. Soares Tc ranço leo hum pare-

cer sobre S reforma do Hospital da Marinha ; ficou para

segunda l-iitura.

Conrnissão do Ultramar : o Sr. Manoel Patriclo leo

os seguintes pareceres : i," sobre huma representação da

Junta Provisória do Go\ernõ do MiiranhSo sobre a ap-

provacáo de certas despezas necessárias para obstar á in-

vasão dos Índios Selvagens; approvado : 2.° sobre au-

gmento de ordenado a certos Empregados na Província

de PiaiiU , feitos pela Junta Provisória, o que as Cor-

tes spprováo.

A Commissáo Especial encarregada pari ciar resposta

ao Officio do Ministro da Justiça sobre a récusaçáo dos

Membros da Regência , e d'outros Ministros nomeados
para o Ultramar, leO hum parecer pelo '.eu rslator o Sr.

"Borges Carneiro reduzindo-se a oiTerecer dois projectos

de Decreto
,
para os qujes requereo urgência. Depois de

breves reflexões foi approvada a urgência em quanto ao

2 ° sobre os Magistrados , teve segunda leitUra , e foi ad-

mittido á discussão immediatamente.
Foi lido o artigo do Decreto, que se reduz a que

na falta dos Bacharéis, que tenhão a graduação que man-
da a Lei de 12 de .Agosto de 1822; serão admittidos

para as Relações do Ultramar quaesquer Bacharéis que
tenháo feito hum lugar no Reino-Unido, conservando a

«taduação que lhe competir na Relação a que pertence-

rem : depois de breves reflexões foi approvado.

Chegada a hora das indicações forão lidas as seguin-

tes : I.* do Sr. Macedo Coutinho em que propõe hum
projecto de Decreto para se arbitrar hum juro aos cre-

dores do Estado :
2.^ do Sr. Seixas , em que propõe sí

levoguem todos os diplomas que na marcha da justiça

Se oppozerem á Constituição. — Ficárío para segurtda lei-

tura. '

O Sr. Presidente deo para ordem do dia a continuff"

çâo do orçamento, e levantou a Sessão ás 2 horas.

PEqAS OFFICIAES.

Carla ob Lei.

*' Dom JoSi) por Graça de Deos , e pela Constitui»

cão da Monarquia, Rei do Reino-Unido de Portugal^
"Brasil

.^ e Algnrves , d'âquem e d'alem Mar em Africa.,

etc. Faço saber a todos os meus súbditos
,
que as Cortes

Decretarão , e eu sanccionei a Lei seguinte.

As Cortes considerando o estado de algumas Pro-

víncias do Brasil , Decretão provisoriamente o seguinte :

I.*^ São declaradas rebeldes todas as Províncias,

que espontânea e livremente desobedecem á Constitui-

ção , e Leis da Monarquia Portugueza , ou reconhecem o
febelde Governo do Rio de Janeiro.

Z." Ficão por tanto privadas do direito de repre-

sentação em Cortes as Províncias do Ceará , Parahiba do
Norte , Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, e S,

Paulo : são em consequência despedidos os actuaes De-
putados em Cortes por aquellas Províncias.

5.° Ás Províncias privadas do direito de represetr-

tação serão a clle restituídas na proporção que lhes cou-

ber, quando sinceramente voltarem á legitima obediên-

cia do Governo Constitucional do Reino-Unido. Lisboa

Paço das C ortes 14 de Janeiro de 182J.
Por tanto Mando a todas as Authotidades , a quem

o conhecimento, e execução da referida Lei pertencer,

que a cumprão , e executem tão inteiramente corro rel-

ia se contém. O Secretario de Estado dos Negócios do
Reino a faça imprimir, publicar, e correr. Dada no Pa-

lácio de Queluz aos 20 de Janeiro de 1823. ElRei Com
Guarda. Fitifpe Ferreira de Araújo e Castro."

Portarias.

'' Havendo chegado do Rio de Janeiro a esta Corte

o Capitão Tenente da Marinha Nacional Augusto José dfc

Carvalho , e constando que elle servira abordo da Cor-

veta =: Maria da Gloria = que fazia parte da Esquadra ex-

pedida pelo governo daquella Província contra a da Bahia :

Manda ElRei
,

pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha

,
que o Chefe de Esquadra Major General da

Armada faça n.etter em Conselho de Guerra o mencio-
nado Capitão Tenente

,
pata se examinar , e julgar d*

sua conducta ; e se lhe remette a copia da licença que
elle apresentou nesta Secretaria de Estado. Palácio da
Bemposta em 21 de Janeiro de 182J. =: I^nocío da Cos-
ta {^uintella.

"

"Manda ElRei, pela Secretaria de Estado dos Ne-
gócios de Justiça , louvar o Commissario Geral da Or-
dem de S. João de Deos Fr. Francisco do Carmo Silvei-

ra do Amaral pelo zelo com que na sua judiciosa infor-

mação de 17 de Dezembro cumprio a Portaria de i6 de
Novembro, tudo do anno próximo passado, e annuindo
aos dosejos

,
que manifesta de interpor a sua opinião so-

bre a maneira de se tornarem proveitosos ao serviço ds
Religião, do Estado, e delles mesmos, os Religiosos

dessa corporação, o authoriza para apresentar o parecer,

que julgar mais opportuno para se conseguir os mencio-
nados fins. Palácio da Bemposta em 4 de Janeiro àt

iZti- '^José da Silva Carvalho."

•'Manda ElRei, pela Secretaria de Estado dos Ne-
gócios de Justiça, que o Ministro Geral da Congregação

da terceira ordem da Penítescia , cuja infoimação de jo

de Dezembro próximo passado não satisfez ao que se llic
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.ordertou por Portaria ide vínte-e «is de Noyeipbro antece-

dente, infirme novamente no jirazo impreterível de oito

Aiís
,

juntando liuma relação nominal dos Religiosos da

sua Congregação, actualmente existentes iio Reino de

Portugal e Algarveç, declarando as Conveni jalidades , ã

^ue pertencem ;
justificando pehsdisposições da Carta

de Lei de 24 de Outubro peterito a proposta de cada

Convento, ijue merecer conservar-se , e indicando logo

o numero de moradores , t|ue se deverá assignar a ca-

da hum dos mesmos Conventos , ficando na intellig-n-

cia de que aquelle numero ha de ser tal
,

que ssja pe-

jo menos de i a Religiosos de coro, sempre em serviço

effectlvo das respectivas Comniunidades. Palácio da Bcdi-

postit em 4 de Janeiro de ii2^. =Ji)ié da Silva Curva-

.
" Manda ElKei ,

pela Secretaria de Estado dos Ne-

gócios do Reino, em virtude do artigo ip.° da Caita d*

Lei de 17 de Maio de 1822, dcciarar á lilustrissinia

Junta da Administração da Companhia Geral de Agri-

.cultura das Vinhas do Alto Douro, que sendo-llie pre-

sente, na conforn/idade do artigo 14 da citada Lei, a

.sua conta de jo de Dezembro próximo passsdo , acom-

jjanhando o calculo demonstrativo do preço porque lhe

ficou cada pipa de agoa ardente no Douro, he o regula-

.dor ao qual sáo obrigados os negociantes a comprar cada

pipa de agoa ardente á Companhia , o de duzentos e

quartorze mil e cem réis na forma da Lei , Determinan-

do Sua Magestade que assim o fique entendendo , e o

.faça publicar em observância da mesma Lei. Palácio de

Queluz em 7 de Janeiro de 1825. ^Fili^pe Vendia de

Araújo e Castro."

ANNVN CIOS.

Sahio á luz : ~ Mútivoi da minha fé em Jem Chris-

ío. t= Esta excellente obra foi escrita em Francez pelo ce-

lebre Picra F, Muj/nrt de Vougians , Conselheiro no

Grande Conselho de Paríi , e agora traduzida em Por-

tufuez, e offerecida á Congregaç o de 5. Rafael , para

que o seu producto reverta em beneficio das famílias in-

dicrentes a quem soccorre. — A Celebridade do seu Au-

thor adquiiida pela profundidade dos seus conhecimen-

tos e pela pratica da mais edificante piedade, fazem o

antecipado el gio deste Opúsculo , e o tornão digno do

apreço dos homens de bem , e amantes da Santa Reli-

gião que professamos ; tanto pela sublimidade do assum-

pto de que trata, e que desempenha, como pelo fim a

que foi dedicada pelo Traductor. Adverte-se que esta

Obra se entregou á referida Congregação já impressa , e

brochada ,
livre de todas as despezai

,
pois todas se fize-

láo á custa de pessoas caritativas
,

qu& se prestarão yo-

luntariamente a contribuir para hum fim tão justo
, e em

que tanto resplandece o amor de Deos , e do próximo ;

entrando neste numero os donos das Lojas em que se

vende , os quaes cedem igualmente do interesse que lhes

competia. Vende se nas Lojas de Caetano Machado Fran-

co , Rua da Prata N. 82; na de A. P. Lopci na Rua do

Ouro; António Manoel Poli/cJrpo , R. dos Capellistas , e

na de Viuva Pina , Travessa da Assumpção.

•' O Doutor Vicente José Ferreira Cardoso da Costa

somente agora pôde satisfazer a pfomessa em que estava

empenhado para com o Publico desde os fins de Sctem-

bro cassado , relativamente ás faltas com que lhe apre-

sentara o seu Opúsculo— Q_ue he o Código Ciiiil}—

" Era huma dclUs a Estampa
,

que apresentava «
seu Prospecto do dito Código na figura de huma arvore

,

a qual na sua ramificação ofFerccia aos olhos as divisões
,

e subdivisões do seu Systcma de Legisljção Civil, e con-

sequentemente as trcs Partes djquelle Código , e os di-

versos Titulos ,
de que cada huma delias se compunha.

''Tendo incumbido a impressão do dito Opúsculo

3 António Rodrigues Galhardo , ajustou este as Chapas,

para as duas Estampas, que o devião acompanhar, com
o Abiidor "fheotonio José de Carvalho, assistente na ruá

dos Cavalkiros
,
que prometteo d lias promptas até o fim

de Outubro. Mas cumprio sórn-ote a promessa em quan-

to á primeira ; c relativamente á segunda desde os fins

do dito mez, prometteo sempre, que ella estaria prom-

pta no dia seguinte áquelie , cm que se lhe fallava.

E daqui veio, tornar-se illusoria a promessa
, que o II-

lustrissimo £r. Deputado J>,/jídj fez ao S betano Congres-

so na Sessão de 2 de Novembro passado , e o não ter

eile podido até agora satisfazer as esperanças , em que

havia posto seus dignos Collegas , em quanto á entrega

da dita segunda Estampa.
" He agora somente

,
que o Doutor Vicente José

pôde tirar de similhante embaraço o dito seu lllustre

Amigo, havendo-lhe remettido já o numero das ditas Es-

tampas , de que elle precisava para satisfazer aquellc seu

empenho com os ditos seus Colk-gas , os quaes da sua

mão poderão mandar receber a mesma Estampa.

''O Publico também deverá saber , que nas lojas,

em que se tem vendido o mencionado Opúsculo se acha-

rão as duas Estampas , e as Erratas , para serem entre-

gues aos Senhores
,

que o tiverem comprado , e aos

quaes se havia de prometter
,

que esta parte da Obra

Jlw seria entregue , assim que estivesse completa. Mas o

Estampador
,
que he Ricardo José de Carvalho , Livreiro

aos Paulistas , somente promettc tirar vinte a vinte e

cinco Estampas por dia , e por isso os ditos Senhores só

poderão buscallas nas ditas lojas no principio da semana
que vem

,
para se não arriscarem a ir a ellas inutil-

mente.
"

Os Empregados do Commissariado
,

que acompa-

nharão o E.xercito Regenerador, e que se achão suspen-

sos dos seiís diminutos Soldos
,
participão ao publico que

fizerão a sua Representação ao Soberano Congresso , em
consequência da deliberação tomada contra elles pelo Go-
verno Executivo ; e qu« 110 caso de se lhes tirar o único

meio da sua subsistência , conservando se a outros , e até

da mesma Repartição , a acomulação de muitos Empre-

gos , elles protestão servir-se de todos os meios legacs

para evitar hum procedimento táo injusto , e alheio dos

Santos princípios que todos temos adoptado.

O Tiitelemundl Liíernl ^ e o Atiriscopio Patriota
,

Açoute dos Corcundas. ^Trcs partes, ou tolhetos , cada

hum com sua diversa estampa , ou caricatura.^ Vcndem-
se por 480 rs. os três folhetos nas lojas de João Hen-
riques , R. Aug. N. 1 ; A. P. Lopes, R. do Ouro,
de Machado na R. da Prata N. 82 ; de António Manoel

Polycarpo na R. dos Capellistas , e na de Carvalho ao

Pote das Almas.
N. B. Esta obra , na sua mesma apparente extra-

vagância , tem envolvida muita critica a diversos objec-

tos do tempo , e não dei.\ará de servir de distracção ain-

da mesmo aos génios melancólicos.

Vende-se huma parelha de éguas muito novas, boas

para sege e cavalleria. Ao Campo de Santa Anna ao pc
do Pátio do Tourel N." 7 , se diz onde se podem ver.

: i\ A^ í M f Li a íi â A í\ A C 1 o i\ A L.
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G.áZET^ UJVlVERS.áL^
SEGUNDA FEIRA 27 DE JANEÍÍlO.

O,

ALEMANHA.
Fraiiefu-t 5 de Janeir»,

s Soberanos da Áustria, Riissla , e Prússia, con-
grei;ados em VerCna , dirigirão aos seus IVlitiistros nas di-

versas Cortes da Europa a seguinte Circular , cujos ori-

ginaes s3o respectivamente assignados, a saber : o remet-
tido 30 ftlinistro Austríaco, pelo Príncipe Mcttenílch

;

ao Russiant
, pelo Oonde Nessctrode ; e ao Prussiana^

peio Conde Bcmstorffi

Circular.
*'Ver<nia 14 de J)er,emttri> de lSz2.

Senhor , —Vós firsres informado pelos diicumeiítos

que se vos dirigirão no momento de se fecharem as con-
ferencias em Laijhach , -TO mez de ftiaio de 1821, que
havia de fazsr-se outra reunião dos Monarcas Alliados e
seus Gabinetes no decurso do anno de 1822, e quí el-

les havião de então tomar em consideração o prazo que
se devia fixar ás medidas

,
que

,
por proposta das Cortes

de Núpoles e Turim , e com o consenso de todas as Cor-
tes da Italiii

^
se tinhão julgado necessárias para conso-

lidar a tranquillidade da Penin^ula (^Italinna^ depois dos
fataes successos dos annos de 182O e 1821.

' Ksta reunião acaba de ter lugar , e aqui vos faze-

mos saber seus principaes resultados.

Pela Convenção , assignada em Novam a 24 de
Julho de 1821, a occupaçlo de huma linha militar no Pie-

monte , por hum Corpo auxiliar de tropas, tinha sido fi-

xada no prazo de hum anno, com a inteili;;encia de qu«
na reunião de 1822 se examinaria se a situação do paiz

permittiria que cessasse , ou faria necessário prolongalla.

Os Plenipotenciários das Cortes
,

partes na Con-
venção de Kovara, entrarão neste exame juntamente

com Os Plenipotenciários de S. M. o Rei à^ Sardenha , e

concordarão que já não era preciso o auxilio de huma
força alliada para manter o socego do Piemonte. Tendo
S. M. o Rei de Sardenha sido o próprio que indicou o
teirpo que julgava adequado para a successiva retirada

das tropas auxiliares, accedêrão os Soberanos Alliados ás

suas propostas, e determinou-se por huma nova Conven-
ção, que a partida destas tropas do Piemonte começará
a j I de Dezembro deste anno, e se completará a jO da
Setembro de 182J pela evacuação da Praça de Alexan-
dria.

" Por outra parte ,
S. M. o Rei das Tiuas Sicillas

tinha significado ás três Cortes, que tiverão parte na

Convenção assignada em Nápoles a 1 8 de Outubro, que
o presente estado de seus domínios lhe permittia propor

huina reducçáo do numero das tropas auxiliares estacio-

nadas em varias partes delles.

" Os Soberanos alliados não hesitarão em acceder a

esta proposta , « o Exercito auxiliar estacionado no Rei-
no das Duas Sicilias será diminuído de i7i;J| homens o
mais depressa possiv»!.

"Assim
, á proporção que os acontecimentos corres-

ponderão aos desejos dos Soberanos
,

que está preenchi-

do o que clles declararão ao fechar oCongresso de Lai)-

bach ; — que, longe de desejarem prolongar sua inter-

venção nos negócios da Itália além dos limites da es-

treita necessidade , tinhão o mais sincero desejo de que
cessasse o mais depressa possível, e jamais tornasse, o
estado de cousas que lhes havia imposto esta penosa obri-

gação. Assim se desvanecem os falsos terrores , as ini-

migas interpretações, as tristes profecias, que a igno-

rância ou perfídia espalhavjo pela Europa
,

para desenca-

minhar a opinião dos povos acerca das puras e genero-
sas vistas dos Soberanos. Nenhum plano secreto, nenhu-
ma ambição

, nenhum calculo de seu próprio interes^iC

teve parte na resoluçro que só imperiosa necessidade lhes

prescreveo em 1821. Oppor resistência á revolução;
prevenir desordens, flagcllos, e crimes, que ella dese-

java trazer sobte toda a Itália ; restituir a paz e a or-
dem a este paiz ; prestar aos legitimes Governos a pro-

tecção a que tem direito ; taes forão os únicos objectos

dos pensamentos e esforços dos Soberanos. A' proporção
que este objecto vai estando cumprido, vão elles reti-

rando o auxilio que só a necessidade podia reclamar e
justificar, e continuarão a retirallo. Elles se comprazem
de poderem deixar o cuidado da segurança e socego dos
povos aos Príncipes a quem a Providencia os ha confia-

do, e privar a calumnia do ultimo pretexto que lhe tes-

tava para disseminar duvidas a respeito da independência
dos Príncipes Italianos.

"O objecto do Congresso à& Verona^ conforme foi

determinado por hum positivo ajuste , completou-se pe-
las resoluções tomadas para alivio da Italin ; porém os
Soberanos e Gabinetes reunidos não podião deixar de
voltar a sua attenção a negócios difficcis e intiicados,
cujo progresso os tinha incessantemente empenhado des-
de sua reunião em tayhach.

"Tinha occorrido
, antes de se fechar esta reunião,

hum acontecimento da maior importância. >• que o es-
pirito de revolução tinha principiado na Península Occi-

dental
, O que tinha tentado na Itália , consesuio effec-

tuallo na extremidade oriental da Europa. No momen-
to em que a insurreição militar em Nápoles e Turim
cedia á aproximação de huma força regular , se arreme-
çou hum facho de rebellião no Império Ottomano. A
coincidência dos acontecimentos não podia deixar duvi-
da da identidade da sua origem. O rompimento do mes-
mo mal em tantos pontos diversos, e por toda a parte,
ainda que com vários pretextos , acompanhado das mes-
mas formalidades, e da mesma linguagem, com sobeja
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evidencíí trab/rãó o commum foco d' onde elle nascia.

Os c]ue drrigiáo este acontecimento se lizonjeavão de

cjue haviáo de iiçar delle para confundir pela discórdia os

Conselhos das Potencias, e neutralizar as forças que no-

vos perigos podessem chamar a outras partes da Europa.

Esta esperança foi frustrada. Os Monarcas , resolvidos a

lepellir a máxima da rebelháo, em qualquer lugar, e

debaixo de qualquer fóriria que dh se houvesse de apre-

sentar
,

pronunciarão iminediatamente sua unanime sen-

tença de desapprovaçao contra ella. Dedicados com inces-

sante attençáo ao objecto de seus communs cuidados
,

lesistirão ? toda a consideração que os podesse desviar

da sua vereda ; mas ao mesmo tempo seguirão a voz da

s^a consciência, e huiji dever sagrado, e fallárâo pela

causa da humanidade , a favor das victimas de huma em-
preza igualmente temerária e criminosa.

" Tendo as numerosas participações officiaes que

liouve entre as quatro Cortes durante este tempo (lium

dos mais notáveis na historia desta alliança ) conduzido a

huma i nteliigencia perfeitamente satisfactoria relativamen-

te aos negócios do Oriente , nada restava afazer ao Con-

gresso de Veroiiit senão confirmar os resultados desta in-

telligencia , e as Potencias alliadas da Riissia se podem
lisonzear de removereni por unidos procedime.itns os

obstáculos que ainda impedião o inteiro cumprimento de

seus desejos.

" Outros acontecimeatos , merecedoíes da inteira

attençáo dos Monarcas , fixarão sua attençáo sobre o de-

plorável estado da Feninjula Occidental da Eurofa.

"A Heipanlta soffre agora a sorte que espera todos

os Estados que tem a desgraça de buscarem o bem de

hum modo de que jamais elie se pôde achar.

''Ella passa pelo fatal cijculo de sua revolução—
revolução que homens illudidos ou mal dispostos de boa-

mente representarião como hum mimo, ou antes como
o triunfo de hum século illuminado. Todos os Governos

sáo testemunhas do zelo com que estes homens tem pro-

curado persuidir aos seus contemporâneos que esta re-

volução era o necessário e saudável fructo do progres-

so da civilização ; e os meios porque ella se tem efFec-

tuado e sustentado, os mais nobres ensaios de patriotis-

mo generoso. Se podesse ser objecto de civilização trans-

tornar a sociedade humana , se fossa possível suppór que

a força armada , que não tem outra vocação senão a

de manter a paz interna e externa do Estado, podesse

impunemente assumir o supremo dominio sobre elle,

poderia por certo a Revolução Hespanhola ter jus á ad-

miração de todos os séculos , e a insurreição militar na

Ilha de Le'ii> servir de modelo aos reformadores. Mas

bem depressa a verdade sustentou os seus direitos, e a

Jíeipariha, i custa de sua felicidade e de sua gloria, só

tem ministrado hum novo e triste exemplo da inevita-

viel consequência de toda a transgressão das eternas leis

da ordem moral do Mundo.

"A legitima authoridade agrilhoada, e mudada em
hum instrumento forçado do transtorno de todos os di-

reitos , e de todas as prerogativas jegaes ; todas as clas-

ses do povo impellidas pela torrente do movimento re-

volucionário ; a violência e oppressão praticadas com as

formalidades da lei ; hum Reino inteiro entregue a de-

sordens e convulsões de toda a especi* ; ricas Colónias,

que justiíicão sua separação exactamente pelas mesmas

máximas em que a Mãi Pátria fundou seu Direito publi-

co, e que de boa vontade ella quizera , mas em vão,

condemnar no outro hemisfério ; os últimos recursos do

Estado consumidos pela guerra civil ; este iie o quadro

que o actual estado da Híi/jun/ii apresenta: taes são os

males porque he visitado hum povo generoso , taes sáo

finalmente os fundamentos dos justos receios que simi-

Jhante complexo de elementos de desordem e confusão

devem excitar nos paizes mais proximamente em contra-

cto com a Peninsula. Se jamais no seio da civilização

surgio Potencia alguma , hostilmente alienada dos prin-

cípios d« conservação , dos princípios eoi qyc rçpoiíM a

Confederação Européa , tal Potencia he a Utspanha t nó
seu presente estado de dissolução.

"Podiúo acaso os Soberanos ter contemplado com in-

difFerença tantos males accumulados sobre hum paiz, acom-
panhados de tantos perigos para os outros ? Dependendo
neste importante negocio unicamente de si-u próprio jui-

zo e de suas consciências , virão-se obrigados a pergun-
tar a si próprios se lhes era permittido ficarem por mais
tempo tranquillos espectadores de hum mal que todos os

dias está ameaçando vir a ser mais terrível e perigoso
,

e até pela presença de seus representantes a prestarem O

falso colorido de huma sancçâo tacita ás medidas de huma
facção que está pronipta a emprehender tudo para a ma-
liuteijçâo de ^eu destruidor dominio. A decisão dos Mo-
narcas não podia ser duvidosa. As suas legações recebe-

rão ordens para deixarem a Peninsula.
" Quaesquer que ser possáo as consequências deste

passo
,
por elle provão os Monarcas á Europa

,
que nada

os pôde induzir a vacillarem huma resolução que a sua

mais intima convicção tem approvado. Quanto mais sin-

cera he a amizade que elles professão a S. M. o Rei
àUespaiiha

,
quanto mais vivo he o seu interesse pelo

bem de huma Nação que se ha distinguido por tantas

virtudes em todas as épocas da sua historia , tanto mais

forterr.ente elles sentirão 8 necessidade de adoptarem as

medidas que teai decidido, e que hão de saber susten-

tar.

'• A precedente exposição vos ha de convencer de

que os Monarcas em suas ultimas negociações se não af-

fastarão dos princípios a que se tem conservado ínaltera-

velmente fieis em todas as grandes questões relativas á

Ordem e conseI^ação, a que os successos de nossos tem-
pos tem dado tão grande importância. Sua união , essen-

cialmente fundada neste? princípios , nutrindo seu primi-

tivo caracter, obtém de hijm a outro tempo mais solidez

e energia. Seria suptríluo defender mais suas rectas e

benévolas intenções contra indignas cahinuiias
,
que dia-

riamente são refutadas por factos notórios. Toda a Ew
ropa deve a final reconhecer que o systema seguido pe-

los Monarcas está na mais perfeita harmonia com os in-

teresses bem entendidos dos Povos , assim como com a

independência e força dos Governos. Ellss não conhecen»

inimigos alguns senão aquelles que conspirão contra a

authoridade legal de huns , e contra a simpleza dos ou-

tros , para submergirem todos em hum abysmo de des-

truição. Os desejos dos Monarcas só se dirigem á paz,

mas esta paz , ainda que plenamente estabelecida entre

as Potencias, não pôde diffundir sfuç beneficios na socier

dade , em quanto se conservar a fermentação, que, em
mais de hum paiz , inflamma o espírito do povo pelas pér-

fidas artes da persuasão , e pelos criminosos esforços da

huma facção que só põe a mira na revolução e na des-f

truição ; e em quanto os cabeças e iiislrumeotos des.ta

facção (quer elles abertamente se ponháoem c^mpo con-

tra os Thionos e contra as instituições existeates
,
quer

amadureção seus planos hostis na> tiévas, preparem con-

jurações , e envenenem a opinião publica) tvão cessarcia

de atormentar as Nações com de5anÍ4na,d<?ras e mentia

rosas representações do presente , e fictícios receios do
futuro. As mais acertadas providencias dos Governos não
podem prosperar , os planos mais bem meditadoi dg mer
ilioramento não podem ter bom êxito, a confiança nía
pódtí voltar , em quanto esses promovedcres dos mais

odiosos projectos não tiverem cabido em total impotetiT

cia ; e os Monarcas não julgarão terem completado a sua

grande obta , em quanto os não ti\ererr) privado das

armas cOm que elles podem ameaçar o repouso do JVUltkr

do.

''Communicnndo ao Gabinete
,

j'^nto ào qual estaes

acreditado, os lactos e di?clarações que se comém no pre-

sente documento , recordareis ao mesmo tempo o qu« d
os Monarcas consíderão corro condição indispensável do m
cumprimento de seus benévolos desejos. Para asswgurarwn

i Muropt (ião tó a paz que ella gQzj debaixo da prctec-
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çáo dos tratadcs , m35 também aquelle seiítimento de

repouso interno e diiraJoiíra segurança sem os quaes ne-

nhuma felicidade real pode existir nas Nações , elles de-

vem contar com a tiel e constante cooperação de to-

dos os Governos. Aqui recorrem pois a elles para esta

cooperação em nome de seus mesmos mais altos inte-

resses , em nome da ordem social , cuja conserv.içjo está

vacillante , e em nome das futuras gerações. AjEim to-

dos elles se penetrem desta verdade
,
que o poòer con-

fiado ás suas mãos lie liom deposito sagrado
,

pelo qual

s5o responsáveis aos Povos e á sua Posteridade ; e que

elles se expõem a sciia responsabilidade quando caliern

em erros , ou escutão consellios que mais cedo ou mais

tarde os viriâo a privar da possibilidade de protegerem

os seus súbditos da ruina que elles prtiprios llies iiavião

p'eparado. Os Monarcas cr.iifião que em toda a parte

Í)áo de achar verdadeiros ailiados naquelles que estão re-

vestidos da suprema autlioridade , debaixo de quaesquer

formas que seja,— allíados que rendem liomenagem não

só á letra e aos positivos preceitos das Convenções que

formão a base do actual systeina da Europa .^ mas tam-

bém ao seu espirito e princípios ; e elles se lizonjeiáo

de que as palavras aqui ditas serão recebidas como nova

confirmação de sua firme e inalterável resolução de con-

sagrarem todos os meios que "a Providencia llies lia con-

fiado, a promoverem o bem geral da Europa. "

(The Cotiricr.')

LISBOA 2Õ </ Janeiro.

Recebemos folhas de Londres até ij do corrente;

acima deixamos traduzido o artigo mais importante que

trazem, e digno da maior attenção.

"Hoje, em consequência do anniversario da reu-

nião das t ortes Extraordinárias e Constituintes, houve
grande gala e beijamão na Corte , tendo-se conservado

embandeiradas as Fortalezas e Embarcações de guerra
,

que derão as três salvas ás lioras do costume : de manha
l^ouve parada geral das tropas , e á noite illuminaçáo da

Cidade.

Sr. Redactor
,

Tendo eu visto que a Gaieta VaivCnal desde o
principio da sua redacção se denominou Litteraria ,

e que
como tal ha publicado (bem que raras vezes) versos ho'
tinos e P0rtugue7.es, animo-me a pedir-lhe que me con-

ceda hum pequeno espaço , em que deverá caber o justo

desafogo da minha saudade pela intempestiva morte do
meu intimo e cordeal amigo Luiz Fortunato de Sousa,
que desastrosamente foi jcliar a morte no próprio remé-
dio dos banhos do mar, a que se lisonjeava de mui pres-

tes dever o seu completo restabelecimento. Havia elle

dado sobejas provas de hum engenho fora do commum
,

c de huma aptidão extraordinária para todo o género de

Litteratura de que se quizesse fazer senhor ; tanta era a

sua agudeza, penetração, e dexteridade, e tantos são os

motivos que me obtigarião a chorallo toda a minha vi-

da , ainda que eu o considerasse meramenta como ho-

mem de letras
,

que tendo chegado á madureza do en-

genho promettia os mais abundantes e sazonados fructos,

até na poesia vulgar
,

que havia sido para elle mais liu-

tna disttucçáo do que hum estudo. Aj^^ízar de que elle

teria direito á miniia admiração como distincto collaho-

rador das Efemérides de Coimbra
,

por certo hum dos

brazóes scientificos de mui alta monta, e que mais nos

tem adquirido huma boa nomeada em os paizes estran-

geiros ; confessarei de plano que para estes obséquios

feitos á sua memoria contribuio muito mais a minha an-

tiga affcição a hum homem que era hum modelo de ef»

íicacia
, e di ternura pelas dependências e infortúnios dos

seus amigos, o que eu mais de huma vez experimentei,

e me aviva de continuo a magOa de o ter perdido.

Não me devo esquecer de que elle foi o principal
,

e por ventura nos lances de maior perigo, o utiico rW
dactor da Minerva Lusitana, periódico publicado tmCoim-
bra em 180S

,
que tão applaudido ioi nestes Reinos, c

que tão efficazmente sérvio para desfazer o prestigio,

que acompanhava os excercitos de Bonaparte , e consoli-

dar o nosso resgate do mais pezado e infime cativeiro...

E quem ousará criminar-me de ser fiel
,
quanto em mim

he , ás cinzas dos meus amigos, ou accusar-me de que

o meu sujeito não merece taes demonstrações de iragoa

e de saudade ?

ÍJou de V. m. etc.

Coimbra 21

de Janeiro.

Er. Fortunato de S. Boaventura.

In obitu prxcellentis eximiique viri

Ludovici Fortunati de Sousa

Cetobricensis , in almo Conimbricensi Alheneo
Blatheseos Professoris clarissimi

Amicí sui tenerrirae dilecti , sibique dum hac luce ftue-

retur in deliciis liabiti

Multis bonis flebili , ec immatura moite nuper extincti

NyílNI A.

Heu ! jacet lieu ! médio succisus tempore vitx

Dulce decus patrix , spes bona suavis amcr*

Hunc lacrymat fato prsereptum Sadus acerbo,
Mondaque suçpirans : ingeir.it ipse Tagus.

A puero ingénuas qusm felix imbibit artes

yííquales superans mcribus , ingeniol

Discendi cupidus Lusas contendit Athenas
Quis meiitis numeret prssmia digna viri?

Quot palma? vernant , flores quot in acquore campi

Muneribus Juvenis tot decorandus erat.

Pectora quid memorem Phoebeo numine plena?
Quid monitam digitis dulce sonare chelyn?

Non frustra norat labentia sidera coelo,

Quae speculans tutum navita tendat iter.

At súbito cecidit , vitam prcducere tentans

Dum credit , sibi quod juverat ante, mari.

Fidens (heu , nimium fidens : spes nutrít inanes)

Balnea sed misero tristia fata ferunt.

Disce viator ; nec rebus Istare secundis

,

Sed sapiens mortem jam prope adesse puta.

Moerens ac Lugens
Pangebat

Fr. Franciscus a D. Bonaventura

Monaclius Alcobacensis.

CORTFS. — Sessão do dia 24 de Janeiro,

Aberta a Sessão , e lida a acta da precedente
,
pas-

sou-se a ler o expediente, em que se ccmprehendia a se*

guinte correspondência : — Hum officio do Governo pelai

Secretaria d'Estado dos Negócios do Reino acompanhan-
do huma Consulta da Meza do Desembargo do Paço da-

tado em 16 do corrente sobre o requerimento de Luiz

José da Fonceca , e outros. Outro pela Secretaria d'Es-

tado dos Negócios da Fazenda, incluindo huma conta da
Junta da Fazenda da Ilha da Madeira acerca do adianta-

mento que fizerão aos Deputados eleitos por aqueila Di-

visão. Outro incluindo a conta das moedas sarciadas

,

que se tem recebido na Casa da Moeda. Outro pela Se-
cretaria d'Estado dos Negtcics da Guerra acompanhando
o requerimento do Alferes Ajudante da Praça de Ftd'

mela , em que pede augmento de soldo.

O mesmo Illustre Secretario deo conta de dois of-

ficios : o i." do Presidente da Assembléa Geral do Ban-
co de Lisboa , em que participa ter-se procedido á nova
eleição de Presidente e Secretários da Assembléa Geral

,

assim como dos Wetnbros de Direcção do mesmo Banco

,
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cujos nomes refere : o 2.* he da nova Direcção , em
que pede algumas providencias para se conseguir a di-

minuição do ágio do papel-moeda.

Mjndou-se fjzer menção honrosa da felicitação da

Gamara de Connbr.t ; e ouvio-se com agrado a do Juiz

Substituto de Soiiel/ia e Belmonte,

Ficarão inteiradas da parte de doente do Sr. Depu-

tado Carlos Joié da Cruz. iMandirão-se distribuir pelos

Senhores Deputados exemplares da conta da Receita e

Despeza do Arsenal do Exercito do mez de Dezembro

uitinio, que envia o i,° Secreluto Joaíjuim José Dias.

Passou á CnnimissSo Especial da Relorma do Colle-

gio dos Nobres huma Memoria que sobre o mesmo ob-

jecto ofFerece o Reitor do mesmo Collegio, Ricardo Kaij-

muiido Nogueira,

O Sr. Freire disse : que em nome da Commissão

encarregada da Reforma deste Collegio tinha a fazer Imm
requerimento , a fim de que se pedissem certas infor-

mações necessárias para abreviar a conclusão da reforma

do referido estabelecimento , o qual leo.

O Sr. Fo/iceca Rangel pcdio licença para fazer a

seguinte indicação :

" Proponho que para adiantamento dos trabalhos em
beneficio publico e particular se tenhão duas Sessões por

dia em dois da semana , sendo huma d'ellas destinada

comente apareceres de Commissões , e segundas leituras.

" Proponlio mais que as indicações e projectos so-

bre Negócios de Guerra , Fazenda, de infracção de Cons-

tituição de Se^uranea Publica, e todos os que o Con-

gresso julgar de urgência sejão postos em discussão sem

entrar na ordem gctal da antiguidade. " Para segunda lei-

tura.

O mesmo 1 Ilustre Deputado entregou íiuma Memo-
ria otferecida pelo Cidadão Constitucional da Cidade do

Porto ,
Ecrnardo Joaquim de Sequeira Barbedo , sobre

objectos administrativos, económicos, e segurança inte-

rior
;
passsu á Commisaão de Estatística.

A' Conimissáo de Instrucçáo Publica Memoria :=

Compendio d' Economia Politica ~, offerecida por Manoel

d'Almeida , Bacharel em Cânones, Prior de Santa Maria

Magdalena de P.u 'alegre^ apresentada pelo Si. Trigoso.

O Sr. Secretario Basi''<> Alberto fez a chamada, e

disse se achavão presentes 98 Srs. Deputados , e que

faltaváo 1 ;.

Iiitioduzido o Ministro da Fazenda com a etiqueta

do costume , o Sr. Presidente declarou a

Ordem do Dia

£ontiii!iaçáo do Orçamento da Despeza pela Repartiçã»

da Fazenda.

Depósitos que se hão de restituir a seus donos,

1." Pelo que existia em co-

fre da Misericórdia pré-

mios da Lotaria . . . 47:0261^)624

Producto de Fazendas vendi-

das na Aifaiidega por se

acharem demoradas .. . 82:45 já)4!i

'Direitos de Lãs, que se nian-

- díírio restituir .... 7^ 5(^)7 J'

Jazendas arrematadas na Ca-

sa da índia 48:2611(^221

Ditas nas Sete Casas . . 5:72435560
i84:25Sçí)j6«

' 1

"
., ,.'

' I ^. ) iiSobras dos contractos já IcgoUiados,

Vinhos dos annos de 1804 ^

1806 is:i86(è>i50

Azeites dos annos de I772 a

1775 610^)942

Restos das Alças desde o an-

no de 1776 até 1799 4í:27!(ÍS599

59:270,

24j:529<^059

2.' Despezas feitas pelos Exactores dos Ren-
dimentos constantes de huma Relação 115:210(^419

5.* Guardas Barreiras.

Folha de Correntei 4:77ní>544

4.^ Thesouraria de 1 por cento do ouro.

A Leandro José Lobo d'Avila , Escrivão 400^0^0

5." Junta do Tabaco , e Alfandega do dito.

Ordenados a Deputados 1^858^)994
Despezas e livros ..,,.... 50^^000
Rubricas dos livros 70(^000
Ajudas de custo por moléstias .... 1:195(^000
Ao Escrivão da Ementa 25^000
Ordenados nas Superintendências das Pro-

víncias . . : i:6oO(^ooo
Folha da Compensação de Saboarias . . 4:026(^000
Aluguer de humas Cazas para a fabrica . 19(^200
1 arroba de Tabaco ao Bispo de Bekim . i6(J>400

Despezas da Alfandega.
Ordenados de Empregados 9:7602^003
Salários a moços , furadores, etc. . . . 678(^000
Livros e outros papeis i82i;^ooo

Papel, pennas , e tinta 112(^000
Despeza com a queima do tabaco . • . 240i;^ooa
Patrão e remadores do escaler .... 1:129(^000
Concerto do dito óc^ooo

j;:ooi(is94

6." Extincta Junta dos Três Estados , Fo-

lha processada no Conselho da Fazenda 15-227^^)709

7." Meios ordenados, que se pagavão nas

Secretarias d'Estado.

Negócios do Reino 2:516(^000
Da Fazenda 1:500(^000
Da Guerra 2:010(^)000

Da, ftlarinha 2:516(^000
Negócios Estrangeiros i;20o®>ooo

9:542(^)80»

QConcluir'se'ha.')

.ANNUNCIO.

Sahio á luz : Pensamentus devotos dirigidos em for-

ma de Officio á honra e gloria do Santíssimo Coração de

Jesus. — Obra posthuma de José Jacinto Nunes de Mel-
lo, Cónego que foi da Sc de Évora, e por elle dedicada

á Rainha Fidelíssima a Senhora D. Maria I. — Vende-se

por 160 rs. nas lojas de A. P. Lopes, R. do Ouro ; e

de Francisco Xavier de Carvalho ao Chiado.

N. B. Esta Obtinha he escrita na mais pura lingua-

gem Portuguezs, e compóese de Salmos e Cânticos em
excellentes verses , que cheios de unção , e elevação de

pensamentos, attrahiraõ a leitura não se das pessoas de-

votas , mas até das que amão a boa Poesia. Não duvida-

mos asseverar que a consideramos como huma obra clás-

sica no seu género.

íN A 1 M P li li: M S A iS A U 1 o is A L.
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Numero 21.

^
'^^l^w^^

Anno de 1828.

G^ZET^ UJVIVERSAL.
TERÇA FEIRA 28 DE J AiNilí IJO.

LISBOA 27 de Jantlro.

A Sonho.

s novidades presentes são tamanhas , e sê preci-

pitSo solire o espirito com tal inipeto
,

que tndo o oc-

cupáo de dia , e até no somno algumas o iin.)uietáo. Can-
çado de táo estrepitoso tropel de noiici.is domestica'! e

estrangeiras , me recostei para dormir ; e liavendo afFer-

rado o somno, «m continente a fantasia me apresenta

liuma Camera óptica de imagens, que vou a referir.

Figurava-se-me ver Portugal , similhante a hum ne-

gociante, prestes a fazer banca rota. Seu achaque he sua

enorme divida publica. Os Médicos nacionaes dizião que
tratavão de curalla. Alas que tempo se gastou só para re-

conhecella ? Fa?em-se orçamentos ; pedem-se contas ao

Thesoureiro ; distinguem-se, e classificáo-se dividas, etc.

Vendo isto , dizia eu comigo sonhando ; O remédio he
iminuir a despeza , e augmentar ? receita : e tem-se

feito isto ? Parecia-me que se não tinlia dado na raiz do

mal. Porque (sonhava eu) a divida publica he dinheiro

que o Thesouro deve ; este não pôde pagallo senão pe-
las rendas que da Nação recebe : a Nação não pôde pa-

gar as rendas sem para isso ter cabedaes : logo o prime/-

ro « principal remédio he habilitar a Nação para pagar.

Mas a Nação he como huma famill» ; a riqueza das famí-

lias cresce, quands ellas ganhão mais do que gastão : lo-

j;o a Nação não pôde pagar ao Thesouro sein que rece-

ba de fora de si tanto ou mais do que dá para fora ; de

sorte que se a Nação em suas relações com as outras

Nações perder cada anno hum milhão, virá pelo decur-

so dos annos a ficar escorchada de numerário, e por tan-

to incapaz de pagar ao Thesouro, nem ainda hum real.

E como poderá então o Thesouro fazer as despezas ne-

cessárias, e pagar a divida publica?— Estes fantasmas se

me retratavão com tal viveza, que eu me imaginava gran-

ie economista, e muito acira de Smuli , J. B.

Malthas , e o nosso Silva Lhboa.
Vi depois as económicas providencias de no^sa? Cor-

tes para cohibir a astuta especulação dos estrangeiros so-

bre artigos de comes e behes ; e não podia levar á pa-

ciência
,

que esses futres nos vendessem o que de casa

temos com tal descaramento
,

que ha i ou 4 annos até

os Mourinhos querião ter fornos por sua. conta
,

para

arruinar nossos padeiros , moleiros , e moinlios- Mas

(dizia eu ) o homem não gasta só isto; elle veste, cíiI-

ça
,

precisa de drogas de varias castas , e de diversos

instrumentos das artes , cuja despeza he grandí , e quan-

do o luxo a au^menta , he enormissima. Então não sei

porque travessura de imíginação , me appareccrão cheias

de vida e de vigor , a afamada padeira de Aljubarrotn.

iiabel Fernandes de Diu , e outras de nossas antigas do-

nas , e varias de nossas honradas Princezas. Oh ! que

linda vista! que pudor no semblante! que gravidade no
gesto! que concerto nas palavras, e maneiras 1 que assi-

duidade no trabalho ! qu» zelo na economia de suas ca-

sas ! que simpleza no tracto ! que decência nos diverti-

mentos, até nas praticas amorosas! Seu trajo eta fabri-

"J/t

cado por suas mãos: ellas erão a imagem da inmlber for-

te. Seus dedr- lhes fugião pata a lá , e para o llnlio , e

prezaváo-se de vestir sua família com o trabalho de sua

industria. Oh ! (exclamava eu) as mulheres de liojc não

parecem da casta destas.

Vi também vários de nr<;sos antigos heroes , Fués

Roui^inho f
Egas Mo''Íl, Fernão R0Í7. facheco ^ Mnrtiin

de Freitas, distinctos por sUa fidelidade; Albmpieríiue

com a barba atada a cinta , o condestable Pereira, o de-

nodado MagriíjO ^ o fallador João das Kegras , Os dou-

tos Cirpos Osório e Pirilieiro : etc. Vi mais nossos anti-

gos Monarcas, huns com insígnias Reaes, outros vesti-

dos de aço, e fumegando em sangue Mourisco, ou pró-

prio derramado pela lei, e pela grei; e entre estes D.

João IV vestido de estamenha por economia. Figurei-

me ver os ditos heroes e outros reunidos em conselho,

fatiando pouco, dizendo muito, e obrando muito mais;

cheios de honra, e de valor ; os coimados na Christanda-

de ; e briosos no amor da pátria. Estas scenas se succe-

dião com a rapidez do relâmpago : e eu reflectia comigo

assim : = O' Ceos ! Come pôde a Nação sarar da gan-

grena da divida publica? Esta nasce de outra m.oral gan-

grena , de que se não faz caso. Nasce do depravado gos-

to , e "etal sandice de gastar dos géneros estrangeiros

com destruição da industria nacional , vicio em qUe he

mais achacada a classe feminina. Tudo l.e preguiça, tu-

do he basofia , desperdício de tempo em passatempos, C

per isso riido pobieza , vaidade , e egoísmo.

Neste coniiriios se me apresenta a vasta planicie de»

Oceano, cuberta de frotas, não vindas de nossas terras

Ultramarinas, mas de paizes estrangeiros, que pressurosa*

demandaVão esta barra de Lisboa, Keconheci vasos de

varias Nações , carregados de fazendas de algodão , seda
,

lã, linho, camelóes, e outras mercadorias, onde vinhão

fjtos feito?, Ç3pato5, botas, chapcos , luvas, camisai

de meia, chalés, leques, e infinitas) quinquilharias , •

bu^urias , esponjas de nosso dinheiro ; e também acto-

res, dançarinos, músicos capados, arlequins, tudo gen-

te de boa vida , e alegres costumes , e outro sim muito

livrinho douradinho
,

que contão historias amorosas , no-

vellas divertidas; e as obras de Voltiire , Helvetius

,

Tíosseaii , Bcnt/iain e coiiipanliia , e que hoje tem rnuit»

vo2a
,

pela fiedade e hom sento
,

que nellas transluz ; •

no lastrO vinliáo algumas fciblias sedicas, para vendef

a als;im Cretgo corciindii
,
que ignora os direitos do ho-

mem selvagem , e que crc ás segas em quanto nolsoí

av 15 disserão. VinuAo em fim sublimes modelos de pin-

tura , cujos authoreS desvelaiido-se por imitar fielmente

a natureza , se esnieravão cm pintar com propriedade os

corpos huinanos , sem se embaraçarem muito com as

roupas, e com as attitudes, que os ginjas cliamão obs-

cenas. F.stes retratos girão por todo o reino , são expos-

tos nas feiras, e metidos em moldura ornão as salas, e

servem de fomentar a pia devoção dos fieis. O pOvo

affluia em cardumes á praia a comprar o que mais appc»

tecia : vazayúo-se as bolsas, e oi estrangeiros se tetita»
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vio , tíndo»se dj «stupIJêz dos Portuguezes regenerados

ou degenerados.

Vendo eu tal desamparo, exclamava: Dii , talem
nverlite peitem. Como cDtrará iio Thssouro este dinhei-

ro que se empurra barra fora? Para termos numerário,
cumpre conservar o que existe ; e depois cuidar em au-

ginentallo. E faz-se isto ? Para se fazer isto importa tra-

balhar , e poupar. E faz-se isto? Pagaremos, e mantere-
mos a tropa com cem contos de direitos do homem

,

outros cem de direitos sociaes , e alguns milhões de li-

beralismo? Ah pobre Portagnll o dinheiro he sangue:

e charnáo»te feliz tendo o corpo crivade de sanguexuga? !

<Jiie direito pode approvar taUiesperdicio ? Consiste nisto o

liberalismo ? Mais por diante hia eu em meus tristes quei-

xumes : porém minha imaginação vadia me representou
,

qui eu era Deputado de Cortes effectivo. Havendo-me
por tal, logo me tomou tamanha ufania, que os outros

iiomens me parec-'rão átomos , e os mais poderosos Wo-
narcjs do uiiiverso pigmeos, comparado? comido.

Com esta persuaçãn fantástica assentei fazer huma
iníllcnçiie

,
que me eternizasse, e levantasse a Nação do

opróbrio e miséria. Pcili a pal.ivra. Minha these era
,

íjue o primeiro passo para dimimiir a divida publico era

o «conomia , isto he , multiplicar, c variar o traballio,

cercear as despezas , e cortar o luxo passivo. Para o futi-

damentar, estabeleci alguns axiomas; v. g. quem gasta

mais do que tem, a pedir vem : a ociosidade he a mãi
dos vícios e da pobreza : sem cabedaes , as Nações , não
tem vida, nem liberdade, e as melhores leis são con-

tos de velha: o luxo passivo definha de continuo nossa

riqueza : este junto com a pobreza , ociosidade , e im-
moralidade são os coveiros das Nações mais poderosas :

a frugalidade e a industria engrossa nossos cabed.ies, etc.

E por que o Orador Constitucional náo deve ser tacanho

«m palavras, náo tDe esqueci, para melhor persuadir,

de memorar o exemplo dos Lacedemonios
^ dos RomOnos

em seus princípios , dos SuisSoj , e de Bemadotte
,

que

lia pouco hia pondo os Sutcos a pão e agua
,

para os livrar

do naufrágio da divida publica. Espraiando depois a vista

por todo o Reino censurei o luxo das mezas
,

pois para

matar a fome ba^ta pão , hortaliça, carne, fructa

,

peixo e arroz. Reprovei a demazia dos trajos, mormen-
te no g.i./o feminina, tão alheios da decência de nossas

antiga'; matronas, e rediculizei a descompostura de nos-

sas nymfas , cujos vestidos me parecião de forma mais

paga, e mythologica, que christã , e decente, e cubrião a

Kação de desprezo , e ignominia. Notei nue todos os

Portíigiiezes , em tendo algum vintém, Ingo aspirâo a

ser fidalgos ; e se o não são, os attemedão no luxo

:

querem representar , e a esta funesta paixão ha quem
sacrifique a própria consciência, honra, e a mesma vida.

Ralhei altamente das casas de jogo, dos cjIOs ou botequins,

incentivos da gula, e de certos lufares nefandos. Ataquei

os divertimentos nocturnos, feitos para nintar o tempo,

as saidas nocturnas das Senhoras, as walsas , e outras

invenções de dançaS , e a mi creação dada á mocidade :

vicios jocosamente reprovados pelo nosso discreto Mace'
do. Minha declamação era interrompida por leves sussur-

ros. Eu gritava, que sem economia particular, e publi-

ca não podíamos ser geale, e que sendo put/res náo po-

díamos ser livres nem liberaes : que assim como o po-

fete depende do rico , assim as Nações pobres andão sem-

pre debaixo dos pcs das mais opulentas. Com toda a con-

tenção Ae minhas il!iargas e pulmão reprovei os theatros

servidos por actores
,
que vencem grossos , e bem pagos

ordenados a troco de nos amollecerem o espirito com
discursos miserandos e corrompidos , entresachados de

Cantarolas, e gaifónas ; atac;indo a existência politica nos

pontos principaes de sua vitalidade , a morti^idode , e a

bol^a. Toquei levemente nos monumentos públicos , e

regozijos nacionaes feitos com grandes despezas, em quan-

to ha empregados por pagar , estradas por concertar, pon-

tes de estradas publicas que reparar. I.embrou-me aquelle

texto, tit quid per diíio h.ee> e aquelle provérbio: Quem
he pobre, não tem vicios: pois via praticamente que des-

douraváo a magestade do Congresso Soberano hum ane-

xim ou frase chula ditos a propósito. Convidei também
meus lllustres Collegas exhortando-os a dar exemplo

de reíotnia em sua> pessoas e famílias ; e propondo-lhes

o exemplo dos Srs. L. tãoittctro , e Womethr
,
que ce-

derão á Pátria todo seu ordenado de Deputados, persua-

dia a fazerem igual esmola í Pátria pohre aquelles que ti-

vessem ordenados públicos, com que se sustentassem ins

Cortes. Já eu hia a propor a íei ecOiiomica , largamen-

te articulada, para fomentar a industria da Nação , e co-

liibir as demasias de tantos occiosos
,

paralvilhos chixiJ-

[>éos , rufiãos, contrabandistas, modistas, arlequins, e ts-

da essa quadrilha de estafadnres da substancia da Nação ;

metiendo também na conta várias de nossas nymfas ; eis

que (que fui eu dizer?) rompe das galarias huma biava

pateada dos espectadores sanliudos , acompanhada de gri-

tos; á ordem, á ordem; fora toh
,
fora tolo

\ fira cor-

cunda
; fora ginga , fòrn gotlcgo

, fora polainu.lo
, Jóra

rtisiicáo ; á ordem , á ordem. Acabou a Sess. o ; e eu so-

btesaltado acordei, e então conheci claramente, que tu-

do fora lOiího.

CORTES, —— Fim da Sessão do dia 25,
8.' Pensões e Ordinárias

Secretaria dos Negócios do Reino . . . j:6j2(;^403
Fazenda . . jóg.-^joo

Guerra , . ikiójí^ôso
Marinha . . ^-sOzf^ooj

Pela folha do Conselho da Fazenda . . í.-529/^292
Ksmolas da Junta do Tabaco .... 600^000
Pela folha dos bens confiscados .... 4:847^527
Dita de Correntes pela Contadoria Geral

da Cidade 72:557(?i45o

I0j:20i^ji4

"j." Secretaria de Estado dos Negócios da

fazenda . l-i:%ío^ooo

10.' Extincta Secretaria Militar

Francisco José Martins 1
Qffici

António Josí da Costa i
laes 600^00»

11.' Ordenados dos Superintendentes da

Decima da Cidade e Termo desanexados

12.' Ordenados das Terças do Reino
Folha processada no Conselho da Fazenda

1 ?.' Thesouro Publico Nacions!

Ordenados dos Empregados daThesoiraria

mór
Contadoria Geral da Cid..de

Estremadura . . .

Províncias ....
Rio e lia hia . .

Gratificações a diversos Empregados ,

Despezas do expediente

Ditas a Officiaes por ajustamento de con-

tas fora das horas do trabalho . . .

gco^uoíj

552^,850

i6:76C(^ooc'

io:j94áicoo

9:218^.000
io:67 2(Joo3
iC:S5g(^,ooo

j:i 10^00. j

4:9:03)0.-o

6:oi2^coo

7 1 :o44^oGC>

Fizerãs-se sobre cada huma das addicões diversas re-

flexões , e julgando-se sutlicíentcmente discutidas proce-

deo-se ás, votações.

!.' Depósitos que se hão de restituir: — reduzida a

20:000^000 a ptiiTieiia parte, e 3 sepunda de 59:270^49 1

ficando por tanto reduzida toda a 79:270:^491.
2.^ Reservada á espera de informações das respecti-

vas Commissões,
j.' Guaidas Barreiras: — adiada esperando iulornia-

çóes,

4.^ Thesouraria de 1 por cento do ouro; — repro-

vada.

5." Junta do Tabaco, e Alfandega dito; a saber.

Junta : — não foi approvada a somma , authorisando-se

porem o Governo para entreter 4 homens que facão as

suas vezes, declarando-se extinctos de direito os Depu-
tados que náo servem: forão igualmente suppii.r.^das —
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ajudai! de custo, Escrivão de ementa, compençaçao de

Saboarias , salvo os quc os tem por titulo onoroso pelo

equivalente do que deráo.

Alfandega do mesmo : — que se ouça a Commissão
de Reforma d» Alfandega Gtan.ie.

6/ Junta dos Três Estados : — regeitada , cnnser-

vando-se porem os ordenados de OlUciacs
,

que não ex-

cedão a 400(^)000 reis
,

que o não recebem por outra

parte, ou servem em outra parle.

7/ Meios ordenados nas Secretarias : — approvado
,

salvo se houver du( licaçáo^ ou percebão pot outra parte.

S." Pensões e Ordinárias : — que se creasse lunna

Commissão dentro das Cortes para que juntamente com
o Ministro da Fazenda offereção huma regra sobre este

objecto.

9.' Secretatia de Estado : — approvado , abatendo a

decima.

10.' Extincta Secretaria Militar:— approvado.

ij." Ordenados a } Superintendentes da Decima do

Termo : — approvado

12.^ Ordenados das Terças do Reino: — approvado

em parte.

1 j.^ Thesouro Publico Nacional: — adiada a sua dis-

cussão.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia Pareceres

4]a Commissão de Fazenda, e segundas leituras, e levan-

tou a Sessão depois das 2 lioras.

Sessão do dia 27 de Janeiro.

Aberta a Sessão as horas do costume , sob a presi-

dência do Sr. Margiochi , e lida pelo Sr. Secretario Sou-

sa CastelbrancB a Acta da precedente
,

que toi approva-

da , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do expedien-

te, em que se compreliendia a seguinte correspondência :

— Hum officio do Governo pela Secretaria d'Estado dos

Negócios da Marinha , incluindo as seguintes partes do

Registo do Porto.

I." Registo tomado ás j horas da tarde do dia 25

de Jjneiro de 182 j.

Galera Portugueza Três Corações, Capitão João Jo-

sé da Silva Campos, do Rio d'Jaaeiro em 5J dias, 46
passaí;eiros , e 1 malla.

Paquete Inglez Duque de Kent 2°, Capitão Edwar-
do Laurame , de Falmoath em 8 dias, i passageiro, e

1 malla.

Novidades.

O Capitão da Galera 7'reí Corações disse por escri-

to o seguinte: = " No dia l.° de Dezembro foi coroado

Jmperador o Príncipe D. Pedro de Alcantarn , e outras

iKividades que conslão dos papeis públicos : havia bandei-

ra nova. (Assignado) Joiío José da Silva Campos." Não
traz officios , e os seus passageiros constão da relação

ji^nta,

Ô Commandante do Paquete não deo novidade al-

guma , o seu passageiro he V\ illiam Mync , Negociante

Inglez. (Segue a assign3tura._)

2.° Registo tomado as 2 e nicij horas da tarde do

dia 26 de Janeiro de \%i^.

Kergantim Portugiiez Cerqueira, Capit.ío o 2." Te-
nente André Joaquim Ferreira, da Bahia em J4 dias,

12 passageiros, e l malla.

Novidades,

O Commandante disse: "que a Cidade da Bahia

continuava a estar sitiada por cinco a seis mil homens
,

cOmtJiandadBS pelo Chefe habatour , e que havia conti-

nuamente encontros com as guardas avançadas. Que a

Cidade se achava falta de mantimentos , e de numerá-

rio , mas que não obstante havia grande enthusiasino na

defeza, particularmente dos Européos. Qife sobre tudo

os Negociantes suspirão pela chegada de hum General e

tropas para repelir os insultos dos facciosos. Que , se-

gundo coHStava , a gente do Paiz se achava muito influi-

rá com o seu Imperador , e que lhe tinhão sido toma-

dos no Reeencfiv» alguns barcos coai maiHimentosi Fi-.

nalmente disse que andaváo cruzando duas Corvetas , a

fim de mandarem para a Bahia as embarcações de man-

timentos que se dirigissem a l'ernombuCo." — Entregou

quatra cartas, e dois sacos de officios, que se remettem

juntos. Os passageiros são: Tlioniás Silvério Raposo,

Jacinto Ferreira de Magalhães, Caixeiros; Filippe José

Maria, Piloto; D. Maria Francisca da Conceição, com
5

pessoas de fainilia ; e D. Anna Joaquina de Faria, com
2 pessoas de familia. (Segiie-se a assignatura.)

Outro officio incluindo o requerimento de alguns

Officiaes da Armada Nacional proximamente chegados do

Kio dejaneiro, que sahindo com licença pertcndcin ago-

ra entrar aqui na sua corporação ; e que sendo natural

que venhão ainda outros pelos mesmos moti\os, deseja

o Governo saber o que deve praticar em hum e outro

Caso; (passou á Commissão de Marinha). Outro pela Se-

cretaria d'Estado dos Negócios da Guerra ,
incluindo húrti

requerimento dos Officiaes do Batalhão Expedicionário de

infanteria 11. ° 5 , em que pertendem ser admittidos a

contribuir para o Montepio; (á Cornmissão Militar).

Mandou-se fazer menção honrosa da felicitação da

Camará Constitucional do Concelho de Alojèes ; e ouvi-

da com agrado a do Juiz de Fora de Vtnhoes
,

Joaquim

José Ferreira Pinto da Fonseca Telles.

Acliando-se á potia o Sr, Deputado pelas Ilhas de
5'. Miguel e Santa Maria , Borges de Amorim, CUJO di-

ploma tinha sido approvado em huma das precedentes

Sessões, foi adniittido, e prestando o juramento do cos-

tume , tomcu assento na Assenibléa.

O Sr. Secretario Basílio Alberto fez a chamada , e
disse se acharão presentes 102 Srs. Deputados , e que
faltavão 12, dos quaes 11 estão doentes, e 1 sem cau-

sa motivada.
Ordem do Dia.

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão de Fa-

zenda , e o seu relator o Sr. Carvalho e Sousa leo huin

parecer sobre o estado da administração da Fazenda dos

Expostos da Cidade do Porto, em consequência do qual

offcrece o seguinte projecto de Decreto :

As Certes attendendo as desgraçadas circunstancias,

em que se acha a creação dos Expostos em todo o Reino,

e particularmente na Cidade do Porto, decretão proviso-

riamente o seguinte.

Art, l." Para occorrer ás urgentes despezas dos Ex-

postos , a Camará Constitucional da Cidade do Porto to-

mará a titulo de entprestimo do Deposito publico da mes-

tra Cidade a quantia de 50:000(^000 réis. — Approvado.
2° Todos os rendimentos da Camará ficáo especial-

mente hypothecados ao pagamento desta divida , a qual

será amortisada por dez prestações iguaes de ;:000(^00O
entregues impetterivelmente ao Deposito nos mezes de

Julho e Janeiro de cada anno. — Approvado.

5.° Todos os Conselhos adjacentes, que continua-

rem a remetter Expostos para a Cidade do Porto, serão

obrigados a entregar i disposição da Caniara da sobredita

Cidade a innportancia da sua creação. — Approvado.
4.° Para evitar a continuação da extraordinária e

linrrorosa mortandade que tem havido, particularmente nos

últimos 4 annos , a Camará inspeccionará cuidadosamente

a administração dos Expostos, e corrigirá os abusos, que
devem necessariamente ter existido neste estabelecimento.

— Approvado.

5.° Todas as Camarás do Reino são authorisadas

para multar em huma parte dos sallarios as amas e mai»

pessoas em cujo poder morrerem os Expostos , conhecen-

do-se omissão, applicando o producto destas multas para

premiar extraordinariamente aquellas Cjue em melhor es-

tado os conservarem. Ficão igualmente prohibidas quais-

quer assignaturas , ou emolumentos, que se costumem
Jevar por mandi^dos ou ordens para o pagamento daí

amas , as quaes se passarão gratuitaúiente desde a publi-

cação do presente Decreto. Paço das Cortes etc.— Ap-
provado.

Foião tomadas na devida consideração as felicitações,-

que vierão pessoalmente fazer ás Cortes os seguintes in-

divíduos regressados proximamente do R/o de Janeiro o
brigadeiro Augusto Pinto de^ Morass Sarmento, o qual^
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não quiz adherlr ao. partido do Principe Real ; o Dontor
Luiz António da Costa Barrada; , Official que alli fora

da Secretaria d'Estado dos Negócios da Matinha ; o Dou-
tor António Manoel Galvão; D. Msíioei de Portugal e

Castro ; e João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun
,

qire

foi Governador da Provi ncia do Rio Grande de S. Pedro
da Sal, em que refere a sua conducta no niesmoUover-
no , e a maneira porque rezistira ao progresso do syste-

ma adoptado pelo partido do Principe Real , tendo illu-

dido as sugestõe» , com que petteiidia o mesmo partido

cbamallo ao seu seio.

Foi-lhe comunicado por hum dos Srs. Secretários a

consideração em que forno tomadas.

O Sr. Presidente propoz c;ue para a Sessão de quar-

ta feira se tratasse das indicações do Sr. Girão a respeito

do fornecimento dos fundos para concerto da Nào Rainha,

e Fragata
,
que está no Estaleiro ; que porém será neces-

sário virem os Ministros da Fazenda e da Matinha para

assistir á discussão. — Approvado.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia — Orçí-

mento, e levantou a Sessão áí » horas e meia.

Sr- Redactor.

Como o vosso Jornal he hum dos mais bein con-

ceituados na Europ» , rogo-vos o tavnr de transcreverdes

nelle a exposição que inclusa remetto, a qual foi dirigi-

da ao Ministro da Justiça no dia 21 do corrente mez.

Este favot espera de vós , o vosso altento venerador.
' O Brigadeiro í: JWtfcí/íi/íe//,

Senhor.
Diz o Brigadeiro Rt^inoldt Macdonell

,
que terxío

embarcado em Gibraltar , a bordo da Corveta Heroina
,

com passagem para a Ilha da Trindade , succedeo ser es-

ta aprezada pela Frat^ata Portugueza Pérola, e por con-

sequência conduzido a este porto, em que teve homena-

gem por toda a Cidade , até que foi mandado, sem al-

gum motivo, p.ira bordo da Náo S. Sebastião, onde es-

teve prezo oito mezes , sendo depois remettido á Cadéa

doCastello de S. Jotge, onde se acha recluso — E como,

durante este tão longo espaço de tempo, nenhuma accu-

sação se tem feito ao Recorrente , o que jã deveria ter

acontecido ,
(segundo as Leis) Se acaso o Recorrente

houvesse sido criminoso; por tanto, julga do sen dever,

coroo Cidadão firitannico , e offendido nos seus direito?,

levar á Augusta Presença de V. M. o Protesto do modo

seguinte.

1.° =r (^us havendo embarcado em hum portt) Fri-

tannico ( como he GiiraUar ) em huma Corveta
,
que

alli se achava fundeada por espaço de quatro mezes
, e

reconhecida como pertencente ao Governo de Buenot-

Aires , nenliuin conhecimento prévio podia ter da referi-

da Einbarcação , e muito menos parte nas aggressóei que

hoje lhe imputão.
2.' = Que ainda mesmo que a Corveta se julgasse

criminosa, o Recorrente nada tinha com isso, porque de

boa fé, sem dolo, nem nialicia, se embarcou na predita

Corveta, o que fatia , indistinctamente , em qualquer ou-

tra, que prompta se lhe offerecesse
,

para realizar o seu

einbatqiie , c seguir sua viagem.

5." i: Que á vista destas razões , e da innocencis

do Recorrente, toda a ingerência que tem tido, a seu

respeito , o Auditor da Matinlia , durante o tempo de

nove mezes, he tão injusta , como caprichosa e violenta
;

como até se mostra da escolha que fez de doze indiví-

duos de bai.xa classe, que nenhum conhecimento podião

ter do Recorrente, tanto pela sua qualidade, como pe-

lo pouco tempo que esteve a bordo
,

que não excedeo

o espaço de vinte horas; o que tudo faz ver, que o re.

ferido Auditor obrou com excesso de inalicia
, (') princi»

palmente quando se resolveo a escolher, segundo a sua

tontade , as pessoas que havião depor ; deixsndo ficar

aque!Ias que melhor e podião informar, como eráo os

Officiaes da mencionada Corveta , únicos que podião di-

zer al(;uma cousa sobre este objecto
,

pois que se estes

náo merecessem credito , muito menos o podiío mere-

cer os indivíduos escolhidos, que eráo Soldados e Mari-

nlieirns.

4.°-: Que o Recorrente nenhuma noticia tem so-

bre u depoimento dos referidos Soldados e Marinheiros,

iião só porqLie isto se lhe não tem feito sciente judicial-

mente , mas também porque sendo este depoimento de

sua natureza desprezível , nenhuns esforços tem feito

em o saber
,

julgando-o até incompatível com o seu ca-

Tacler , honra e nasciínento, pois nunca se pôde persua-

itir que o abuso e a transgressão das Leis chegassem a

fium excesso tal
,

que o reduzissem ao estado de recluso

em huina Cadca.

5."=:Que foi mui estranhavel ao Recorrente ueq
o Auditor, na sua inquirição, mais se empregasse em
querer saber das circunstancias que o induzirão a deixar

o Reino de HíjpunAa , do que o motivo porque se acha-

va a bordo da Corveta , o que faz suspeitar que a su»

prizão talvez tenlia sido dimanada de al_2;uma iafhíencia

politica, de\endo porém todavia ser índiflFerente a outro

qualquer, que não seja o Recorrente , as causas que o
niotnárão a deixar o serviço de Hesponha ,

potque sen-

do o Senhor das suas acções, neste particular, oífere-

cco seus serviços áquella Nação no tempo em que a
Guerra Peninsular, por seus característicos, interessava

á Europa inteira , e mui particularmente á sua Pátria;

sem que por isso se ligatse a continuar a servir, quan-

do isto fosse incompatível com a sua honra e dignidade.

C.'=Que O mesmo Auditor da Marinha estava tão

convencido da innocencia do Recorrente qUe no fim d«
inquirição declarou

,
que se o Ministro Inglez tivesse in»

tervindo a seu favor, tal inquirição se não houvera feito ;— razões estas, que são na verdade absurdas na boca de
hum Magistrado , porque sendo a Justiça única e ce-

ga
,
quando ha delicto

,
perante ella , nenhuma interven-

ção he admissível; c quamio ha innocencia, perante el-

la, nenhuma intervenção he necessária:— E em quanto
porem á conducta do Ministro, he huma questão, que
só poúerá ser resolvida, quando o tempo permittir, em
lugar competente

; porque seria ridículo o pensar
, que

em huma cousa de tanta transcendência , como he o di-

reito fie hum Cidadão Britannico , o Recorrente tivesse

a debilidade de submetter-se tacitairente a decisão dehnm
simples Diplomático ! — cuja morosidade , neste particu-

lar
,

pndia ser, por natureza de seu emprego, talvez,

a cauieila de huma politica passageira.

7° = Que o Recorrente só tem guardado silencio

por dois rtioiivos: — piimeiro, porque persuadio-se de
haver commettido huma imprudência depois que embar-
cou a bordo da Corveta ;— segundo

,
porque confiava na

boa adiíiinístiaçáo da Justiça , e esperava hun>a prompta
resolução a seu respeito, o que não aconteceo, e antes
vc com admiração

,
que em lugar de Justiça , se tem

violado em sua pessoa as Leis mais sagradas da humani-
dade , ao ponto de o metterem em huma Cadêa , sem
lhes importar a conservação de sua existência, e onde
teria acabado, se não houvesse entre os Portugiiezes ho-
mens justos, e benéficos, que dtftestão''as arbitrarieda-

des , ei-,tre mesmo os seus próprios Governantes.
A" vista do todo expendido , o Recorrente Protes-

ta contra a conducta
,

que se tem tido com elle , du-
rante o longr» espaço de dei meies de prizão , e dos que
ainda se podem seguir, se a Justiça, de accordo com a
Razão, náo mandarem soltar, o Recorrente ^( firmado

J

Reginoldo Maalonell.

Cadt'a do Castello z\ de
Janeiro i8aj. "

(') Estamos persuadidos que não foi por malícia^ lude o conceito que formamos daquelle Magistrado, es*

mas talvez por nimio zelo, que o Auditor seguiria o, tamos certo-: que he dos que são capazes de reparar Im-

eassos de que se queixa o Recorrente; e se nos nao i\, ma injustiça em conhecendo que se enganou.

MA i M P ii E W S A íN A (J i O iN A L.
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O.

FRANÇA.
Paris 1 I de Janeiro.

s Embaixadores da^ três grandes Potencias junto do
Rei d'Hespanha , recehcráo ordens formaes de saliir de

Madrid 817 deste mei (^ mas os sticcessos oprtssárão a

Jahsda , i^iie foi ij 1 4 ). Pensa-se que SS. EE. estarão em
Paris por 28 do mez. Também se affirma que o Conde
de Lngarde recebeo, por lium officio espedido subsequen-
temente á Nota Diplomática de ftlr. de Villele , a ordem
de saliir da Península dentro de mui poucos dias depois
lia partida dos outros Ministros das Potencias aiiiadas.

Temos perante nós buma carta particular de Baio-

iia
,
que contem os seguintes factos ;

" Na noite de 29 de Dezembro passado , hum des-

tacamento de tropas de linha do Exercito Constitucional

^'Hespanha j composto de 150 homens, e commandado
pelo Coronel Arhura , violou o nosso território. Esta

)iOrda de bandoleiros passou pela Aldêa Franceza de Al'

diiles , e caminhou para diante três ou quatro léguas,

ainda em nosso território, até Sma^re, ou Val-Carlos
(Aldca situada na raia, perto de S. João de Picdepvft')

,

para assassinarem a sangue frio os malfadados feridos Rea-
listas que alli se achavão. Forão assassinados vinte destes

I>ravos defensores do Altar e do Throno, e outros forão

levados
, e as casas , em que tinlião sido recebidos , fo-

rão saqueadas. Carregados com as armas e com o sangui-

nário despojo destas desventuradas victimas , voltou o
destacamento a Hesyanlui pelo mesmo caminho. Os nos-

sos soldados indignados desejão que já podessem castigar

este ultraje."

Não podemos duvidar da authenticidade destes fa-

ctos
,
que recebemos de certa fonte. Quaesquer que se-

jáo as reflexões que pos<;ão inspirar, só diremos que —
sv liuma politica vacillante e pusillanime, huma politica

indigna da lealdade Francc73 , se demora a negociar quan-
do a bandeira branca deve fluctuar no Esciirial ^ e as nos-

sas tropas estar acampadas diante de Madrid, ao menos
nos parece que hum tal ultrage pede exemplar reparação.

Huns poucos de soldados valorosos, dignos de melhor
sorte, são trahidos pela fortuna ; procurão hum asylo en-

tre os habitantes de hum Eçtado vizinho, e são estes ex-

postos ás incursões de Cannibaes
,

que vem assassinar a

sangue frio homens indefensos ! De que modo he prote-

gido o nosso território ? Devemos nós proteger os Des-

camisados ? Como se portarão as nossas authoridades nes-

ta violação ? Porque razão linalmente não vingarão ainda

as baionetas de nossas valorosas tropas esta execranda in-

vasão ? — Os Pijrennios retnmbão com indignação. Guer-
ra I exclamão os nossos soldados ; Guerra ! repete a fiel

Trança-, e Ministério fica mudo! Huma palavra, hum
gesto , e as Cortes voltarião á sua obscuridade ; o cada-

falço receberia os malvados qu« a vindicta public* assi-

gnala ; Fernando recobraria a Coroa que elle tem só de

Deos , e dns seus antepassados ; e ainda hesitarão os Mi-

nistros ? (A Bandeira Branca , vomitando estas bazofias
,

parece tem a alma bem negra, (o que não admira, por-

que he escrita com tinta preta); mas que ilirá ella quan-

do vir os sildados Hespanhoes irem de braço dado com
Os Fraifcezts plantar em Paris a Landeira tricr.lor .? . . .

Não vê cila que isto está certo , ao menos na esperança

de muita gente áquem dos Pnrcnnéos ? Pobre Bandei»

ra!)

HESPANHA.

Madrid 1 8 de Janeiro.

Escrevem de Saragoça a 7 deste mez : — ' Os fac-

ciosos , depois de batidos em Mora por Memo e Cas-

tcllar , voltarão ao Aragão , onde se reunirão a outras

partidas , e formarão sssim hum Corpo d'exercito de cou-

sa de <,^ homens. Como as tropas da Comarca de Sara'

geça se achavão reunidas perto de Mequincnza , conce-

berão os rebeldes o projecto de atacar Saragoça , talvez

menos com a esperança de a uirprenderem , do que para

fazerem diversão , e espalharem desassocego. Com efFei-

to
,

por huma parte Saragoça estava sem guarnição , e

por outra aqucllas de nossas tropas que estavão diante

de Meí/uiitenío não podião vir cortar o passo aos faccio-

sos. Estes occu pavão Bclchite a
j ; a 4 dirigirão-se em

duas porções , huma sobre Burgo , e a outra sobre Me-
diana, A 5 os descobrirão alguns destacan-entos das nos-

sas tropas, e derão aviso da sua marcha para Saragoça

^

onde se conse^uio reunir huns j jo homens de diversos

destacamentos de cavalleria e infanteria , dois batalhõe»

de milicia nacional , o batalhão sagrado composto de of-

ficiaes avulsos e outros , e de outro batalhão d^estiidan-

tes , e com estas torças se estabeleceo a defeza da Praça.

No dia 5 , ás 5 horas da tarde , foi atacada pela banda

da ponte de la Huerra \ mas os facciosos forão em bre-

ve repellidos : fizerão segunda tentativa pela pente de
S. José ; mas não foi mais feliz que a primeira. O fogo

cessou ; e logo os facciosos se retirarão sobre Correro ^

d'onde o seu Chefe enviou por hum paizano hum officio

ao Commandante de Saragoça intimando-lhe entregasse

a Praça : julgou o Commandante não dever dar-lhe res-

posta. Desde o romper do dia 6 se poserSo os facciosos

em retirada para Maria , e acabamos de saber que pro-

seguem sua marcha para Carinlieno. — Besiicres e Ulmait

são os Conimandantes deste corpo de facciosos. — A Di-

visão Carondclct entrou aqui esta tarde , e amanhã se

põe a caminho contra os facciosos.
"

Neste instante acabamos de saber que esse exercito

de bargantes que marchava sobre Madrid
,

por Ctiodala-

xara , fez contramarcha , e se dirige para os pinhaes de
Soria. Sendo sufficientes as tropas do 6.° distiiclo militar

( Aragão ) para derrotar ejtes bargantes
,

julga-se inútil
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mandar iparchar contra elles as trop.is e milícias desta

Capital.

A praça de Me quinema eçtá declarada em estado

de bloqueio, o qual lie feito pelas divisões de Montes e

Malni , do 7.° districto.

Escrevem de l^icloria que o Coronel D.Palilo bateo

completamente em Eitella a partida commaiidada por

é/iia nito. .

Idem 20.

Hoje sahíráo desta Capital quatro Companhias áa

Milícia voluntária , e algumas tropas do exercito ,• e te-

mos motivos para assegurar que os facciosos qiie assolão

as Províncias de ( alatnijiiH e Guadalaxara serão comple-

tamente aniquilados.

Sabemos do modo mais positivo (diz o Espectador')

que a ridícula Junta de MCijuinema receb;o liiima or-

dem vinda áe França , na qual se prevenia do modo mais

terminante, qiií ,
depois de deixar bem guarnecida aquel-

la Praça ,
determinasse que todo o Exercito Realista de

Aragão marcbasse para a Castelltt
,
procurando Eo.rtificar-

se em Alcalá de He"ares , pois estando nesta Cidade

(diz a referida ordem) poderia sem duvida o Exercito

entrar em Madrid >
para o que se lião tomado todas as

medidas e "lé os jacobinos se hão de matar huns aos

outros. Prevenia a ordem aljm di-.so que commaudassc

a expedição Bessiires , e de modo nenhum Sancliez, Cis-

neros.

BRASIL.

Rio de Janeiro JQ de Novembro.

DECRETOS,
i.° Sendo constante que alguns Capitalistas da Ci-

dade da B.ihia tem concorrido com avultadas sommas

para a mantença , e conservação naquella Capital das

tropas Portuguezas ,
commandadas pelo Brigadeiro Igna-

cio Líiiz 'Ma'delra de Mello , talvez illudidos pela lalsa

promessa de que taes empréstimos são conceituados

Divida Nacional , e como taes devem set pagos pelo The-

souro da Provinda; e outro sim, que os Negociantes

estrangeiros alliciados , já pela diminuição nos direitos, a

cus são sugeitos os seus géneros , e mercadorias
,

já pe-

la lison^feira esperança de maiores lucros
,

já mesmo pe-

ja liberdade de os poderem reembarcar , depois de assim

despaciíados para outros portos deste Império, aonde

entráo livres de direitos , tem affluido para aquelle por-

to , com extraordinária quantidade dos ditos géneros

e mercadorias , o que também tem cooperado para re-

tardar a época da evacuação, e embarque das reteridas

tropas; e sendo hum dos Meus mais sagrados deveres, o

lançar mão de todos os mei:>s que estiverem ao MfU al-

cance para salvar quanto antes aquella rica, e bella Pro-

víncia dos horrores, e devastações praticadas pelos nOvos

Vândalos P0rtug11e7.es: Hei por bem mandar, que todos

os <'eneros , e mercadorias estrangeiras, despachadas n»

Alfandega da Bahia, e reembarcadas em outros portos

deste Império, tornem a pagar nas suas respectivas Al-

fandegas os direitos nellas estabelecidos, em quanto se

conservarem tropas Portuguezas naquellíL Capital : Que
adivida contrahida pelo dito Madeira não seja paga pe-

las rendas publicas da Província ; e que taes Capitalis-

tas , no caso de reincidência sejão reputados rebeldes á

Causa do Brasil, e Minha, e como taes punidos com
aquellas penas que 3 Lei decreta para similhantes crimi-,

nosos. Os Meus Ministros dMílstado , e do Weu Conselho
,

a quem o conhecimento e cumprimento deste pertencer,

assim o tenhão entendido, e f.içáo executar com os des-

pachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro em 12 de

Novembro de sSaa-—^ oro a Rubrica de b. M. l.=Mafrí

tim Francisco Ribeiro de Andrada,

Cumpra-se , e P>.egiste-se. rlio de Janeiro iS de

Novembro de 1822. — Ribeiro de Andrada.
''^''

,^

'' 2.° Tomando em madura consideração o solemne.

acto, pelo qual o heróico e brioso Povo deste Vasto e

RScò Império .pcóclampu a sua independência, e deixou

de ser parte integrante da Nação Portugiieza : Reflectindo

outro sim, que pela separação dos dois Estados deve ne-"

cessariamente caducar o direito que tinha todo o Cidadão
Português i posse e gozo daquellcs Cfficios , Graças, e

Mercts que lhe haviáo sido conferidos, e pagos pelos

rendimentos" do Biasil, em qti.into unido a Portugal ^

sabendo, alem disto
,
que ainda antes desta separação, o

Congresso, cu Governo de Li, boa , abusiva e escandalo-

saireiítie íjavia djdo a Portugueses Officios pertencentes
a habitantes do Brasil, só pelo simples facto de não te-

rem até cntío hido residir em Portugal , e por tão ar-

bitrário procedimento se havia constituído primeiro que-
brantador de hum direito, naquel'? terrpo Incontestável:

_Hei por bem que todas e quacsquer Grji^as oti Mercès^j

Officios de Justiça ou Fazenda, concedidas ou pertencen-
tes a pessivs residentes em Portugal, fiquem de ne-

nhum effeito desde a publicação deste Decreto,, e tor-.

nem a entrar na massa geral das rendas do Império
,

pa-

ra delles se"dispôr como mdhor convier aos interesses

do _ mesmo. Os Meus Ministros de Fstado , e do Meu
Conselho, a quem o conhecimento , e cumprimento des-

te pertencer, assim o tenliáo entendido, e façáo execu-

tar com os despachos necessários. Pal.icio do Rio de .!«•

neiro em doze de Novembro de mil oito centos e vinte

dois. — Com a Rubrica de 'S. M. l. =1 Martim Francisca

Ribeiro de Andi <t'^a,

Cumpra-se , e Registe-se. Rio de Jaoeiro treze de

Novembro de 1S22. = Ribeiro de AnJrada.

Extracto de hum Cfficio do General L^batut de 9 docor-^

rente, datado do Qtiartel General do Engenho A'oup,,

dirigido ae Ministro^ e Secretario de Estado dos ífc-

gocios de Guerra,

" Resta iriformar a V. Ex.' que o Madeira cum-
prio com a promessa de atacar-nos , o que teve lugar,

lio dia j do corrente, acommettendo com grandes for-

ças todos os pontos, com particularidade o do Cabrito^-

CjUe ellas tomarão ; mas os nossos se tornarão a apossar

delle. Foi rnuito lisonjeiro espectacuJo veí , e ouvir no
ponto de Pirajá as bravas tropas do Rio de Janeiro , c

Pernambuco
,

^cçUmarem á proporção que se batião co-.

rajosamente copi os Lusitanos , o nosso Augusto Impe-,

rador Constitucio;ial ; o, que de tal sorte atterrou os Lu-
sitanos

,
que vergonhosamente retirarão suas cclumnas.

Tivemos alguns mortos e feridos, n)as o campo ficoa

juncado de Lusitanos
,

que perderão alguns Officiacs ,

como me inlotináráo os prisioneiros.

(^fittzeta do Rio).

Proclamação ao Exercito do Brasil.

Soldados! Huma nova Expedição de soldados Lusi-

tanos acaba de chegar á Província d;i Bahia, Teima- a,

Congresso de Lisboa em seu desvairado projecto de avas-

salar este vasto Império. Tão louco, coiinq tyrannioo,,

elle pertende laoÇar por terra a base fundamental do EW-

reito Publico , a faculdade de adoptarem os Povos o Pa-

cto social que ipais lhes convenha. Vai\ pondo em prati-

ca os discursps de alguns tresloucndits^ Deputados , man-
dando ao Brasil — cães dejila~e Conitititição de baio-

netas. He assim que se insultáo os rpais sagtados direi-:

tos de hum Povo pacifico, e generoso t Soldados! náO'

deixastes vós ir livremente as tropas qi»» até vos insul--

tárão nos vossos lares, e as einbacwçór;S; de guerra que.

as vinhão reforçar? Não são estas meisiTias que vem da

novo com a barbara tenção de vos lançar os gtilbóes da

escravidão? Soldados! Certo em vossa coragem, e no

santo amor da Liberdade , l:u somente vos lembro a lur

ta em que vamos entrar. Nós teremos que sofírer tpd.is

as privações e iiicommodos filhos da. guerra ; mas a nos-

sj Causa triunfará ; e Eu vos auguro a feliz toila que

pode ter hum Povo aO abrigo de sabias L«is ; e deMru--

ctando as riquezas com que a Natureza dotou p. fjiossr»-

paiz. Rodeados de vossas esposas, e lilhos , v»5s díjicis.

hum dia — Eu tanibeni com Pedro ii^' fui salvador, d»;
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Pátria. =:SoIdai1o5 ! O Wíu Posto serJ aa vrtçsa ffiente,

e' vossos futuros Destinos, =: A Indepei^ilinoia,. ou Mor-

tei-=:

IMIERADOK.

(^Diário da Rio de Janíiio")
' <•, .>!

LISBOA 2? i/t Janeira.

'" ' A!ém do que brevemente disçemos na G. á-í 27" do

cbtPeiiCe , sobre a solcninisação do dia 26 , cuiii.(iie ac-

cresceiítjr yue EiRci , e os Serenissimos Senhores In-,

tjnte tr Infantas, seus Aiiçuítoi Tilluis
, iionráfáo com

sua presença o Tlieatro de ^I. Cariíos , iisMstuida a todo

o btíllo divertimento que neli*' houve, e onde á chegada

e á sahida de S. i\l. e A Ai s« deráo os nrais déeisivos

tèstetnunlips do amor qae todtM IJics coiisagráo , e aos

qtiaes corresponderão corh sua natural benignidade. Do
Theatro de S. Carlos' se diriiíírão pelai 11 horas asReaes.

Pessoas a honrarem com sua presença o briiliante líaile.

que nés^a noite deo a Assenrbléa rortiignttíi , onde rei-

nou o maior e mais cordeal regozijo.

^ 5r. Redactor

_ Vúta Jiicet petas ....

lYi)/) iioípcs ah liospltc tuim.
Gvidió.

Na Freguezia de S. Pedro do Vnile , termo da pró-

xima VH);) ,dos /</v»J ,' reside huma familia , não menos

dlstiiicta pelo lustre e representação de seus avós, que.

pela probidade e inteireva do seu caracter. Costuma or-

dinariamente servir-se cOm criados Gallcgos pela maior

susjtfição destes, 'tanto no trabalho como nas soldadits.

Tinha ultimamente dois ; hum liavi.i ju 7 annos , e ou-

t'o, ainda imberbe, havia 8 ou 9 mezes. J>ietteo o dia-

bo em cabeça aos furões de certo Juizo dest.a Comarca
,

geralmente odiadin por sras extorsões e espionagem , que

estava alll azilado luim tal Coronel Galltgo, temido ©
procuriuio da sua NaçSo. Eis a casa assaltada nocturna e
militarmente ;" lião apparece o Coronel, mas prendem se

os dois criados ; são inquiridos ; abre-se e forma-se auto

á Senhora íla casa , cujo marido estava ausente na Cida-

de dò' Poria ; . . e depois deste estrondoso apparato ju-

dicial não resulta culpa contra os prezos. Que deveria

seguir-?e , Sr, Redactor -? Soltaretnse estes ? Jbsit : sua'

detenção no cárcere deve dourar o dispotico e precipita-

do procedimento da tal quadril lia , e devem pagar o des-

gosto delia por errar-se o golpe. Os bellos e assoalhados

princípios de direito Criíriínal respectivamente aos Uiios
,

não tem lugar nestes e idênticos casos. Quando toi pre-

zo o façanhoso Aliioew , disse abertamente o nosso ,-íj-

tra, que aquelles princípios nào erão 'applicavéis 'aos

crimes de Lesa Constituiç o. O mais' he que similhante

doutrina amplia-se aos merairiente suspeitos e denuncia-

dos !

Deixo agora o referido caso particular. Pergunto
,

Sr. Pi.edactor 1 porque sáo prezos os Hespanlioes refugia-

dos neste Reino, e fugitivos do seu por opiniões politi-

cas ? Haverá entre ambos aquelle escambo ou avença que

leio com horror na chronica do Senhor Rei D. Pedro 1
,

por Fsnino Lopei , cap. j2? Mas estas avenças para se-

rem punidos ou entregues os refugiados, pintão-se pelos

Juristas e pelos historiadores filósofos com cores tão ne-

gras !,. . Estes pactos tyranníeos e revoltantes deixarão

acaso de Scilo, quando os Governos contractantes são

conítitucionaes ? Haverá hum Deos e lunn direito para

estes , e outro para os outros ? O grande Kossuet esctc-

Veo huma historia das contrndicçôes religiosas das igre-

jas da denominada Reforma : temo lembre a alguém es-

crever outra das variações politicas dos Governos e Le-

gislações.

Nada mais impio realmente que aquellas avenças.

Tem os refugiados a seu favor razões dirivadas ~da na-

tureza ; daquelle imperioso sentimento que Hies advítte

o perigo; quff lhes leiíibra a fugida quando suas \idas %Ío

ameaçadas; e bum aziJo , seja onde for, contra Os tor-

mentos, sr.flriíijentos , e morte.

Ccncordáo perfeitamente nesta verdade os rrelhores"

Mestres de direito natural. Ouçamos por todos a 'Burla'

maijui na pai te 5." cap. 4." n." 19.

"O l.nstincto natural que prende o hontni á

''vida; e o <iciitinicnto que o decide a fugir <'<. in-

" la mia , não pein.itlem que se diga obrigaiji 'um
''criminoso a delatat-se e aprrScr,tar-se vrli;. '.^ria-

'' mente so supplicio. Nem o bem piblico, 1 11 os

"direitos uos Gt vcrnaotcs exigem obii<;jçi "-s tão,

"duras e repugnantes. Ke per legitinja cor.-cquen-

" cia da mesma doutrina ,
que ppdtu» os çrlininçsoà"

"procurar evadir-se do cárcere , estartijo jsstp .a'berr

" to , AU sendo facil arronibállo. "^
.

,
:'

'

•

Coitferuluj- ulpitiiiui iid IcíT. 1, de hon, eorum (júl aníe
-1 . r j

' -i •A' j*" '.jji

seaieitt. inoi't, siot consnvcr. et teres iia tit, Md: ae.

ciisiod, reortini 11," 14. ,-., " '',".,

Sendo certos estes princípios , fica-o taii"ibéni sèVl-

do , que os Governos , de tujos paizes se evadirão os

Réos , não os podeni reclamar ; e que aquelles em cu-

jas terras ;se relugiárão, não devím entregallos ; porque

esses Réos nada mais fizerão senão—^«re suo nír. =
I)ii-5f-ha pelo Goxcrno ReclòU arte

,
que a Socie-

dade e Humanidíde intercssão em que os crinves sejáo

punidos. Concedo na hypotheze somente ,
t;ue os crimi-

nosos estejão debaixo do poder c mão da justiça. O Rco
que fugio par;i tetra estranha , cessou de ser súbdito e

téo daqueila que abandonou : estcs títulos são locaes , e

acabão coni a miidaViça de localidade. Accrtscento
,
que

essa fugida privando ao Réo da vista da sua pátria, da

companhia de seus parentes e amigos, e do uzufructo de

seus bens , he hum verdadeiro castigo, e com todos os

efFeitos do Capital. Çue mais cueretá a Justiça da Na-

ção e PaÍ7, , abandonado pelo Riio?

Dir-se-ha também pelo Governo Reclamado
,
que

he Sr. dê dar ou negar azílo. C( ncedo t mas negc-lhe o

direito de atentar á libeidade de l.uni hcrrcm
,

que em
nada o tem offc idido.

A Espccie de remissão do crime ptia fuga e suas

consequências , tão attendivel e ssgrada pareceo aos Gre-

gos
,
que estabelecerão aziios em quasi todas as suas Ci-

dades. Erão ordinariamente os Templos. Veja-se illon-

teiquiea no Espirito das Lei^ Liv. 25. Cap, J.

Lê-se no Cap. 19 do Divino Livro do Deutercno-

mio
,

que os Hebreos tinbâo 6 Cidades além e aqu^m
ào Jordão

,
para serem aziios dos homicidas, e dos infe-

lizes, expostos pela necessidade cu pelo acaso , ao rigor

da Justiça.

Na famosa e .^ntiga 'Roma , o Cidadão que se des-

terrava para subtrahir-se i pena Capital
,
podin tetírar-se

para huma das Cidades do Jrr.perio, e gozar pacificamen-

te nella todos os direitos civis e políticos. Qne brilhan-

te homenagem a e>tes princípios tão filhos da natureza

e da humanidade i =: Os Réos podem subtrahir-se pela

fuga ao castigo merecido := : suas pessoas e azílos são in-

violáveis r: ! E hão elles de ser esquecidos em hum Rei-

no Catholico e Constitucional !

Ali ! deixemos os Transfugas Hespanhoes , C^ue em
nada nos tem offendido) expiar seus crimes nas angus-

tias do remorso , e na desesperação de não tornarem a

ver os objectos, que mais podem lisongear seus corações

e desejos ; mas não nos deshcnrcmos por huma cruelda-

de e barbaridade sem exemplo nos povos policiados
,
e

que perverte os princípios da nossa organisação social.—

Ri.'j sacro miser.—
A Deos, Sr. Redactor: logre a saúde, prazeres, e

felicidades, que de todo o corarão lhe desejo, etc.

M. V. A. X. T.

Ponte da Barca 9 de

Janeirç de 182J.



CORTES. Seisã» do Aia 2B de Janeiro. O Sr. Secretario BatiUt Alberto fei a chamada, e
Aberta a Sessão, e lida a Acta da precedente, que disse se achavão presentes joi Srs. Deputados, e que

foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do faltavão 1 ) , dos quaes l 2 estão doentes , e 1 sem cau-

expediente , em que se compreliendia a seguinte corres- sa motivada.

pondencia : — Hum officio do Governo pela Secretaria Introduzido o Sr. Ministro da Fazenda com as eti-

i'Estado dos Neçocios do Reino ,
enviando a correspon- queCas do costume , o Sr. Presidente declarou a

dencia que tivera com a Academia Real das Sciencias Ordem do Dia,

acerca da impressão da obra das antigas Cortes. Outro i.° Abrio-se a discussão ao orçamento da despeza

incluindo huma representação da Camará Constitucional do Thesouro Publico Nacional, adiado da Sessão do dia

desta Corte sobre quem deve continuar a exercer o lugar 25, e feitas pequenas observações, o Sr. Moura propoz

do Pelouro da Saúde. Outro incluindo o duplicado da os seguintes :

Lei acerca dos Expostos da Villa de Ovar. Outro (-eia Quesitos ,
que foráo entregues ao Sr. Ministro da

decretaria d'Estado dos Negócios das Justiças, em que Fazenda : 1.° Que se proceda nas Contadorias do The-

expõe que sendo necessária a reforma da devassa, peia souro com a maior brevidade a tirar as contas de todos

ille^alidade da primeira, a que se procedeo na Bahia pe- os recebedores actuacs para vermos o debito, cm que

Jos infaustos acontecimentos dos dias 19 e 20 de Feve- estão para com o Tliesouro : 2.° Que se nos aptcíente

leiro de 1822: e como isto depende de Lei, por ter hum mappa dos devedores aquém se tem concedido quaes-

«xpirado o prazo que a mesma Lei prefixa , recorre ao quer consignações com a designação exacta das quantias

Soberano Congresso para assim resolver com urgência. de que são devedores, e donde procedem suas dividas:

Outro pedindo resolução de outro que enviara em 11 3.' Outro mappa das causas que correm na executória

do corrente ácetca das duvidas entre algumas Camarás e fio Conselho da Fazenda, nomes dos executados, quan-

Juizes sobre a nomeação dos Ofíiciaes de Justiças. Ou- tias, quando principiarão a ser executados, e o estado

iro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Fazenda, actual das execuções,

incluindo hum ofhcio da Junta Provisória do Governo Passou-se ás seguintes discussões :

do Maranhão de 27 de Novembro ultimo, remettendo a 2.' Collecta do Anno de Morto,

pauta reformada das Mercadorias de industria Britannica A José António Ribeiro Soares , Escrivão So^oo
de algodão, lã, linho, e seda, a que se Hje mandou

proceder em conformidade das ordens das Cortes Geraes j.' Orçamento das despezas
,

que se

e Constituintes de S de .Março do anno passado. farão com a cobrança da Receita dos objec-

O mesmo Illustre Secretario mencionou três ofli- tos da competência da Contadoria da Extte-

cios recebidos proximamente da Bahia: o I.° do Com- madura 98:8oi^>049

mandante das Forças Maritirras, e os 2 segundos do Ge- '

reral Madeira , em que referem as providencias que se 4.* Extinctas Coutadas,

tem dado para fornecer aquella praça de mantimentos; a Ao Escrivão da Montaria, Cou-

deliberaçáo de não seguir viagem para o R<<> o Correio teiro Garal , e 1 Guarda . . 567(^600

Maritinio Infante D. Sebastião, encarregando-se da mal- Patrulha de Muge i:4ioôcoo

i» huma pequena Escuna, isto para evitar que o Gover- Dita de Sãl>aterra .... 1:610^000

no do Rjo de Janeiro se não aproveite do mencionado Dita de Benavente .... i:6iO(á>oco

Brigue, como fez dos Correios Maritimos Leopoldina « Dita de Samora 1:400^003

Treze de Maio. Que no dia i; de Dezembro foráo ata- Dita de Pinheiro . . . , , i : ^ 2 i (jl)OO0

cados os seus postos avançados da esquerda por huma ,

força de Sco a 900 homens, 03 quaes forão rechaçados 7:922<^úco

valorosamente por algumas Companhias do Batalhão j.", Vestiarias ójo^ooo
e da Legião Lusitana, com grande perda dos inimigos, —^ 8:572(J)6co

sem que da nossa parte houvesse o menor prejuizo. In- f.* Extincta Inquisição.

clue huma representação do Governador da Província do Santo Officio r-^iSí^jOO

Espirito Santo, O qual ficou detido na Bnhia em con- Inquisição de Lisboa . . . 5:428(^500

sequencia da dissidência da mesma Província; passarão ao Inquisição de Coimbra . . . j-.ijóçgooo

Governo ficando nas Cortes copias que se enviem á Inquisição de Évora .... 4:7211^200

Commissão competente. 18:520(^800

Wandou-se fazer menção honrosa da felicitação da —^—
Camará da Vtlia de Carrateda de Anciães ouvjráo-se 6.* Juros.

com agrado a do Juiz de Fora substituto da Villa de A D. Leonor Violante Roza

,

Trancoso do Juiz Ordinário da Pampilhosa , e do Pa- por huma Capela que admi-

roco encomendado de Santa Maria de Jacente na Co- nistrou de ...... I:5iO{JiOOO ... 75(^500
jnarca de Sobre-Tamega. A Manoel José Sarmento, por

Ficarão as Cortes inteiradas da participação do Juiz huma dita de . . , , • 5:580^000.. 179^000
dos Órfãos de Montalegre , e do Vigário Capitular do

íispado de Bragança, zi4<$)iOO.

Passou á Commissão de Fazenda huma Memoria que '

«ntregou o Sr. Borges Carneiro sobre a reforma do The-
CConcliiir-ie-ha.')

souro Nacional
,

pela extincção do Conselho da Fazen-

da , e creaçáo dos Contadores de Fazenda nas Províncias —^ >r;?'"-aifl?''"MlP'°^i<rtP'-Vfia°^írttP''"~MílP">lIF^

oflfèrecida por António Roberto dos Reis Tavares, Ju- "V=«i1Í<«Í!»C,3K;ÍÍ^^

"'°'"^o ."• - j- 1- Ar .ANNVNCIO:
O S. Girao pedio que se lesse o parecer da Com-

missão de Agricultura, que já liontem fora enviado á Sahio i ]iii O Maçonismo confundido , — com a se
meza

,
que era muito urgente; porque era huma respos- gunda thesc: =. A Ordem Mnjonica he impia , e irreli-

ta ao Ministro dos Negócios do Reino sobre huma Con- giosa. Vende-se nos mesmos Livreiros em que se acha

sulta da Companhia acerca do preço regulador das aguas- igualmente a venda o primeiro follicto com a primeira

ardentes
;
que este negocio não podia estar parado, e não these =: Nem o Soberano Congresso pode alterar subs-

queria que a culpa fosse attribuida á Commissão de Agri- tancialmente a Lei de 50 de Março de 1818, que con-

cultura.— Não se tomou deliberação alguma. dcmna os Clubs Maçónicos. = O preça he de l 50 reis,

jN A í M t Li h >\ á A i> A U 1 U i\ A L.
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QUINTA FEIRA 30 DE JANEIRO.

A,

FRANÇA.
FerpiíihSo 7 de Janeiro.

, s tropas da fé que se tinhão refugiado no nosso De-

partamento para a banda de Sjnyuls , em numero de

1 soo homens, voltarás a Hcspunlia. Tem-se lançado

dífferentes í;uerrilhas para a retaguarda dos CoHstitucio-

naes entre Pioneiras e Burceloiia,

Os soldados da fé acantonados em Àrlii váo-se re-

fazendo
, e nao tafdaráô em voltarem ao seu paiz.

O numero de Officlaes da fé que aqui se acha he

considerável , e todos esperáo voltar mui brevemente a

Jlapnnho. Segundo dizem , o Arcebispo de Tarrttgona
Jhes ha promettido que todos os soldados da fé recebe-

rão hum fardamento completo para o principio de Feve-
reiro, e qU3 immediatamente irão dar novas provas pela

causa que defendem. Seja como for, muitos delles esca-

páo para Hespanha a solicitar a amnistia. Continua a

emigração.

O numero de fardamentos completos que aqui se

tem feito desde o \.° de Dezembro para os da fc sobe a

mais de jo^i, e sua importância a hum milliáo de fran-

cos. (£/ Universat.')

LISBOA 29 í/í Janílro.

Sr, Redactor da Gazeta U/itVcrsal,

' Desejo que se admitta entre nós hup.ia doce liber-

dade , mas não posso toleíar o abuso." Eisaqui a epigra-

fe que adoptou o Thuribulo. Ora com affeito ninguém
desempenlia melhor o thema 11! O homem não pôde
aturar o abuso da liberdade, e pos isso esfatrapa-se-lhe o

coração, quando vé atacar as gracinhas do IMinistro da

Justiça, ou como tenho lido, das injustiças: de mais 3

mais veio agora a canora , e estrepitosa Trombeta Lusi-

tana, chamar-lhe déspota por causa do Relatório, e do

Plano
,
qualquer das duas producçóes , obra de engenho

,

e liberalismo !!! He forte destempero dos Corcundas !

Pois como prtde haver a tal doce liberdade d<) Thuribu-

lo , andando os Viajantes s<S com hum passaporte do ran-

ço antigo, sem que participem com antecedência aos «n-

mosos da policia
,

quando tencionáo chegar ás terras do

seu destino, e sem hum itinerário marcado, pelas ditas

authnridades , donde não possa haver desvio cm louvor

da Santa Liberdade Mi! Só cOm a lembrança deste libe-

ralismo itinerário, eu mandei chamar o Medico
,

para re-

ceitar para sezões. Ora note : no dia dois do mez
,
que

vem , tenho que fazer jornada para Montemor o novo ; e

vai o Ministro diz : =: Parte de Lisboa D. Fufiai para Mon-
temor o novo; no dia dois »oí Pegões ; no dia três adi-

ta Villa , etc. = Em consequência desta honra , escrevo

eu ao Juiz de Fora dos meus peccados : = Illustrissimo

Sr. Doutor ( porque ou o seja , ou nSo seja ha de ma-

mar a espiga ) eu D. Fufias ahi liei de chegar no dia

três de Fevereiro ; não conheço ninguém nessa terra ;

queira V. S. ( ou a tenha , ou não tenha ) dignar-se de

me dizer, onde hei de hir dar com a ossada. =: Eis-aquL

o principio da Entremezada , vamos agora a trabalhar com
os bonecros. Espere lá, tenha nião , a Falua he mais

perigosa, a Carreira he mais segura, vamos com a Mãi

Santíssima, metto-me no barco, e dou á vela. Eu, Sr.

Redactor , tenho embarcado só três vezes na minha vi-

da , e todas estas vezes com tanta ventura
,

que os re-

sultados tem sido sempre hir cumprir votos de romarias

a pé a N. S. do Barreiro. He niuito natural pela razão

expendida que no dia dois de Fevereiro os mares quei-

rão travar-nie nova questão , e altim a promessa obriga-

da pespegue comigo no sitio do Burrelro
,

quando o iti-

nerário me mandava para os Pígócs , e adtos dia dois.

Pelo descostume de andar descalço, e nesse dia que o
Reportório do Borda d'agoa , dá chuva a mentes , chego

com os pés gretados, e com hunia tremendíssima dor

de cabeça, ainda maior que a que teve em Verona Lord

Welington. Aonde haverá o estimulante ponche? Aqui
abaixo ; alli acima ; em que rua mora o fllinistro ? Caso

novo! Venho de tomaria,... Sr. Ministro, qual he á
estalagem que determinai'.... Naquella não cabe... a

esta he que compete e a final entro ensopado , e

meio defunto pela casa do Estalajadeiro
,
que sem dó da

minha lastima , em lugar de apromptar-me a cama cheio

de caridade christã , quer saber dos negócios políticos,

para não errar na participação se eu sou desafFecto á Cons-

tituição. Depois de lhe dizer, mais frio do que o próprio

gelo — tudo vai bem... tudo vai bem... ora deixe-me'

pelo amor de Deos ; rrencaxa-me em hum enxergão n'hum
Quarto de telha vã, de companhia com varias goteiras,

e por conclusão no dia seguinte , sezão de rachar. Pas-

sou-se desta forma o dia três, talvez com muita proba-

bilidade de ir no dia quatro guardar os pintos ao Cura.

Faltando em Montemor \o novo , eis-ahi O Ministro em"

apertadíssimos escrúpulos; o homem não veio.... que

historia he esta?.... Não ha remédio.... o zelo ins-

ta.... 6 posso ser compromettido . . . e por seguro ahi'

\ ai : = Illustrissimo e Excellentissimo Sr. o D. Fufias

afastou-se do itinerário ; já cfficiei para as diversas au-

thnridades circiimvisinhas , e não he possível dar com
o traticante ; — e em consequência Sua Excellencia :

= Illustrissimo Sr. Intendente , o D. Fufias não appare-

Cco em Montemor o novo ; cuidado nelle ; procure-se ;

seja prezo segundo as ordens , e communique-se ao Co-

ronel Chefe para cooperar de acordo, confiando se á sua

reconhecida efficacia a captura do agressor. = Que sezão,

S. Redactor , eu estou curtindo só por causa da imagi-

nação ! Que faria com a execução do Plano ! ! ! Que do-

ce e saborosa liberdade nos está promettendo o hberalão

do Ministro da Justiça ! ! ! Potém o Thuribulo Censti''



[96]

iitclõnal não pôde tolerar o aíiu?o
,

qUa segundo a sua

mente consiste em se fazer resistência á tyrannia ,
e des-

potismos , com que o Sr. Jisé pertende lançar algemas

descaradamente a liuma Nação briosa, que proclamou a

liberdade, e por meio da qual foi de empurrão na chus-

ma, pelo espirito de novidade, elevado á altura, aonde

em dias serenos não cliegatia pelas obras meritórias. Eu

me explico mais restrictamente , o Relatório, e o Plano

do Excellentissimo M^ço Fidalgo, são a doce liberdade

da epigrafe, e o exigir-se a verdadeira, adoptada, e ju-

rada pela Nação e pelo Rei, he o abuso da tal doçura,

que o Tluiribulo ministerial não pôde tolerar!! ! Torne-

mas outra vez ao Barreiro , e supponliamos que morri

no dia quatro ; ahi anda tudo em polvorosa á procura de

hum defunto ; mas concedamos que lá pelo dia oito ou

nove cheguei a Montemor o novo
;

pobre D. Fiijias !

agora o verás ! Sr. Ministro , ahi vem o Melro disfarça-

do .. . seja prezo ... justifique ... e nestas palbetadas
,

despacho para aqui ... Escrivão para acolá ... ahi vai

com huma groza de diabos soltar os últimos suspiros o

resto dos cobres, destinados para o transito, e por fim

de contas com estas delongas em vaza barrÉS o assBiiipto

primordial da minha jornada, e sabe Deos quando torna-

rei a ver os meus filhos
,

para quem hia ver se ganhava

o páo. Que sezão, Sr. Redactor, por causa da liberda-

de do Plano ! Nesta filia não derão os antigos mandões

do Rocio, que se dío nclla, não tivesse V, m. medo

que sentíssemos o ;;audio de encarar nestes pianistas , e

seus Thuribulos. Que vezes não terão entoado aquelies

patuscos o nosso velho rifão = atraz de mim virá quem

bom me fará :r ? E quantas não haverão dito os Corcun-

das que estudassem Ethica =: de dois males o menor =:

comparativamente aos Excellentissimos de então com os

Excellentissimos de agora? Ah malditos Corcundas, que

tanto os máos advogão a vossa causa com os seus des-

póticos procedimentos! Já V. rn. terá comprehendido

,

que o Relatório e o Plano do Ministro da Justiça ( va-

Iha-me Deos, custa-me tanto a usar para com elle desta

palavra!) são peças primas, e podem andar a par da tal

doce liberdade do 'l'huribulo por serem de natureza ho-

mogénea ; vamos agora a tratar de factos, porque assim

o exige o Censor, Pelo Titulo 6° Capitulo 2.° artigo

22 j lia nossa Constituição se determina o seguinte rr

A's Camarás pertencem as attribuiçóes seguintes :

l."— Fater posturas, ou leis municipaes:

2° — Promover a agricultura, o commercio , a indus-

tria, a saúde publica, e geralmente todas as com-

modidades do concelho :

3.°— Estabelecer feiras e mercados nos lugares mais con-

venientes, com approvaçáo da Junta de adminis-

tração do districto :

4,"— Cuidar das escolas de primeiras letras, e de outros

estabelecimentos de educação, que forem pagos pe-

los rendimentos públicos , e bem assim dos hospi-

taes , casas de expostos, e outros estabelecimentos

de beneficência , com as excepções , e pela forma

que as leis determinarem

:

5.0— Tratar das obras particulares dos concelhos, e do

reparo das publicas ; e promover a plantação de

arvores nos baldios , e nas terras do concelho :

^.o— Repartir a contribuição directa pelos moradores

do concelho (art. 228), e fiscalisar a cobrança, e

remessa dos rendimentos nacionaes :

j,"— Cobrar, e despender os rendimentos do concelho,

e bem assim as fintas
,
que na talta delles poderão

jmpòr aos moradores na forma que as leis deter-

minarem.
A" vista do exposto, lie fácil de ver que os artigos

i , 4., 6 , e 7 estão dependentes de futuras leis regula-

mentare.s , e por esta razão inexequíveis pelas Camarás

Constitucionaes sem a sua apparição ;
porem os artigos

1,2, e 5 nada tem com as leis regulamentares
,

pois

q.ue a Constituição os confia do zâlo , e intelligencia dos

Vftreadores , sem restricções. Forão estes Vereadores elei-

tos segundo cila , e pouco depois publicado o sagrado

Código do novo pacto social pnr Deceto da Soberania
Nacional. Immediatamente se exitjio dos Camaristas o
juramento de guardar , c fazer guurdar tudo quanto na
mesma Constituição se determina

,
por este vinculo c

mais solemne , e em publico se obrigarão ao cumpri-
mento. Está claríssimo , que só depois de quatro annos
passados

, se pôde alterar , oiiimittir , ou innovar acerca
do estabelecido, sem que alguém tenha poder de obstar

ás determinadas attribuiçóes dos Vereadores, e de cons-
tràngellos á violação dos juramentos

,
que prestarão.

Pois , meu amigo , todo o sagrado desta solemnidade foi

accommettido
, e sustado pelo Ministro da Justiça , o

Excellentissimo Sr. Joié dn Silva Carvalho , com a se-

guinte Portaria : = "Manda EIRei pela Secretaria d' Esta-
do dos Negócios de Justiça, sendo-lhe presente as repe-
tidas queixas contra as Camarás novamente instaladas

,

as quaes julgando poderem desde já assumir as attribui-

çóes
,

que a Constituição lhe faculta no art. 22j , tem
de facto assumido a si algumas a'ellas , causando hum
evidente transtorno e confusão, que não pôde deixar de
resultar de tanta falta de leis regulamentares de que es-

tá dependente aquelle artigo, assim como muitos outros
da Constituição que o Corregedor da Comarca de
laça logo intimar a todas as Camarás do seu districto,

que o seu Regimento he a Lei da Ordenação do liv. i.

tit. 66 , á excepção da parte contenciosa que foi devol-
vida aos Juizes pela lei da creação das Camarás de 27
de Julho ultimo , e que se em alguma cousa houverem
excedido o mesmo Regimento , tornem a repor tudo no
antigo estado. Palácio da Bemposta jz de Dezembro de
1S22. =: Quando a Nação suppunlia

,
que as Camarás

Constitucionaes tivessem maior extensão de poder, e fi-

zessem esquecer a forma das antigas , sahe o Ministro da

Justiça a reduzillas ainda a menos do que estoutras pela

privação da parte contenciosa j de sorte que para se re-

vestirem das suas atribuições, julga o Ministro intempes-
tiva a Lei, por onde a Constituição lhas concede, e pa-

ra diminuir-lhas , acha valiosa aquella pela qual se erigi»

rão. Os nossos Legisladores Constituintes derão aos Go-
vernos municipaes aquellas amplas attribuiçóes , sendo a

sua intenção que as mais essenciaes fossem reassumidas

litgo pelas Camará?
,
por isso que as não declararão de-

pendentes de leis regulamentares , como fizerão aquellas
,

de CUJO cumprimento previrão
,

que podia seguir-se o
transtorno, e confusão, mas o Ministro suppoz

,
que ti-

nha sido esquecimento iiaquelles lllustres Varões , e veio

com a citada Portaria tornar todas em dependência de
leis regulamentares. Parece que |i o Ministro sabe, que
para a execução d« todas erão precisas essfs leis , e não
se lembrou

,
que a Constituição determina

,
que se não

facão leis sem necessidade. Ora que lei regulamentar se-

rá necessária para que huma Camará mande concertar

huma ponte , e mesmo construir de novo as pontes quo

julgar convenientes no seu districto ? Não , Sr. ; não

quer o Ministro ; afFo<;uem-se os vi.ijantes , com tanto

que haja passaportes á turca , e espere-se pela lei regu-

lamentar que tem nos cascos. He preciso esgotar huma
lagoa , que prejudica a saúde publica , cu)0 cuidado a

Constituição lhe encarrega ; nada ; morra tudo de sezões

até á lei regulamentar
,

que o ftlinistro tem na bóia.

Quer aforar hum baldio ,
que não pôde rotear por sua

conta, e só serve de criar matos e lobos
;

pois criem-se

os lobos ao abrigo dos matos, e e^^peremos pela Jei re-

gulamentar, porque o Ministro para tudo quer leis regu-

lamentares. Quer mandar concertar as Estradas
,
que en-

torpecera o commercio interno , o qual deva promover

segundo a lei fundamental
;
pois acabem se de destruir á

espera de que appareça o mimoso dos Sebastianistas.

Aqui saltão os Thuribulos , Censores , e Reforços =
na mencionada Ordenação se encontrão algumas das attri-

buiçóes de que se talla.r: Mas s<; as Camarás as podem
praticar pela Ordenação

,
porque o não podem fazer pe-

los respectivos artigos da Constituição ? Que mais terá

construir pontes, secar lagoas, e concertar camihh -s pe-

la Ordenação , do que pela Constituição? Em huma pa-
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lavra o Ministro parece excetíeo a suS íiuflioriílatlí
, por-

que lhe não competia decidir por si em conrraiio ; dó

que estavi determinado , e decretado pela Soberania

Nacional , sem a ella haver recorrido, no caso de duvida.

Ah boa Trombeta ! A Deos , Sr. Redactor ; ac:eite

saudades dó

CORTES. Vim dít SeiíSo da dia 28.

i-Teio a:o<5ó(^0oo7.' Manadas de Riha- -

8.' íeiíSóes pela mesma Contadoria.

Pela folha das Comendas vagas .... ^0:965^2;}
l'cla folha de correntes ditas . . i . . 2^:8981^710

Ao Conde de Viomini! . .
i ' 2C0i^ 2<X>

y
A D. Maria Zeferina de No-

J
5:j20(í)ooo

lha

Ó6:l8í(*i95
j

Pela Contadoria Geral das Províaciaj.

9.' Ajudas de custo aos Empregados que fo-

rem para as Ilhas dos Açores e Madeira 2:070(|5ooo

IO."" Depósitos que se hão de restituir.

Heranças jacentes, a que tem
apparecíco herdeiros . . . 2:86c^OOO

Orçamento dos que se poderJé

habilitar 6:000^000
%:%6oi)0oo

II.' Despezas com a rsça dos Potros d'Alter.

Ordenados , sallarios , rendas de herdades

,

e despeza de ferragem, curativos, etc. 8:895(^294

Tendo-se retirado o Ministro, procedeo-se ás vota-

ções seguintes

:

1." Thescuro Publico: — Fica o Governo authorisa-

do a reduzir os Empregados a ametade ,
quando muito,

podendo fazer algumas reformas ; com tanto porém que

os reformados não vencerão mais que os reformados djs

outras Repartições 1 os menores ordenados s50 de i$0(^

íeis. Esta reforma poderá ser logo posta em e.Xeciição

,

independente de medida legislativa, que terá depoh.

2/ Collecta :— Receitada.

i-' Regeitada
,

passando á Commissao encarregada

da reforma dos Almo.xarifadns.

4.^ Regeitada , conservando-sc porem os ordenados

que não excederem a i acçj) réis.

5.' Extincta Inquisição: — Regeitada: que nunca
similhante titulo venha ao orçamento ; e que só se con-

servem a titulo de pensão aquelles ordenados cujos in-

dividues não tenhão benefícios , ou quaesquer occupa-

çúes.

6.' Approvada.
7.'^ Unio-se á 1 1.'

;
passando á Commissão de Agri-

cultura para offerecer hum projecto geral sobre Caudela-

lías,

S.' Pensões:— Passou á Commissão respectiva.

9.' Ajudas de custo: — Regeitada.
10.' Approvada.

O Sr. Presidente nomeou para a Commissão da re-

visão das Pensões os Srs. Cíiiõ», Travassos ,
Xavier

Monteiro , Borges Carneiro^ e Joié Liberato.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia as indica-

ções do Sr. Girão mencionadas diiontem , e levantou a

Sessão ás 2 horas.

Sessão de 29,

Aberta a Sessão ás horas do costume , e lida pelo

Sr. Secretario Sousa Castelíranc» a Acta da precedente ,

que foi approvada ,' deo conta o Sr. Secretario Fdgciil'

ras do expediente , em que se comprehendia a seguinte

csrrespondencia :— Hum officio do Governo pela Secre-

taria d'Esiado dos Negócios do Reino, em que sollicita-

ao Soberano Congresso as providencias necessárias sobre

a reforma dos pezos e medidas , sobre o que as Camarás
fazem frequentes reclamações. Outro pela Se;retaria de,

E<;tado dos Negócios da Fazenda , com huma Consulta do
Conselho da Fjzenda , com a copi» da Certidío dos direi-

tos da portagem da ViHa de rerreira , remettida pelo

Provedor de Beja.

Ouviráo-se com agrado as felicitações do Commissa-
rio da Marinha Francisco Borges Mendes, ptoximamente
chegado do Ri»» de Janeiro , e do juiz de Fora da Fi-

O Cidadão João AntOnio Paes do Amaral represen-

ta a necessidade da segunda leitura do projecto sobre ^
reforma da Fabrica da Seda ; ficarão inteirados , assim cO".

mo da parte de doente do Sr. Deputado Ramos.
O mesmo lHustre Secretario leo a redacção do De-

creto do Projecto scbre os Expostos do Porto
,

para cu-

ja sancção se deráo S dias.

O Sr. Secretario Bosi.io Alherio fez a chamada , e
disse se achavão presentes JOO Srs. Deputados , e que
ialtavão 14, dos quaes 15 estão doentes, e 1 sem cau-

sa motivada.

O Sr. José Lihcrato disse que antes de principiar a

ordem do dia tinha a lazer hum requerimento para se

pedirem informações aO Governo , e sendo-lhe concedi-

da licença , leo o seguinie :

'' i." Quaes são as Execuções correntes em todas as

Repartições.
'• a.° Ouaes são as Execuções que cortem por con-

signações , ou por quotas.

" j.** Quaes são as Execuções, que se tem man^
dado suspender por Portarias , e qUaes são os motivos de

taes suspensões, caso existac.

" 4.° Hum.a relação exacta de todas as dividas das

quaes ainda se não relaxarão aS cortas correntes , ou as

ordens para se fazerem sequestros , e se promoverem as

cobranças , com as razões e os motivos de isto assim se

haver praticado.

" 5.° (Em relação separada). Quaes são os Superin-

tendentes da Decima do Reino, que não tem dado con-

tas , com as razões porque o Thesouro até agora não lhas

tem tomado, e tem deixado de segurar estas dividas."

Todos estes esclarecimentos se devem exigir do Go-
verno com urgência , a fim de que o Congresso quando

discutir a Receita para o anno corrente, possa saber qual

he o verdadeiro deficit, que deve supprir.

O Sr. Quaresma de Seijueira disse: que não vindo

incluído no Orçamento dos Depósitos
,

que se devem
restituir, os dinheiros do cofre da barra de Aveiro

^
que

tem vindo para o Thesouro : propunha e requeria por

tanto que se inclua no dito Orçamento a quantidade do

dinheiro
,

que tiver vindo do dito cofre sobre o que se

pessa informação ao Ministro da Farenda.

O Sr. Rebello Leitão : Proponho se peção ao Go-
xerno os seguintes esclarecimentos :

1.° Em que anno fez o Barão Teixeira o emprés-

timo de 8oo:ocO(J) — ao Thesouro, e com que condiV

ções.

2.° Que qualidade de moeda emprestou, e se bd

verdade haver entrado para este empréstimo no Thesou'

ro com letras do Commissariado , Vales, e outros simi-

Ihantes titulos , pois tudo deve constar no mesmo The-

souro pelos assentos d'entrada , e sabida.

j.° Que differença, a haver entrado com os titu-

les ditos , fazia a esse tempo c valor real d'elles do no-

minal.

Estes três esclarecimentos forão pedidos ao Go-
verno.

Introduzidos os Ministros da Fazenda, e da Mari-

nha , declarou o Sr. Pfes)dcnt& a.
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Oritm io "Dl".

O Sr. Secretario Thomás de Aijuiiio leo o seguinte

Projecto de Decreto :

''Senhores: — Agora mais que nunca urge a neces-

sidade de olharmos com muita attençáo para a nossa Ma-

rinha de Guerra ; eu não cançjrei as Cortes a mostrar

as vantagens, que podem re-íultar de dedicarmos nossos

cuidados a tão importante ohjecto
,
porque fallo a sábios

e illustres Representantes da Nação.

Todavia tendo visto os TOappas da despega dos Ar-

seiíaes, conheço que não he possível lançar-se ao mar

rio próximo futuro Março a nova Fragata
,

que se acha

no Estaleiro quasi prompta , sem destinar para as mes-

mas fundos necessários ; e lembrando me d'hum cofre

«m que estes se acháo , e se podem tirar sem inconvi-

niente do seu natural destino ,
proponho o seguinte

Projecto de Decreto, que declaro da maior urgência.

"As Cortes , Decretão o seguinte :

"Art. l.° Todo o dinheiro que pertence á Contri-

buição das Estradas do Douro, tanto deste corrente an-

no , como algum remanescente que ficasse da antiga Ad-

ministração da Companhia, saldadas as suas contas, será

promptamente enviado pela mesma para o Thesouro Na-

cional.

" 2.° O Ministro da Fazenda passará para este fim

as Ordens necessárias , e o fará depois entregar á Repar-

tição de Marinha.

"Art. 5.° Toda a quantia de numerário, que se

promptificar, será unicamente applic^da á nova Fragata;

e de sua applicaçâo dará o Ministro da Marinha contas

mensaes ás Cortes.

"Art. 4.° Logo que se decrete a nova forma de

fazer as estradas do Douro, dar-se-hão ás Authoridades

,

« quem competir, prestações mensaes de 2:000^^00 rs.,

pagas pela Alfandega do Porto, dos direitos pertencen-

tes ao Thesouro , até se satisfazer toda a somma que

sahir do mencion:ido cofre das ditas Estradas."

O Sr. Veiga Caíra! disse : que ainda que os motivos

que os Illustres authores allegão para a disposição dos

fundos das estradas do Dauro lhe não permittão que ab-

solutamente se opponha ao Projecto em questão ; com
tudo como os habitantes daquellas Províncias exigem os

melhoramentos das mesmas estradas ;
para cu;o fim o

parecer da Commissão de Estadística já está prompto,

segundo o iaformão os seus Illustres Membros, requeria

que se declare neste Decreto, que imniediatamente que

se discutir o Projecto para o plano das Estradas do Do».

»"<> , se applicaráó fundos para a sua execução.

O Sr. Soares Franco requereo, que antes de se abrir

a discussão o Sr. Ministro da Fazenda desse informações

do estado das Fragatas concluídas na Bnhia e Pará
, c

quanto seria necessário para concerto da Náo Rainha , c

para a Fragata que se acha no Estaleiro.

O Sr. Ministro da Marinha satisfez dizendo, que a

Marinha tem tido falta de meios; que o Arsenal está ex-

haurido ;
que apezar dis-o se tem enviado amarras, e al-

guma enxárcia para as duas Fragatas : que a Máo precisa-

rá de 80:000^000 rs- para poder navegar ; e que final-

mente a Fragata precisa torrada por dentro, e de cobre,

além de outras miudezas ; que porém por prestações men-
saes além das que tem, de mais io;0oo^ooo rs. será

bastante.

O Sr. Soares Franca sustentou o Projecto, á vista

da informação do Ministro , e concluio que não tinha

duvida em se fazer a declaração proposta pelo Sr. Veiga

Cabril. O Sr. Girão apoiou,

O Sr. Pereira do Carmo oppoz se ao Projecto, por-

que náo preenchia os fins a que se propunha , indo aliás

atacar direitos: que os habitantes do Douro tem direito

ao concerto das Estradas, para o que tem pago os im-

postos , cuia applicaçâo está determinada por Lei ; e que

©Soberano Congresso deve ser mui circunspecto em des-

fazer estas Leis : que o mesmo devia dizer a respeito

das Miúdas , cujos empregados tem direito a ellas em
consequência dos pequenos ordenad s. Que por isto não
queria dizer que se não applicassem fundos para augmen-
to da Marinha, mas que seja ds outra maneira: que o
Governo já está autliorisado a contrahir hum emprésti-
mo até 10 milliões, faça-o, e supra as despezas tão ím-
mediatas.

Falláráo a favor do Projecto os Srs. Galvão Palma
,

"Borges Carneiro
, José Camillo , Brochado , e outros ; e

contra, os Srs. CuitcHo Branco, Serpa Machado, e Sil-

veira ; e jul»ando-se discutido
,
passou-se ao seguinte :

Pelos mesmos princípios expostos na Indicação an-

tecedente, proponho o seguinte.

Art. 1." Todo o dinheiro que está no cofre das

Miúdas da Casa da índia será applicado ao prompto re-

paro da Náo Rainha , de forma que no mais breve tem-
po que for possível se ponha em estado de poder entrar
em combate,

2° O Ministro da Fazenda o fará entregar á com-
petente Repartição da Marinha

,
que dará contas mensaes

as Cortes , além das que deve dar ao Ministro respecti-

vo.

5," Logo que as Cortes determinem o destino, que
as ditas Miúdas divem ter, pagar-sc-hão prestações men-
saes pelo Thesouro, a fim de se satisfazer toda a quan-
tia, que por ora se remove na qualidade de empréstimo,
Sem que por isso vença juro.

Julgando-se discutidos retiráráo-se os Ministros , e

o Sr. Presidente poz a votos os dois Projectos , e forâo

approvados da maneira seguinte : do Primeiro Projecto

forão approvados o i.° e 4.° artigos, e supprimidos o
2." e j.°:'— do 2° Projecto foi approvado 01,° artigo,

tirando a palavra = Náo Rainha — entendendo-se que lie

applicado para todas as obras do Arsenal de Marinha, o

que melhor se explicará na redacção ; o art. 2." suppri-

mido , e o j.'' approvado.

O Sr. Travassos leo o Projecto de lei para O Con-
certo das Estradas do Douro; ficou para segunda leitura.

O Sr. Secretario Basilio Alberto fez algumas segun-

das leituras , a que se deo o competente destino.

O Sr. Presidente deo para ordem do Dia— Orça-
mento — , e levantou a Sessão ás 2. horas.

Errata. Na Gazeta de Terça feira 28 do corrente
,

pag. I, col. 2 , ! 18, «I coimados, leia-se escoimodas ;

pag. 2, col. 1 , lin. 75-76 (jue deidouraváo , leia-se çae

não desdouravão : col. 2, lin. 8, rujiãos , I. tujiães.

ANNVN CIOS.

Sahio á luz! Memoria sobre a Conspirarão de 1817,
vulgarmente chamada t> Conspiração de Gomes Freire

,

escrita por hum Portuguez amigo do Justiça c da ver-

dade , e publicada em Londres o anno passado, da quat

se acha reimpressa agora em Lisboa a 1.^ parte (e eir>

breve sahirá a 2.*), que se vende por 600 réis nas Lo-

jas de P. e J. Rcy aos Martyres , e nas mais Lojas de

livros do Chiado, Rua do Ouro, R. Augusta, etc. etc
Sahio á luz : Pensamentus devotos ilirigidos em for-

ma de Officio á honra e gloria do Santíssimo Coração de

Jesus. — Obra posthuma de José Jacinto Nunes de Mel-

lo, Cónego que foi da Sé de Évora, e por elle dedicada

á Rainha Fidelíssima a Senhora D. Alaria I. — Vendc-se

por \úO rs. nas lojas de A. P. Lopes, R. do Ouro ; e

de Francisco Xavier de Carvalho ao Chiado.

N. B. Esta Obrinha he escrita na niais pura lingua-

"im Portugueza, e comp6e-se de Salmos e Cânticos em
excellentes versos, que cheios de unção, e elevação âs

pensamentos, attrahiraó a leitura não se das pessoas de-

votas , mas até das que amão a boa Poesia. Não duvida-

mos asseverar que a consideramos como huma obra clás-

sica no seu género.

A 1 i\l i^ li ii i\ b A íN A C 1 U A A L.
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G^ZE1\/É UjY1VERS.AL,
SEXTA FEÍRA 31 DE JANEIRO.

LISBOA JoVe Janeiro.

L\ecebímo« hoje folha'; de Madrid (retardadas pelas

cheias) ate 24 do corrente. Entre as noticias notáveis

<]iie trazem he huma contestação com a Corte de Ro-
ma

,
que por vários motivos não qner receber o novo

Mtníítro A'Hesfanha, Villaaaeva , em consequência do
que se enviarão os passaportes ao Núncio do Papa para

saiiir de Madrid, em data de 22 do corrente.

Outra circunstancia notável , e que he hum pano
d'amostra ans que querem fazer capacitar os Povos (des-

f;raçados Povos !} da Peninsula de que assim que a Fran-
ça declare ou faça guerra á Hcspanha , logo verá voltar

contra si as armas de seus próprios soldados, e rebentar

huma geral insurreição contra o seu Governo actual , se

acha no Universal de 24 do corrente, citi artigo S.Se-
haslllo 16 de Janeiro , em hum officio do Cominaodan-
te Mls^iicl Gaston

.^ datado de Elhoiido no dia 10, e di-

rigido ao Comm^indante Geral di Província de Píi/H;)/i)íjd
,

depois de outro em data de 9 em que lhe referira a sur-

preza de vários facciosos em Balcarlos,

Eis aqui o officio, que he digno de contemplação:
" Concluída a surpreza de Balearias

,
que annirnciei

a V. S. na mii>fta parte de hontem, me puz a caminho
para regressar a este Valle , e ao dar vista aos yl/^«i</eí

,

deixando a columna próxima a elles , me adiantei a avis-

tar-me com o Alcaide ou Chefe da força armada, a fim

de que me permittisse o passo á columna ; mas ao che-

gar á dita povoação me vi surprendldo por hum dcstaca-

>nento Fraiicez , íjue calanda-me a baioneta , me Intimou

a entrega ou a morte. Conseguirão-no , sem me quererem
ouvir sequer huma palavra , e em seguida saliirão duas

Companhias, que conservavão occultas , a surprender a

nossa columna, e segundo refere o Capitão da 1." (.om-
panhia de Caçadores Provinciaes de Pamplona , D. Leon
Irlarte f o verificarão do modo seguinte:

" Diz o dito Official que estando esperando que eu
voltasse , observou que duas Companhias Francezas se

adiantavão acceleradamente á nossa columna , e dispoz a

formação delias ; mas quando estavão já mui próximas
,

prevenio ao Capitão d' Infanteria e ao Tenente do Res-
guardo Militar D, ManOcl dei Fino , se adiantasse a sa-

ber o que queri.io , o que realizou caminhando a ellas

com quatro Caçadores , e observou que á sua aproxima-

ção o fizerão entregar as armas , ameaçando-o com as

suas se assim o não fizesse. (Çíh; tal está o abraço frn~
lernaH') Diz Pino, que ao chegar aos primeiros Fran-
eezes armalos que se avisinhavão a elle , como entre el-

les não havia nenhum Official , tratou de dirigir-se aos

que vinhão mais atraz
,

para saber sua missão ; mas os

primeiros preparando as armas lhe disserão que entregas-

se as suas , ao que cedeo , tanto porque o Commandan-
te da columna e seu Capitão se havião adiantado aos

Alduldes , e deviâo de estar fallando com os Prflíjcíxr}','

como porque não tinha ordem alguma para resistir á for-

ça Franceza , com a qual não rompeo , a pezar de ter

pelo dito sitio passado varias vezes com força armada.

"Desarmados os quatro soldados que Pino levava,

diri^fírão-se as duas Companhias á columna , e praticarão

com Leon (Deu Leon Irlarte') o que fizerão Com p di-

to Pino, não lhes oppondo resistência ( note-te a belta

rauio') porque lhe constava que tinhã« já passado outras'

colnninas por alli varias vezes , e também porque algunt;'^

lhe disserão que e^a ceremonla costumada. (iVJaJ doS eu~'

iras vezes iinhão-se esquecido os Franceses de lhes Jà-'
íer esta ceremonla \) Desarmada a columna, foi collocada'

entre as baionetas Fr<jncfz.of (já se sabe, por ceremonla ]')i'

e neste acto conhecerão serem tratados peor que se fos»

jem prisioneiros de guerra. O roubo , o saqutí , e 6 in-

sulto os exaltarão então, zombando de nossas sagradas

instituições (íjí» será sonho} Os Frànçezes , que estão-

morrendo pela Constituição Hespanhola ! Aqui ha mOca !

Nada de comer araras'), e protegendo os Seis prisioneiros

facciosos que conduzíamos. {Esta aindo he peor \ Que tal

era a sucia de Ultras que deo com a tal columna i Jsi</

certamente he pafanhn ; mas he de officio ! . . .

" Desde este ponto até a Casa de Percaln, primeira'

à'Hespaaha , não cessarão em seus insultos e saques

,

checando ao extremo de lhes tirarem , além de todas as

armas, cananas e munições, as espadas aos Officiaes , ar

muitos o dinheiro, a roiípa , e os cavallos , sendo esteS

últimos os únicos despojos que nos restituirão.

"Tudo o que até aqui disse o dito Official he nada!

em comparação das affrontas que soffremOs. Amim amea-

çáráo-me os Officiaes , e tropa Franceza
,
que seria /íu/-

lado (^que tal he » osculo de pa^i ?) se nos indivíduos dá

minha columna se percebesse a mais mínima resistência,

e estas advertências as repetirão mais vivamente amea-
çando com as baionetas, quando depois de rertdida' 3 co-

lumna se ouvirão J ou 4 tiros que dispararão Os Fran-

ceies a hum Miliciano voluntário de Balearias que vinha

na retaguarda, e que vendo o desarmaniento , fugio , ó
qual me assegurão foi morto. Foi depois a tropa metida
em hum curral de gado, todo rodeado de sentineltas , è
com huma guarda de sessenta homens , e eu com os três

Officiaes da columna fui conduzido á dita Casa de Percaln

com sentinellas .í vista, e á minha frente 40,0a ,56

soldados armados em nossa g^usrda.

'' .Se eu deixara de conhecer o direito qué nAs tís

Hespanhoes temos de pizar aquelle território
,
julgar-me-

hia crirriinóso por ter pízado o território FrantCz ; mas
felizmente tinha mui presente o Tratado entre as duas

Potencias em data de 27 de Agosto de 1785, cuja co-

pia remetto a V. S. Por ella se servirá ver o funda-

mento que tive em passar ao dito terreno, e se tratet

de me adiantar a pedir o passe , íoj j>õr huma especj«
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de política que sempre guardo» toila a força armada, "Denominação tlss "Rendas. Despezcs.

que por elle ha passado T neste intuito rogo a V. S. le- Alfandegas dos Portos do Mat .... iy.iiy^àl)

ve tudo á authoridade superior , para quf se exi;.-» a sa- Dití dos Portos Secos 7:062<SSl9

tisfação suftlciente á affronta que soflfreo a bandeira Hej- Casa de Bragança 14(^000

fanh'o!'i, e aos ultrages feitos ao nosso Systema
,

pois que Comboy dos Cnuros lH^oS4

checou o caso a ponto de tirarem aos meus soldados as Consulado dss Alfandegas 3;6j?(*iS9 5

fitas que tinlião nas barretinas com o emblema constitui- Decima 13:109^07!$

fSt ou morte, rasgaremna?, e pizarem-nas aos pés, (^Aiii- Dois por J das fortificações do Alcnitejo 247CÍ)5 7'

da mais esta} .. .') Noyos d»reitos S2C&14O

"Hum Caçador da primeira Companhia de ProvinciaSs Pescado seco nas Alfandegas do Norte . i-.iià^oco

de P.implona
,

que ac.iba de chegar, me assegurou que Portagens do Reino do Algarve . . . i:75)á5717

logo que os Fr.iHi-et.ei nos despedirão dos /ÍWHirftj , ves- Real d' agua 1:496^)4)9

tirão e armarão os seis prizioneiros facciosos que fiz em Saca e obriga nas Alfandegas . , . , io6<í)ZÍO

£alcarlos , e que ao dito caçador lhe pregárfio som as Sa] de Setúbal i:94f>(;^94

coronhas, e o tiverão toda a noite amarrado com hum íiizas 30590(^5455

páo na mão guardando as ovelhas, de que fiz menção a Sizas do figo de Albofeira 44(è7>i

V. S. no meu dito officio de hontem , as quaes ovelhas Subsidio Litterario 74:54^^000

lambem nos não restituirão. ., Terças , 1:739^^06

"A força Fraaceza que prendeo hontem a colum- Vinhos (exportação) ^ J-.TÚO^IOO

jia", unida á que tinha distribuída em suas vizinhanças, Três por f de Fragata de Guerra .„..;«i. i-.iiô^tZz .

são cinco companhias que vieráo na mesma tarde de Mei.i imposição em Cczimbra .... 2(^50°

:Baiga.rri. :z Elizondo lO de Janeiro de 182 j.— O Com- Vinténs de mar de Cezimbra .... 5<á)S>í

níandante do districto Manoel Gaston. — Sr. Commar»-

d^nte General^desta Província." (de Pamplone.) \66:\6ii^oil

']'" ''//'"' "''',
-

;

•

1,11 —_ 3.'— Empregados na arrecadação do '

'

Subsidio Litterario.

COTCTÈ^. — Seisão do dia 50 de Janeiro, A 7 Officiaes na referida arrecadação . i:57$<^co»

Lida e approvada a acta da Sessão precedente , deo .

conta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente, em que j.'—- Extincta Meza da Commissso

se comprehendia a seguinte correspondência : — Hum of- Geral àa Censura dos Livros,

feio do Governo pela Secretaria d'Estado dos Negócios A hum Deputado , hum Secretario, e mars

c)o Reino ,
incluindo a proposta feita por Sir Johu Mi- dés Oíifciaes I:S99<|)oo<»

Jey Doyle , como agente de huma Companhia Ingleza
,

'

qVe se propõe estabelecer postal neste Reino, concer- 4.' — Pensões.

tapdo para esse fim as estradas- Outro pela Secretaria Pagas peia Contadoria das Províncias . . 5:616^780

d'Êstado dos Negócios da justiça, acompanhando hum

officio do Governo Provisório' da Província do Mara- Pelâ Contadoria Geral do Rio e Bahia.

nhriõ sobre ter feito extensiva á referida Província, a re- 5.'— Ajudas de custo, e adiantameo-

cuerimento dos Advogados, a Carta de Lei de 5 de No- to de soldos e ordenados a'

vecnbro de 1X21 acerca dos feriados. Outro acompanhan» Bispos, Governadores, Offi-

4n huma cepresentaçáo do Corregedor da Comarca de ciaes , etc. que passáo ao Ul-

Guimaiâes sobre contestações com a Camará. Outro em tramar iy.000^09-

que em resposta a hum officie do Sr. Secretario das Cor-

tes se envia huma nota, que declara o numero de Mili- 6.* — Basílica de Santa Maria,

cianos a òue se deo baixa no anno próximo passado, e He o total rendimfento ,
que se recebe, o

ò motivo porque deixou de continuar a dar-se a todos [ii' Ijiial se lhe entrega J9:2 59íÍ)6<So'

aque lies que erão pobres. Outro acompanhando o reque- —

—

rjmento de D. ftlaria da Lapa, filha do Capitão d'3rti- 7."^— Despezas com os Exactores dos

ibéria Joan Josc de Sousa
, j.í fallecido, em qtre pede rendimentos levados á receita. líHÔaá)*^;

huma^pensflo diária para a sua necessária subsistência.

Foi. recebido .com agrado, e se mandou remetter ao ( Conc/air-íe-A*, ).

<3ov'er.iio para o fàzér verificar hum offerecimento
,

que

faz Facunda José Ribejro , viuva de José Ribeiro Aí- ''- 'J^'-^
cantara moradora em S. Ptdro do Súl, da quantia de i

.

<OrJ) para a viuva do benemérito Cidadão i>lanoel Fer- Sr. Redactor da Gazeta Univerial-

nandes Thom:\s. Ren.etto a V. m. o incluso artigo, ou elogio »o

Mandáráo-se distribuir' pêlos Srs. Deputados «xem« Illustrissimo e Revfrendissinio Senhor Joj^ Agostinho de

piares do Balanço do Cofre da Repartição da Mariiiha, Macedo, e me honro de ter acabado esta" einpreza a que

enviado pelo Irispe'ctor Carlos May. me dediquei , offerecendn-a a V. m. para lhe dar lugar

Mandou-se fazer menção honrosa da felicitação , na sua Gazeta. Siippnnho que o contei\do nada tem com

que dirige a Camará Constitucional da Villa de Sjnta 3 Lei sobre a Liberdade da Imprensa ,
e que elle não he

Ãjarta de Penaguião. dependente da minlia assign.itura , bastando que o mun»

O Sf. Seefétario BasHio Alberto fez a chamada, e do saiba que hum Anonynio ao mesmo tempo que em-

'ájsse se áchavão presentes lói Srs, Deputados , e que pregou a sua penna em cantar o raro engenho de hurri

TàltàVào' ff, dos quaes 12 estão doentes ,, e 1 serji çau- homem singular, soube também escolher o mais lumino-

sa motivada. ,; ' ' ^1' "' '-
^'~ '

'

,^''.:' so Periódico para nelle inserir tão interessante artigo.

O $r. á^eçretàrJo .Iffôía!?© 3(Ss Negócios -dl Fazenda Tudo quanto dissesse da minha insufficiencia era escusa-

íoi "intToduzidp com as formalidades do costutjie j e logo do, quando as minhas idéas fallão, e a dão a conhecer,

'9 .èf* .Pfcsjci.ènte declarou a .

'

ao mesmo tempo qite tudo o que disser em seu abono
^ :''

""'" ''-"-[ Ordem do Dia.'','"
_*f'"' he pouco em proporção do que merece. A sua Gazeta

-OJ £t
..

^
; , c^^flij^ação do ÓtfarnénHi' hè a que hoje se faz digna da fama publica, e doí elo-

T^ ""^j^^— Óespezâs feitas pelos Exactotes jjios dos Sábios, e dos homens honrado», que felizmen*
•isJsu j ) '.

' dòs rendimentos levados á te adornao a nossa época: e eu me honrarei se m^recef
.^l3sq^^ sinurl T^^j.yj(3_

qi„ ar minha» idías sejáo nelia inseridas, apregoando-md

1
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flésdé já por dítóso por me lenibrar , e fazer c?e V. m.

escolha pari emendar meus erros , e corrigir minha in-

sufficieiícia. AV-ni. me recommendo, ellierogo não quei-

ra privar da luz publica este escrito c]u; tantos m- hão

supplicado dê ao prelo, na certeza de que pela minha tei-

ma de o não assi^nar , se não segue o não querer res-

ponder po'r eFle , o que farei Io<;o que me participe que

elle foi accusado , isto lie , constar em publico : pnVém
creio que a liberdade do individuo lie ao rnenos erripre-

gar suas idéas em consagrar elogios a quem suppue os

merece, não tràtaiido nem bem' nem rnal dds negócios

políticos : occorre de mais o motivo de ser o lllustre

i>abin que elogio Substituto Deputado ás Cortes , e Pro-

curador ifa Nacáo , e merecer a estima de tpdos os ver-

cíadeiros cónstitucionaes : estas razões sao de grande pe-

20, e eu acho que ellas o decidirão á perdoar-me não

cumprir com o seu annuncio inserido na Gaíèta N;" i

deste anno ; firme em que, torno a repetir,' eu respon-

derei por cada hum dos artigos logo que saiba que forâo

denunciados : tão firmes são os argumentos em qiíe fim-

rfo aquelle pariegyrico , áo qual lli''e peco queira rémètter

lium exemplar ao lllustre Sábio, atií que eu vá pesseal-

mente apresentar-ll.o.

Sou seu perpetuo Assignante e contíiiiid f-eWor

O Aínaiilc dos SAUs.

f Apezar de quanto me diz o A. nesta carta , em
que muito me honra, eu não publicaria o escrito, se não

visse que clie nada contem que possa excitar a cubica de

dar que fazei ao Jury. Hum periódico he pouco próprio

para inserir-se hum Elogio em forma ; mas não desejo

privar o Panegyrista do seu louvável gosto de patentear

a justa admiração dé que está poçsuido do raro engenho
do P. Macejo , a quem me liga a mais sincera amizade

,

a qual assaz desculpa esta mserção, que também será

grata a muitos dos leitores da Gazeta.)

O Elaglo do lllustrUshno e Reverendíssimo Senhor Joxé
Agostinho de ALiceiio , Veputíido Subitilulo as Cor-

tes Ordinárias da N,jçáo Portugueza de lS2j, Pre-

gador Rcglo , etc. etc.

Dli tibl ... prienilíi digna ferant-

Virg. ^neid. Lib. i. v. 6oS.
" Os Deoses te premeem como o teu raro en-

genho merece."

Costumão-se usualmente tecet os Elogios aoítíerbes

depois da sua morte , e offerecet-se-lhes em vida a mi-

séria e o desprezo em vez da gloria das honras e da

jiísta condecoração. Este principio e uso , tão digno do
desprezo como do aborreciiiiento, he com certeza por to-

dos os motivos despre7Ível , é embora esses antigos Fi-

lósofos fizessem consistir a sua maior satisfação e ufania

no desprezo de todos os bens , elles sempre avaliarão os

Elogios como Inima pOrção de gratidão, que t>s seus con-^

temporaiieos lhes consagravão. He pois este dever a voz

da Natureza , he liuma obrigação da mesma Natureza , e

lie em fim hum direito que acompanha a todo o homem,
e que lhes dá jus para exigir dos seus concidadãos a pal-

ma do triunfo peios seus trabalhos ganhada. Porem co-

rno não ha pVosicão
,

por niaís universal que seja,' que
em si mesma não contenha huma excepção , muitos sá-

bios e grandes homens tem encarado a luz dodia a quem
as suas Pátrias hão tributado estas homenagens, devidas

ás singulares circunstancias emque os Ceos os collocá-

rão. Príncipes e Mestres de, diversas Seitas gozarão na sua

vida da Palma gloriosa da siia Sabedoria, aOs quaes de-

pois se elevarão padrões e enr'blemas dignos déeieriiisa-

rem o que a contingência acabou.'

Porém sem duvida que estas singulares circunstan-

cias
, que outr'ora adornarão esses grandes Filósofos de

que fallo, não se reururão em menor £;ráo naquelle ll-

lustre Sabip , a quem a liiinha pennà vai tecer o devido

elogio : não, sem duvida, (eu o exclamo) os seus incom-
paráveis conhecimentos ,^ a sua extraordrnária vivacidade,
a sua natural eloquência mê faz exclamar, e confirmar

com o Poeta = íx/íima vagaiur.~ Expressões estas q'!e

por maii honorificas que sejáo ja'mais significsráõ outro

sentido que não seja aquelle que a fama publica justa-

merite lhe attribue , e lhe consagra.

Já será constante que eu fallo do Incomparável Sá-

bio José Agostinho de Macedo^ já se saberá que as mi-

nhas idéas se dirigem a satisfazer meu entendimento fa-

zendo soar 05 ecos da minha raíão ; e em fim não será

desconhecido que quero tocar o zeiiith cantando os lou-

vores da maior Sahio dj nossa idade. Longe de mim a

lisonja .... eu tallo com o Heroe á vista, nem as suas

qualidades, nem o seu caracter me dtixarãõ mentir, além

de que mesmo he impróprio da minha seriedade faltar

hum só apice á descarnada verdade que pertendo enun-
ciar. Sinto com tudo que tmprehendendo tão superior

emprJzá , me faltem os meios de a desempenhar como
a matéria pede , e que esteja despido da eloquência que

o assumpto merece: porém como a verdade cm si pos-

sue o lumiooso brilhantismo que a adorna, e a affotmo-

sea , desnecessário me he valer-me do que a mentira re-

quer , e a falsidade obriga : assim pois darei princípio á

minha tarefa , darei exercício á sonorosa tuba , e desem-

penharei n"hum estilo simples o i^ue o grandíloquo des-

foimosearia : vão minhas idéas mostrar ao Universo meus
sentimentos, vai ò meu discurso desafiar o Icthargo em
que a este respeito jaz a nossa idade , e minhas Jetrjs

pas;sàndo de século em século patente-aráó aos vindouros

o fiel Retrato daquelle que ha sido incançavel no Ser-

viço da Patiia, e apregoarão a fama do Heroe, que ad-

miro, naquelle elevado grão em que hoje engrandece e

collosa os Corifeos dessa longa antiguidade.

Cèo^TzAdte conjiiglo, et supplex tua lamina poseo, ^
Entre a infinidade de motivos que tornão sublime

a grandeza da Historia, he , ao meu ver, o maior aquel-

Je
,
pelo qual cila offerece á posteridade em douradas le-

tras a verdadeira existência dos Sábios , e dos grandes

Génios, que felizmente se tornão singulares em todas as

épocas : al!i se vê descrito o heroísmo dos Conquistado-

res , á fama dos Reis , é as víctorías dos Generaej mais

famosos, e com a extensa notícia destes o venturoso dia

em que os seus nomes juntos aos dos Sábios sabirão á

luz : alli se apontão seus mais gloriosos triunfos , e se

vém descriptos bum por hum os factos que mais oseter-

nisão : nella apparecem os emblemas que tornão estáveis

os despojos da sua humanidade , e em soberbas Campas
,

e" elevados Sepulcros se Icm os Epitáfios que não tanto

a'Sabedoria como o Reconhecimento e gratidão dictárão :

tai:s são os Clarins com que a fama apregoa o seu triun-

fo , taes os caracteres em que se mostrão á posteridade

exefnplos para imitar. Assim he que os tempos nos hão

iransmittido as noticias dos Solonj e Lj/curgos : assim

ouvimos hoje pronunciar os respeitáveis nomes des Clce-'

Tos e dos Demosthenes ; assim elogiamos e engrandecer

mos os Tito Llvios ^ Dlodoros , Heródoios , e outros in-

finitos Génios daquelles ditosos tempos.

Quem visita os Paizes dos Egypcios , ainda hoje

contempla resistirem ás Estações aquellas maravilhosas e

soberbas Pyramides , sepulturas dos seus Reis ; e quem
diligente busca ler os Dísticos, e Epitáfios que as ador-

não , em estilos e letras já hoje desconhecidas, vê co-

iTio aquèlles reconhecidos Povos procuravão divinisar é

perpetuar a memoria , e os humanos restos daquelles seus

Príncipes, a quem consagravão na vida o respeito, e na

morte oíTertavão os testemunhos da sua gratidão. .

' '"•

Estas acções que jamais deixarão de ser louvadas',

e que a Historia diligente em nos mencionar factos he-

róicos para imitar, tão cabalmente elogia, poderáõ ser

em mim censuradas
,

quando levanto a voz para enume-

rar as acções , e tecer o Panegyrico do Grande Mace'
doí e muito principalmente quando escrevo n'huma Na-
ção que o ama

,
que o respeita, que o estima e idolatra ?

Por certo que não ! minhas expressões são as vozes de

todos os seus compatriotas , e as virtudes que o adornão

sendo conhecidas pela maioria dos hotnens probos quei

ennobrecem a Pátria, desejão ver em publico hum mo»
nomento que passando ás Nações Estrangeiías , vagando
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pela Europa , e correndo o Universo , leve ao mais re-

moto canto do Mundo a noticia de liuni Sábio que com
a voz ecom a penna se tem feito insigne, e tem alcan-

çado o trofeo de único Depozitario das venerações de hum
Povo adorado. Probo, e pacifico corno o Portuguez , e

que reconhecendo a seriedade do seu caracter , e a reli-

gião da sua consciência , busca ouvir da sua boca a ex-

plicação das verdides e dos niysterios do Evangelho, das

Escripturas , e dos S.mtos Padres , c o adora
,
perdoe-se-

me a expressão , em todo o iugar aonde vê , e aonde

ouve pronunciar seu respeitável Nome. iiim — Macedo —
atrahe a si os votos de toda a Nação, e tornado único

pela pessoa, mais universal pelos seus escriptos ,
por to-

da a parte estes \-agão , e em todas as mãos elles são

igualmente apreciados : este requisito singular que ou

fosse pelos tempos , ou pela singularidade de talentos
,

só hoje merecem esses antigos Escriptores , deve Mace-

do á sua Pátria, e aos seus compatriotas, e por conse-

quência elle lhe deve buma retribuição, que não será

Outra maior do que continuar afazer publicas as suasidéas,^

e servir a Pátria com o mesmo zelo e energia. I.i,,.J,

Occuoado deste pensamento , eu me hia esquecen-

do de discorrer com maior amplitude sobre as suas qua-

lidades ; e só lembrado da sua fama eu me hia precipi-

tando no indisculpavel erro de não recordar seu tetvor

em sustentar, manter, e publicar a Augusta Ríligião de

nossos Pais. Que outro mais incansável que M.icedo ha

feito da Cadeira Evangélica o lugar para vencer mil com-

bates do vicio em hum sn momento? Onde a eloquên-

cia se ha mostrado mais victoriosa , mais elegante, mais

divina que na boca de Macedo ? Onde jamais a virtude

se mostrou mais radiante , mais excellente , e mais bri-

lhante que pronunciada e explicada pelo nunca assaz lou-

vado Macedo ? Ah ! que sem duvida eu O reconlieço co-

mo o mais firme sustentáculo da Religião, e a Pedra fir-

me aonde se sustenta o soberbo edifício de toda a Mo-
ral Christã. Eis o Apoio e Defensor dos Direitos da Pá-

tria , o Mantenedor das luzes e ideas dos Sábios ) e a

Uriiversal Encyclopedia dos mais raros escriptos, e enge-,

nhos.

Oh ! elevado e doce objecto dos nossos desejos , e

da nossa estima, reconhece o singular estado em que o

Ceo te depositou, e as bênçãos com que te ha tornado

insigne sobre todos os mçrtaes : tu hes aquelle raro En-

genho a quem se pdde bem applicar a expressão de Oví-

dio — Félix et nliiiiiimj'elix l — tu hes aqqelle porten-

toso objecto tão digno dos nossos elogios e respeitos

como outr'ora o foi Sócrates entre os seus í.ompatriotas ;

tu em fim a honra dos Portiiguezes , o decoro de hum
]

Povo sábio, o maravilhoso Olympo da Regalia dos sa-

.

bios: eu pois te respeito, eu te engrandeço, e confun-

dido te peço reconheças o lugar .q!a.e. pcpupas .098 jLpsos

Corações.
:, '1 .

'
.

"
, ,, ..

Não discorrerei sobre sua vasta memoria ; invejoso

deste attributo que o adorna , eu me confundo ao cogi-

tallo , e possuído daquelies nobres estímulos que sua fe-

liz e gostosa lembrança me imprime , humilhado adoro

os altos juizos da Providencia que ex iiiliUo produz Entes

tão magníficos , e que se serve felicitar todas as idades

com estes íUímitados dons do seu infinito poder. Pr'odí-

gios são sim, e maravilhas da sua Soberana Omnipotên-

cia
,

que elevando do nivel da humanidade estes Seres

aonde reflectem os elevados grãos da sua infinita sabedo-,

ria , os enche de dons e de grasas , liberalisando-lhes

seus incomparáveis dotes , e certamente que o Engenho

de Macedo não deixa de ser in-spirado : = muitos homens

se haverão cançado tanto sem serem tão exuberantemen-

te premiados. As suas obras reflectem o brilhantismo da

sabedoria ; seus escritos os indícios da sublimidade
,
e em

íjin a sua natural eloquência, baixando da Sagrada Cadei-

ra Evangélica aos Corações dos seus Ouvintes , imprime

nelles a compunção , e ganha d' hum só golpe os três

fins da artificiai Rethorica. — A Geração presente mg

ouve, i nossa idade falia , e aquelles para quem escre-'

\o todos são testemunhas da minha verdade , e da, sin-

geleza das minhas expressões , nem ouviria da minha
boca mais que hum Compendio muito e muito limiiado

da sua grandeza , e do seu raro e incomparável engenho.
Dípois porém do sensível , eu oíTereço aos vindou-

ros por incontestáveis padrões da minha verdade os már-

mores e o insensível. Abobadas e soberbos pavimentos

dos magníficos Templos do R.einO de Portugal , Igrejas

onde não huma só mas infinitas vezes ha soado o admi-

rável orgão da sua voz : Ermidas , e Confrarias que o

haveis convidado para escutardes da sua boca os Conse-

lhos sagrados , e solemnisardes vossas Festas vendo tecer

os panegyncos dos vossos Oragos : fallai , fallai, ou an-

tes, contestai com o vosso mesmo silencio a minha ver-

dade , e a firmeza das minhas expressões. Seja o antigo

e famoso Edificio da Sé o primeiro que responda ; e di-

ga elle mesmo quantas e quantas vezes , ouvindo o Au-
ditório mais numeroso e conspícuo narrar os Prodígios

da Virgem da Conceição da Rocha por este Orador Sa-

grado , se ha movido, e se ha enternecido. Fallc a Casa

de Santo Anionto aonde elle ha d;do graças ao Creadbr
,

e aonde, além de outros muitos Sermões, fallou e orou

da chegada feliz de S. Magestade a esta antiga Sede da

Monarquia. Sigâo-se depois todos os mais , e a estes as

suiiS admiráveis Obras , cuja Sabedoria , talentos , e elo-

quência me prohibem de dizer huma só palavra sobre es-

tes raios monumentos que tornáo eterno o seu feliz Nome,
Uasta pois de fallar das qualidades de hum Sábio

^

que todos reconhecem, amio , e respeitão ;' basta de

recomtnendar aos vindouros acções, e requisitos que as

suas obras lhe offereceráó gravadas nas suas idéas , e po-

nhamos finalmente silencio a hum Elogio que não devé-

la ter fim. Resta-nos porém recoinmendar estes factos

á nossa memoria , imprimir ein nossos Corações estas

verdades , e esculpir as suas máximas não no ouro de

que erão merecedoras , mas no bronze aonde possão ter

mais remota, e longa duração. Jamais esqueçamos os

serviços que Macedo ha feito á Pátria. Járriais o empe-

nho com que ha defendido a Religião
;

jáiriais a saga-

cidade Com que se ha tornado justa e meritoriamínte

celebre sem igual, recommendavel sem hypocrisia , e

famoso sem falsidade. Tocou a meta e o cume da ele-

vação ,
sublimado pelo seu merecimento , netla se ha

conservado pelo seu engenho , talentos , e sabedoria.

Ganhou a estima , e o amor dos probos e honrados pelo

seu caracter , ha-o con-servado pela sua prudência e igual-

dade, Mereceo em fim' o titulo de Varão Respeitável,

e firme columna do Estado e dasLettras, pelas suas qua-

lidades moraes e litterarias , e deste grào não ha desci-

do huui9 só linha. Assim se ha feito admirado do Miiii-

do inteiro, e desejado de todas as Gentes, — A mesrna

modéstia de seu trajo o mostra digno Ministro da Reli-

gião , de que he Sacerdote ; o seu Caracter , da Nação

que lhe deo o berço ; e os seus talentos do Paiz e Pá-

tria onde escreve. Vive pois, ditoso Sábio, em paz , o

Ceo abençoe teus dias, e dilate teus annos : a tua me-
moria já agora será eterna , e Deos prosperará tua

vida , enchendo-a e accumulando-a de bens, de dons, e

de graças ; até que chamado á Gloria depois de hum»

longa idade gozarás dos bens eternos
,
que

":bi.'.'') . . . . '^í-iiíe'! íí;.A Pattia te d«zeia , e eu te espero.

III freta dum fiuvli carrent , dum monlibut a.mbr£

hiislrabunt convexj
,
polus dum sidera pascei,,

Seinpcr honos , noinenqut iuum , laudesijue mdntbunt.

Virg. JEn. I. I. v. 611. .

N. B. A síilscrlpção da Gazeta Universar^é/íí '««-

CO meies de Fevereiro a Junho se Jaz por 4:EcO Cm

metal, em casa do Redactor, R, da Prata n.° lij, J,"

nadar, e nas Lojtis onde Já se tem aimunciado.

ObtlLiiif J^-è-^Mci^SãrÂ^^ ^ íN a C 1 o n ^ l.
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Numero 25. Anno de 1823;

GA WirERS.áL,
SABBADO 1/ DE FEVEREIRO

LISBOA
J

I dt Janeiro.

Sr. Redactor da G. U.

Foi sempre louvável costume trançmittir á posteri-

dade, ainda mesmo em bosquejo, os factos principaes

da vida dos homens que honrão a Pátria por suas acçóiís
,

por suas virtudes , ou por seus talentos. Portugal aca-

ba de perder na pessoa do fallecido Dr. Bernardino An-
tónio Gomes hum dos seus mais abalizados filhos nos ra-

mos das ScieiCas, e particularmente da Medicida , cuja

Faculdade eiic honrou com fama de seu nome dentro e

fó:: il.':; Domínios Portujuezes. A amizade que eu lhe

c^iijgrei destlt alguns snnos antes da sua morte
, que

qiijsi lhe sobreveio em meus braços , me deo occasião

de coniiecer e prezar suas boas qualidades, e des-ejando

pagar à sua memoria o único tributo de amizade que me
he possível , tracei essa Breve Noticia da vida deste Sábio

iVIedico Portuguez
,
que desejara merecer lhe o obsequio de

<)ar á luz na sua estimável Gazeta, onde talvez não dei-

xe de ser lida com interesse por grande parte dos nos-

sos concidadãos , e bem assim de muitos estrangeiros
,

nSo pelo mérito extrínseco da locução
, que l;e muito in-

ferior ao assumpto, mas por ser huma Biogralia assaz exa-

cta daquelle benemérito Sábio Portuguez. — Confiado

no seu favor e amizade , me assigno seu amir;o, e leitor

constante. :izJoSo Joaíjiiini de Andrade, :^ Lisboa 25 de

Janeiro de 182J.

Breve Biografia publica do Dr. Bernardino António Go-
mes , Cavalleiro Professo na Ordem de Christo , Fidtil-

ero Cavalleiro da Casa de S, M. Fidelíssima , Meji-

CO Honorário da sua Real Camará , e Sócio da Acade-

mia P^eal das Scienctas de Lisboa , e da Sociedade

Funchalense dos Amigos das Sciencios , e Artes , etc.

etc.

Nasceo Bernardino António Gomes na Vi lia dos Ar-

cos , da Comarca de Vianna ^ na Província do Minho, e

foi baptizado na Freguezia de Santa Maria de Paredes

da dita Vílla, e Arcebispado de Braga , sendo fiMio le-

gitimo do Dr. José Manoel Gomes, e de sua Mulher D.

Joicfa Maria Clara de Sonsa. Aprendidos os estudos

preparatórios
,

partia paca a Universidade de Coimbra
,

onde frequentou o Curso da Medicina , em que se for-

mou, passando-se-ihe Carta de Formatura aos iS de Junho

de 179Í, tendo em 8 succcssivos annos lectivos sido pre-

miado na Universidade , com geral applaiiso dos seus Mes-

tres, e Condiscípulos, que j:i então previao e prognostíca-

vão o grande credito, que havia de alcançar o seu talento

na Arte da Medicina, quando a exercitasse, vaticínio

que se vio cumprido no decurso da sua vida
,

pelas ad-

miráveis curas que obrou , parecendo muitas vezes supe-

rior ás forças da Naturtza 3 arte e methodo com que

triunfava das enfermidades mais rebeldes , e perigosa-,.

O Seu grande talento se fez logo conhecido na Cor-

te para onde tinha vindo , e por Decreto de 9 de Janei-

ro de 1797 foi o Dr. Comes nomeado Medico da Arma-
da Real, com honras de Capitão de Fragata, e a 16 do
mesmo mez , e anno embarcou na Náo Conde D. Hen-
rique , Capilánia da Esquadra

, que sahio de Lisboa para

o Brasil^ Commandada pelo Chefe de Fsquadra Antónia

Januário do Vatle , e desembarcou d'ella a 21 de Outu-
bro de 1801. Nestes cinco annos de serviço em huma
Esquadra de cinco Nács, duas Fragatas, e dois Brigues,

além do trabalho «rdinarío de Medico da Enquadra , fez

o Dr. Comes quanto a hum zelo extraordinário pelo bem
do serviço de S. M. e pelo progresso da Medicina nacio-

nal podia lembrar. Tendo cliegado ao Br„sil, e reflectin-

do qtie em hum Paíz tão remoto , e tão diverso da Eu-
ropa devia haver moléstias diversas das Européas , e igual-

mente remédios indigenos do Paíz, desconhecidos talvez

dos Européos , e forçosamente mais baratos
,
que os im-

portados da Europa , com engenho , e constância infati-

gável , e superior aos íncommodos de hum clima debdí-

tante, procurou o Dr. Comes estudar no livro da Natureza ,-

ou por própria observação, o que de outra sorte não podia

bem conhecer. Desta laboriosa indagação, Já inquirindo

os Práticos do Paíz , e os Roceiros , cu Camponezes so-

bre as moléstias a que erão sugeitos , e sobre os remé-
dios com que se curavão

, já hindo muitas vezes aos En-
genhos d'assuc3r , e aos Hospitaes

,
para observar as Bou-

bas , o Formigueiro 1 a Corrupção , e outras enfermida-

des desconhecidas na Europa % já hindo repetidas vezes

ás Roças , e aos Matos , para ver, e para observar

até poder descrever, e classificar as plantas de uzo Me-
dico, ou dietético do Paíz , etc; deste ímprobo trabalho

,

e indagação , mais ímprobo ainda pela falta de livros dei

Botânica, e até de bastante pratica neste ramo de scien-

cias naturaes , resultou :

I. "Memoria sobre a Ipecacuanha J'asca do Braíil

^

•' ou Cipó das nossas Boticas." (a) Este Opúsculo tem o.

merecimento de apresentar a primeira descripçáo botâ-

nica , e a primeira estampa completa da celebre Jpeca-,

cuanha
,
que todo o mundo conhecia pelo nome, e pe-,

la utilidade , e ninçuem botanicamente.

II. " Descripções botânicas de varias plantas do Br*»!
" ji7, com estampas, e notícia do seu uzo Medico." (b)

III. "Memoria sobre as Boubas." (c) He o primei-

ro escripto original Portuguez sobre huma moléstia vul-

gar no Brasil , e em AJrica , não obstante isso mal co-

nhecida , etc.

(a) Impressa em 180I na Typografia do Arco do

CeffO.

(b) Vid. Mem. d'Acad. das Scíenc. de Lisboa. Voi.

;." Part. fim.

(c) Vid. ditas Mem. Vol. 4.° Part. 1. p. 1;
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Em 1S02, Inicna Esquadra Portuguita
,
que criuava

no Estreito de Gibraltar (composta da Náo Ajfonso de

Jlbiiijuenjuí , das Fragatas Cisne, Fénix, e Vli/sses , e

dos Bergantins Voador, Real João , e Gaiuoto) foi ata-

cada de huma febre contagiosa, cie sorte que a fragata

Cisne , commandada por Dalton, Ofticial Francez andan-

do só a corso , foi tomada por outra Fragata Argelina
,

e o resto da Esquadra surta na L'ahií de Gibraltar , em
hum Conselho dos Cominandantes dos divenos Nayios

,

pela multiplicidade dos doentes , foi julgada incapaz de

serviço á vela ;
(testemunha existente , entre outras,

o Conde de Vian»a entáo Commandante do Brigue Kuíi-

dor'). Nesta occasiáo a Fragara Fenlx , e o Brigue B.eal

João foráo mandados da Esquadra para Lisboa com hum
«rande numero de doentes O Visconde i'Anadia ( de-

pois Conde do mesmo Titulo), entáo Ministro dos Ne-

gócios da Marinha, mandou o Dr. Gomes para a Enqua-

dra simplesmente com a provisão de remédios que jul-

gasse necessários, e fez-lhe a honra de o ouvir sobre táo

importante commissáo ; e havend»-)he o Dr. ponderado,

que para desempenho d"ella , além de Medico, e remé-

dios, era necessário hum Navio, que servisse de Hospi-

tal, por meio do qual se podessem desempachar dos doen-

tes , e purificar os Navios da Esquadra , e era necessário

pôr-se em pratica a bordo d elles certa Policia de saúde,

jtiandou o Ministro que pozesse por escripto o que lhe

havia dito de palavra , tez apromptar a Fragata Thelis

para Hospital da Esquadra , e mandou distribuir pelos

navios delia copias das KeHcxÓeS
,
que o nicsmo Dr. es-

creveu sobre as causas , e hygiene daquella epidemia. A
2 d' Abril de 1802 partio o Dr. Gomes para a Esquadra

àe Gibraltar , e passados dois mezes e meio teve a sa-

tisfação de ter extinguido na Esquadra a tebre epidemica
,

e o contagio, e de então poder escrever ao Ministro da

Marinha
,

que dos deentes
,

que restavão no Hospital

rfa Esquadra , nenhum era de febre contagiosa. O Minis-

tro respondeo louVando com huma mui lisongeira carta

O Dr. Comes, que tendo-se conservado na Esquadra até

Março de i8oj , d'ella se retirou para Llsbo,i com per-

missão de S. Magestade , tendo tão dignamente satisfei-

to huma tão importante commissão.

Erte importante serviço do Dr. Gomes foi seguido

de outros muitos, que abreviadamente irei referindo. He
por eíTeito das suas constantes observações, e experiên-

cias feitas a bordo da dita Esquadra
,
que conseguio a ve-

rificação do methodo de curar os Tyfos pelo banho, ou

ablução fria , e communicando ao celebre Medice o Dr.

Ctirrie as suas observações (d) (por lhas ter pedido) se

rfeliberou o Dr. Gomes a publicallas , o que fez no Opus-

ctilo
,
que imprimio (e publicou cm i 8oâ ) intitulados:

''Methodo de curar o Tyfo pela effusão da agua fria
,

"segundo os principios d.i Zoonomia. ''

Em .AiHril de 1804 foi O Ut.Gonies isentado do ser-

viço pelo rnáo estado da sua saud/, e pelo mal que elle

lhe fazia; porém em Setembro de 1S05 foi nomeado l."

Medico do Hospital Militar da Corte , e tendo por esse

tempo o Ministério recebido do Brasil grande copia de

diversas cascas com o nome de Quina , ordenou aos Mé-
dicos do Hospital

,
que fizessem as suas observações so-

bre as diversas cascas febritugas do Brtiiil , e dos seus

effeitos , e participassem o resultado á Secretaria d'E3ta-

do competente. Foi pois o Dr. Gomes o primeiro que

movido de sua natural curinsidads , amor da gloria , e

bem da Nação , colligio hum grande numero de obser-

vações sobre a força febrífuga das mencionadas cascas
,

e tendo achado, que a do Rio de Janeiro, não obstante

ser verdadeira Quina , era pouco, ou nada febntuga , e

que outras duas, huma mui delgada, amarella, liza , e

enrolada , de MinaS Geracs , e outra grossa em forma de

telha , da Villa do Camamii , eráo tão febrífugas como a

boa Quina Peruviana
,

propoz-se a indagar donde provi-

nha esta diversidade de. virtudes , o que o metteo em
.1 i^ ._^ ,

(d) Vid. Medicai Repfrts. Tonni. 2. pag. 5JI —
545 ,

5-" edição.

hum longo , e difficil trabalho
,

qual o de arialyzes quí-

micas de substancias vegetaes. ftlas que não vence inde-

fesso Ímprobo trabalho! Depois de innumeraveis , e rei-

teradas experiências conseguio o nosso sablo Naturaliita

achar o que buscava , e também como se poderia conhe-

cer a fnrça febrítuga de qualqiter Quina , ou de qualquer

outra casca , antes de se íazer uso d'ella ? Desta interes-

sante indagação resultou a sua Memoria sobre o Cincho-

nino (e).

No iim de Julho de 1810, vindo de huma Esqua-

dra Portugueza estacionada em Gibraltar 445 doentes

com febre de tal qualidade
,
que se mandarão , ruão .pa-

ra o Hospital da Malinha , mas para o Lazareto da Tra-

jaria ^ apezar deste ter o seu Medico privativo , foi to-

davia o Dr. Gomas nomeado para os tratar , e obrigado

a ficar com elles em rigorosa quarentena , até que pôde

persuadir
,

qu; esta lebre era idêntica com a que tmha

tratado na outra Esquadra âe Gibraltar de 1&02, a qual

por conseguinte tratou similhantemente , e com igual

vantagem com o uso externo da agua do mar. Desgosto-

so por não terem sido attendidas pelo Governo algumas

suas mui justas representações , e reflectindo
,
que a sua

saúde se hia progressivamente arruinando
,

pedio o Dr.

Gomes ao Governo
^

pela Secretaria da Marinha , a sua

demissão, a qual se lhe deo em 22 de Setembro de 181»
com a indifferença

,
que mereceria hum máo servidor

do Estado , e sem consideração alguma a annos de ser-

viço , e a serviços assignalados ! .

,

Apezar porém deste desgosto , o Doutor Gomes
,

como bom Portnguez, , desejoso sempre de contribuir pa-

ra o bem publico da Naçao, a que tinha a honra de

pertencer, observando quanto as Bexigas pelas frequen-

tes epidemias contribuião para a falta de população,

que Sc observava nos Domínios Portuguezes , e que as

Nações mais civilizadas fazião est.^belecirTiento de Vacci- •

na«áo para vedar aquella fonte de despopulação , lem-

brou-se de que pela Academia das Sci-^ncias, de que era

sócio, e de que conhecia as boas intenções
,
poderia fa-

zer , que a Nação gozasse das vantagens d'aquelle impor-

tante descobrimento
,
propoz por conseguinte áquella res-

peitável Sociedade o Projecto de hum Estabelecimento de

Vaccinaçáo. Não ficou illudida a espectaçáo do Doutor

Gomes , e teve a satisfação de ver apoiada pela plura-

lidade dos sócios a sua proposta
, (f) e dever depois fru-

ctificar o seu projecto, (g)
Em AíTOsto de ]8i< foi o Doutos Gomes nomeado

Membro da Junta da Saúde
,
que então se creou em Lis-

boa , com a promessa ( e bem justa ) de se haver em
muita consideração este importante , e gratuito serviço.

Assignalados na verdade os fez naquelle lugar o Doutor

Gomes , como lie bem notório; e foi entio, que elle

escreveo , e publicou huma mui interessante obra com o

titulo —"Memoria sobre o modo de purificar as cartas —

"

(h) que na verdade he bem digna de ser lida.

Huma nova , e árdua emprrza litteraria começou a

occupar a infatigável atteiiçáo do Doutor Gomes. Refle-

ctindo elle, que o conliecimento , e tratamento das mo-
léstias de pcllc era entre nós , como por toda a parte ,

o ramo mais imperfeito da Medicina, julgou fazer hum
serviço á Nação apresentando-lhe , recopilados em lin.

giia vulgar , os progressos recentes , e pouco conhecidos

que a Medicina tinha feito naquelle ramo. Este projecto

tez conceber outro ao Doutor Gomes. No seu projectada

(e) Vid. Mem. d'Acad. das Scieac. de Li,b. Vol.

j. P. 1. p, 202. — Edingburg : Meti: and Surg ; Jour-
nal Vol. 7. pag. 420, e no Medicai and P/ii/sicalJour-

nal de Londres V. 27. p. 295.

(f) Vid. Mem. da Acad. das Scienc. de Lisboa

Tom. i.° Part. 2 pag. XLVI e LXXlI.

(g) Vid. Opúsculos Vaccinicos da mesma Acade-

mia.

(h) Vid. Memor. d'Acad. das ScienC. V. 4. P.

1. pag. j6.

—

Journal Eitcjclopéditjíii de Paris. V....
p....
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Opúsculo era forçoso tratar ih E!qihíini'i.iiU (oii 'Etcfnn-

ciit) (i), moléstia tão trivial entre nós, como rnra pre-

sentemente no resto da 'Europn , e mal conhecida ds

todos pela negligencia, que a este te^peito tetn li.ivido.

líesejoso pois o Doutor Gomes de saber, se eSta horro-

rosa enfermidade, que passa por incurável, o era de sua

natureza, ou pela absoluta neglií;encia com que teu si-

do tratada, e se poderia ext;nguir-se nos Dorninins Por-

tuçuezes , como se ex-tinguio cin Inglaterra , yrniiça
,

JÍUiiiaiilia , etc. , deterin!nou-se a obscrvalla peísoalmen-

tp , e por Í5so pedio ao Governo a permissão de tratar

«ratuitamente , e por hum anno , os doentes do Hospital

dos Ljzr.r»! , o que se lhe concedco , e pr.iticou desde

iTlarço até Julho de 1817, em que embarcou, por Or-

dem de S. Magestade
,
para acompanhar , como Medico

da Gamara, a Princeia Real , de Lcorne ate a Corte do

Rio de Jimciro : commissão na verdade
,

que tanto ti-

nha de honrosa, como de lisongeira , e agradável.

A prospera saúde de S. A. Real, e da sua Corte,

tornando occioso na \'iagem o Doutor Go/kíj
, fclizmfnte

lhe deo lugar de prosegnir no seu projecto sobre as mo-
léstias de pelle. Entreteve-se , durante a viagem , a

escrever a Dermoiograplii.i (k) que com beneplácito de

S. A. R. lhe dei^cou entSo , e publicou em 1820.

Durante os seis mezes
,

que nessa occasião esteve

e Doutor Gí/iíí/ no Ri» de Jancro ^ fez as diligencias pos-

síveis de augmentar as sins observações sobre as moles-

tiis de pelle, e partictilarmente sobre a horrorosa E/c-

plmiitiiuls
,

que táo trivi.il he no Brasil^ e de que se

prspunha a publicar algir.nas noções quando tivesse suffi-

cientes desenhos, e observações, que andava colligin.do

para esse fim.

No regresso do R<« de Janeiro para T.ishea recebeo

o Doutor Gomes orderri de acompanhar até Lcorne as

personagens Austríacas
,

que tinllão hido com a Prince-

7a Real , e que regressavão para a Europa. Esta nova

coiTi.iiissão , foi encarregada por S. M. ao Doutor Gomes
,

sem duvida para dar 3 Corte A'Aíistria hum maior signaf

da particular consideração , em que S. M. tinha tudo o

que era Austríaco , e de tal sorte fez o dito Dr. o seu

lugar nesta nova viagem de Lisboa a Leome
,

que teve

a satisfação ài receber no fim d'ella huma mui lisongeira,

e mui estimada carta da Exm." ex-Camareira fllór a Con-

dessa de Gunibourg^ de n^ceher depois, por mao do Con-
de ó'Eltz, e da parte do Imperador, huma caixa de ou-

ro
,

guarnecida de brilhantes , e de receber , hindo a

Florença, a honra extraordinária de jantar com Sua Al-

teza Imperial o Grá-Duque de Toscana.

Nunca occioso, e incansável em promover os pro-

gressos da Medicina, e em beneficiar os seus Concidadãos,

publicou recentemente o Dr. Gomes huma obra muito

interessante (I) sobre a virtude taenífuga da Romeira , e

foi este Opúsculo o ultimo, que sahio da sua sabia pen-

na , e vio a luz publica, pois que os symptomas de saú-

de muito arruinada, e de velhice prematura (talvez por

fnotivo dos excessivos trabalhos com que se immortalizou,

servindo a Pátria) já lhe fazião sentir bem de perto, e

infelizmente o termo fatal
,
que se aproximou depois dé

hum continuo padecimento de 50 dias de hum marasmo
geral , dando a Alma ao Creador pelas duas horas da

manhã do dia ij de Janeiro deste corrente anno de 1825,
contando 60 annos de idade.

No Dr. Gomes perdeo muito a Humanidade , e a

Sciencia Medica a que se tinha dedicado, e em que tan-

tos progressos tinha feito hum assíduo cultor. A sua

falta he sentida por todos os seus Amigos, entre os quaes

se distinguem os bem conhecidos Sábios Francezes j. J.

(i) Vid. '^ Carta aos Médicos PortiigiiCíes sobre

a Elephaatiase , etC. " Lisboa anno de 1821.

(k) Vid. — Ensaio Dermosographico, ou succinta c

siistemutica Descrlpçiío das doenças cutâneas etc. Lis-

boa. Na 'i"ypogr£fia da Academia. Anno de 1820.

(I) Vid. — '' Memoria sobre a virtude T^nifu^
da Romeira." Lisboa. Anno dg 1S22.

Vireij , e V. V. Mérat , 5eus correspondentes sobre ob-

jectos sciíiuificos , e que recentemente se tiiihão dado

novos , e reciprocos testemunhos d'alta amizade , e con-

sideração, como consta pelas respectivas cartas, (e bem
assim outros Documentos) que tenho presentes, e so-

la relação não sóJine elles te^i esta breve e singe..- , , —
mente por correspondência á amizade com que o falle-

cido em vida me honrou, mas muito princip.iimente pa-

ru , por este meio , deixar consignada matéria para por

ella outra mais fecunda , e habil penna poder tecer o

devido, e bem merecido Elogio de hum tão conspícuo,

e benemérito Cidadão
,

que tanto illnstiou a sua Pá-

tria.

Tendo eoncluido esta noticia bingrafica do nosso

illustre sábio Dr. Goir.ts , me veio á mão o Ensaio Es-

tatiítico Sobre o Reino de Fortugnl por Adriano Ealbi ^

impresso em l\uís na língua tranceza o anno passado,

e no 2." tomo vejo com gosto annunciado á Etirop" o
líiérito de muitos dos nossos Sábios, entre os quaes dis-

tingue o A. a pag. LXIV o Dr. Gomes com as seguin-

tes expressões :
" Kste grande Medico

,
que he ao mes-

" mo tempo Químico distincto , e bem Naturalista , lie

''conhecido e estimado de seus compatriotas, c mesmo
"dos estrangeiros por seus excellentes trabalhos sobre a
''Quina

, pelo descobrimento que fez do Chinchonino ,
" pela sua sabia descripção da Ipecacuanha, pelo seu tta-

" tado sobre as febres, pelas suas observações sobre as

''vantagens da agua fria empregada segundo o methodo
"de Currie

,
pela sabia obra systematica que ultima-

" mente publicou sobre as moléstias cutâneas, sobre a
'' Elefantíasís , e sobre outros assumptos.'' Nestas pou-
cas palavras vé a Europa em epilugo o resultado das la-

digas do Dr. Gomes , e áo seu zelo em illustrar a Fa-
culdade de que foi táo benemérito Membro , e a sua
Pátria, que se gloria de augmentar com o stu nome o
catálogo dos seus rrais preclaros engenhos iio vasto «
difficíl ramo das Sciencias Medicas.

CORTES. Fim da Sessão do dia 50.

8.* Dizima do Pescado seco.

A 15 offisiaes da arrecadação, seis remei-

ros , e officiaes da administração

9." Donativo dos 4 por cento.

A 2 empregados na escripturação . .

A 14 ditos na arrecadação

2:861c 500

40C(^ooo
1:668(^000

2:0 lOoO

10." Juros Reaes.

A importância das folhas he de565:257(^4âl

réis, mas como alguns juros se não pa-

gão, V. g. os da Patriarcal, que ímpor-

tão em 216:521^^126 léís , e outros;

orça-se esta despeza em 2 7q:oooi;J)ooo

11.^ Patriarcal.

He o total rendimento que recebe , e que
se lhe entrega ........ içy.io6(ê)79Z

12.^ Pensões.

Pagas a diversos pela folha de correntes

processada na Contadoria geral da Bahia

I j." Tenças.
A importância das folhas he de

1:060:1 44(J)goi réis, nas quaes se com-
prehendem muitas tenças

,
que não tem

cabimento ; e por isso se orça esta dei-

peza em ..........

30:96 ](jl)i 21

3 oo:ooo(J|oo*-
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Fizerão-se algumas observações çobfe cada bum a das

verbas acima indicadas, e julgaiido-se sufíicientemente

discutidas, retirou-se o Ministro com as formalidades com

que entrara. Então o Sr. Presidente poz a votos as par-

cellas que tinhao feito o objecto da discussão, as quaes

forão resolvidas da maneira seguinte :

I.» Despezas dos exactores dos rendimentos pel»

Contadoria das Províncias : remettida á Commissáo res-

pectiva,

2." Empregados da arrecadação do Subsidio Litte-

rario : á Commissáo do Tlieiouro.

j.^ Extincta Meza da Commissáo de Censura dos

Livros: approvada, não tendo os empregados outros or-

denados.
4." Pensões: a' Commissáo respectiva; ficando des-

de já abolidas as seguintes pensões : 6oo^ ao Cardeal

Pacha ; 6oo^ á Prioreza do Convcjito do Coração de

Jesus; 1:200^ aos Religiosos da Divma Providencia; e

três pelos estudos de lingua Árabe aos Religiosos da

Terceira Ordem de Penitencia.

5^ Ajudas de custo para o Ultramar: approvada co-

mo adiantamento de ordenados.

6.^ Basílica de Santa Maria: nÍo pertence ao orça-

mento deve reverter esta admini-itração ao Cabido
, so-

bre o que dará o seu parecer a Commissáo Ecclesíastica

de Reforma.
j.' Despezas de exactores : á Commissío já creada

para este fim.

8.^ Dizima do Pescado: á Commissáo de reforma da

Alfandega.
g."- Donativo de 4 por cento : á mesma Commis-

sáo.

10.' Juros Reaes : approvada, sendo procedidos de

encargos onorosos , menos a Pjtriarcal.

II.' Patriarcal: ficáclhe destiaados cem contos de

réis para serem distribuídos pelos empregados daqudia

Repartição, sendo o maior ordenado i:200(;^ooo réis,

líquidos da collecta , e sugeitos a decima, de cu;a distri-

buição hca o Governo rncarregado. A administração das

rendas da Patriarcal liça de hoje em diante pertencendo

ao Thesouro.

^^', Lf
"'"^' \ Passão á Commissáo respectiva.

1 j.' Tenças {

O Sr. Girão , como relator da Comniissão das Ar-

tes , leo hum parecer sobre a reforma da Casa da Moe-

da, em que reduz a sua despeza de 9:1511^000, que vi-

nhão lançados no orçamento, 37:034(^100, o qual com

pequenas alterações ficou approvado.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia Pareceres

de Commissões , e eleição da Meza para o seguinte niez
,

e levantou a Sessão depois das 2 horas.

Sessão </e 51.

Aberta a Sessão .is horas do costume , e lida pelo

Sr. Secretario Sousa Castelbraaco a Acta da precedente
,

que foi approvada, deo conta o Sr. Secretario Felguei-

ras do expediente , em que se comprehendia a seguinte

correspondência:— Hum officio do Governo pela Secre-

taria dEstado dos Negócios do Reino, incluindo liuma

representação do Ouvidor de Macáo , Brun da Silveira ,

acerca do Commercio do Anliâo ; passou á Commissáo

do Ultramar. Outro acompanhando os documentos que se

achavão na Junta do Commercio , e Consellio da Fazen-

da relativos ao requerimento de Luiz António Alegre,

em cumprimento da ordem das Cortes de j do corrente.

O mesmo Illustre Secretario deo conta da parte de

doente que faz o Sr. Deputado Plmcuta de Aguiar
^

assim como da Redacção da Lei para applicação dos fun-

dos das Miúdas , e dos direitos das Estradas do Douro

para se applicarem ás despezas da Marinha ; foi appro-

vado.

O Sr. "Borges Carneiro mandou para a meza a se^

guinte offerta
,

pedindo que fosse ouvida com agrado ,

o que foi approvado unanimemente ; remettido ao Go-
verno paia o tomar em consideração.

" Illustrissirao e Excelleutissimo Sr. Manoel Borges

Carneiro :

" Com bem magoa de msu coração leio nos perió-

dicos
,

que os Protectores da nossa Causa na Bahia se

acháo reduzidos á ultima m.iseria , e a ponto de com-
prarem carne a 5OO e 600 réis o arrátel ; e por isso eu
me delibero afazer saberá V. Exc.

,
que querendo o Go-

verno fretar Navios , e mandallos por Caío-Vcr,!,: , a to-

mar gado, eu alli mandarei suprir ate 800 , ou mais

bois e vaccas para serem conduzidos áquella Cidade , e
9 seu valor pagar o Governo quando poder.

" Se a V. Exc. parecer que este mcu offerecimento

pôde ser útil , sirva-se de í^zer a proposta que lhe pa-

recer ao Governo, ou ao Soberano Congresso, e a or-

dem minha para a entrega do gado será prompta
,
quan-

du V. Exc. o determine. A minlia moléstia de 15 dias.

de cama, me tem reduzido a grande fraqueza; mas com
esperança de em poucos dias me restabelecer , e cumprir

com o meu dever.

"Sou com todo o respeito etc. ( Assignado ) o De-
putado Manoel António Martiai,"

O Sr. Freire fez o seguinte requerimento :
" Pro-

ponho que se indique ao Secretario d'Estado dos Negócios

da Fazenda : 1.° Que apresente ás Cortes o Orçamento
da Receita e Despeza da Mitra Patriarcal , declarando o

estado da sua adiniaistração, pessoas d'ella encarregadas,

B as ordens que as authciisão : 2.° O estado da ad-

ministração do Collegio de Santarém , actual emprego das

rendas, e sua quantidade." Approvado.

O Sr. Campos fez a seguinte indicação

:

"Achando-se incompleta a representação da Pro-

víncia da Bahia; Proponho quí seja chamado para to-

mar assento em Cortes, o Deputado Substituto Fran-

cisco Elias Roíirigues da Silveira." Passou áCommis-
são dos Poderes.

O Sr. Pereira do Carmo fez huma indicação sobre

a reforma do Hospital das Caldas ; ficou para segunda lei-

tura.

O Sr, Fonseca Pangel mandou para a meza humi
felicitação da Sjciedade Patriótica Portuense ; foi ouvidi

com agrado.

O Sr. Secretario Basílio Alberto fez a chamada , e

disse se achavão presentes JOO Srs. Deputados , e que

faltavão 14, dos quaes 1} estão doentes, e t sem cau-

sa motivada.

Ordem do Dia. zz Pareceres de Commissões-

O Sr. Presidente deo a palavra á Commissão de

Agricultura; e logo o Sr. Derramado leo : 1." o pjrc-

cer em resposta a hum ofhcio do Ministro dos Negócios

do Reino , e informação da Commissáo do 'letreiro

acerca ái entrada poi deposito dos géneros Cereaes dos

Navios Despacht , e Fcni^\ parece á Commissão que

o principio de an.;logia do Decreto de 27 de Junho de

1821 a respeito dos vinhos, e agoas-ardentcs se deve

entender a respeito dos Cereaes: 2." em resposta ao mes-

mo Ministro sobre a representação do Juiz de Fora de

Cintra acerca do cumprimento de certas ordens do Con-

selho da fazenda , e Estado da Rainha : i." sobre huma
proposta da Junta da Administração das Vjnhas do Alt»

Douro sobre o pagamento do preço regular da aguarden-

te ser na forma da Lei. Approvado.

( Concluir 'se'ha. )

N. B. A suhseripção da Gazeta Universal pelos clni

CO meies de Fevereiro a Junho se Jaz por 4:^00 em

metal ^ em casa do Redactor, R, da Prata n.° Hj, J.°

andar , e nas hojas onde já se tem aiiuunciado.

iN A 1 M P 11 i. i\ y A i\ A C 1 O N A L,
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LISBOA 2 de Fevereiro.QSr. ReHactor,
iiaiito lie fraca a razão humana ! ! ! O mortal pre-

suiTipçoi;o
,

que por lium momento reflectir no alcance

íle suas faculiiarfes inteliectuae<; , ha de infallivelmente

sentir-se precipitado do pináculo, a que o seu louco or-

gulho o elevou, no abysmo da estupidez, e da ignorân-
cia, partilha preciosa, que a suprema sabedoria collou á

caduca humanidade.

Com que, diversidade os idênticos objectos se repre-

sentão aos uifferentes sugeitos ! Com que diversidade se

representão a cada hum individuo, segundo o diverso es-

tado da sua alma ! Em huma ignorância simples contem-
planrijs com respeito e admiração a Magestade de hum
Decs Creador

,
graduamos pelo puro instincto as Creatu-

ras nas cathegorids , em que a Mão Omnipotente as col-

locou ; e coherentes em nossas idéas , applicando-as ás

institniçóes humanas . passamos de bons religiosos a bons
Cidadãos.

Se o orgulho, <; a corrupção nos cojiduz por desgra-

ça ao estado de meios filosofes, ou, o que vale o mes-
mo , de falsos filósofos ; eis-nos arrastrados ao profundo
caiios dos erros , e dos crimes ; então ao nosso antigo

Víos Crendor alcunhamos com o titulo misierioio de Sn-
jiremo Arquitecto do Univerio ; usurpamOs-lhe os eternos

altributos ; explicamos tudo aquillo que não nos foi dado
comprehender ; e pela mais insigne contradicção

,
quando

anivelamos todos os entes , reservamos para nós hum
posto superior, do qual solicitamos as adorações serviz

,

e os perfumes mercenários
,

que aflfectavamos desprezar.

He este o estado de puro egoísmo ; o estado em que o
homem, envilecido na torrente dos vicios , commette
por leves caprichos as mais atrozes maldades ; he o es-

tado em^que o homem se torna o mais pernicioso de
todos os animaes, e a creatura mais funesta á sua espé-
cie.

De tal classe de homens sahirão em todo o tempo
os perseguidores da Religião , e os fiagellos dos povos :

de tal classe de homens sahirão modernamente coino Pa-

triarcas do Atheismo ,
e da libertinagem os Mimhaiids

,

os Voltoires
, os Diderots ^ os à'Alembíits, os Prerets

,

os Dupuii , e toda a roais caterva de falsos filósofos,

que enxovalharão o ultimo Século ; os que corn a ruina

da Religião e da moral, que promoverão, prepata'rão a

desgraça das tuturas gerações ; e franquearão o caminho,
que cedo ou tarde ha de arrojallos na barbaridade. De
tal classe de homens degenerados tem sabido os recru-

tas , alistados nas tenebrosas seitdi de Pedreiros , lllu-

mhiados ^ Cavolleiros da liberdade , Carvoeiros , Comnni-
iiciros , e de outras igualmente detestnveis, que, com
o pretexto de destruírem o despotismo religioso e poli-

tico, intentão impor ás Nações hum jugo insupportavel

,

tornaiido-as escravas das infames paixões de hum bando

dç faccinorosos, que, como os terríveis monstros revolu-

cionários, que o Inferno vomitou no seio da França,

só aspirão a maltratar os povos com hum sceptro de

chumbo , bem que para chegarem a empolgallo tenhão

de vadear laeos de sansue , e rios de lagrimas , servin-

do lhes de passadeiras as cabeços das victirras, ou hajão

de trepar por cima de montões de caiíai crés , sacrifica-

dos á sua fatal ambição.

Sobre este ponto ui^^a pode d'zer-se com mais ener-

gia e verdade do que a doutrina da Or<!Ç?o Cor.gralula-

toria pronunciada na Easilica de Santa ]\/I ária pilo illus-

tre Deputado em Cortes João Maria Soares CastcUa

Branco \ publicada por elle mesmo no anno de j8oS,

da qual em testemunho transcreverei hum §, que verri

a pag. 12, e as duas notas, com que o Author o illus-

trpu. Depois de haver declarado os perigos
,

que o fal-

so Filosofo corre ,
quando por ter posto l.um pé atrevi-

do nas verédJs aonde não he licito ao Jraco mortal pene-

trar senão guiado pela luz, da Fé e da 'Revelação , chega

a gritar com huma voz impostora : não ha Deos ; e ao

consequente desprezo dos deveres sccioes , Bas Leis do

Soberano , accrescenta :

" Taes foráo as tristes consequências do pertendido

"adiantamento do espirito humano; e taes são também
" os principies de que abundão os escritos dos chamados

"Filósofos do Século passado (i). Foráo elles, que es-

"palhando lentamente o veneno de taes doutrinas entre

"huma Nação inconstante pnr caracter, e ambiciosa de,
" novidades, prepararão a revolução da França, que des-,

"graçadamente appareceo em nossos dias. Ali! que hor-

"rivel catástrofe! Vós o sabeis: a imaginação tem pena.

a contemplar os horrores , os crimes
,

que inundarão

'esse bello paiz. Huma vez rotos os laços da socieda-
' de , que ligavão os Cidadãos a seus respectivos deve-
' res ; a decência , a honestidade , a virtude , a Justiça

,

(O "De cousa nenhuma se tem atéqui abusado
" tanto , como da Filosofia ; e nenhum abuso tem sido

"mais fatal ao género humano. Feita para tornar oshq-,

•' mens felizes, apoiando-se sobre a razão, e a experien-

"cia, ao contrario a Filosofia moderna, filha do orgu-
" lho , os tem feito desgraçados, alterando todas as no-

.

" çóes dos deveres sociaes, e corrompendo todos os prin-,

"cipios da moral. Seria bem para desejar, que huma
" tal Filosofia fosse banida de entre nós. No meio da

"Grécia filosofa, Sparta não o era: os costumes de Spar»
" ta erão propostos por modelo a toda a Grécia. Hoje
"todos tem a mania de filosofar: as virtudes são berh

"raras. Mas o tempo he chegado, em que as desgraças,

"devem ensinar os homens: já os Apóstolos modernos
" da revolução da França foráo victimas de sua mesma
" doutrina ; já elles receberão todos o digno preço dè
" suas lições filosóficas."
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" rs^psit" cl* Divindade , a santi Religião, para dizer,

"„ mesmos sentimentos dj natureza, aq'ielles senti-

"
ntos que nos são communs com as jiroprias tcras

,

", rio
desappareceo era lium momento, para dar lugar á

" ^"jçnvoltura, ao ódio, a inveja, á perfídia, á anibi-

*' - a todos os vicios mais cruéis e inlames. Hum

*'s'b'r3"o ami)ve! por sua humanidade, respeitável não

*' • or sua dignidjdi, mas ainda por ser o ramo de

''hum*» Familia Augusta ,
que l)avia tantos séculos, que

''dominando sobre aquella Nnçio, trabalhava por a faner

''f |- . este desgraçado Monarca ultrajado de todai as

*'
''raS, arrancado do mais brilhante Throno da £«-

"
Pa

'

naraser arrastrado a huma escura [rizáo
, obrigado

«í
"

'

a comp
" maiores ^ - , . , , ,

ultimo condemnado a huma mortí

larfl ser arra^i""»'^ " """>• ~^'
i

, b

recer como o ultimo dos Francezes ante seus

"e^^inimigos ,
para responder ris mais infames ac-

cusações, e por

affrontosa, e executado em huma praça publica á vis-

eira de hum povo, que pouco antes o opprimia de vi-

*'vas e acclamaçôes (2); tal foi o primeiro ensaio da

*' dese'nvoltura , da crueldade desses monstros ferozes,

"que cubrindo-5e com o manto da Filosofia , impondo

"aos povos cOm o titulo próprio de seus defensores, e

"restauradores de sua liberdade e independência, haviáo

" lançado mão das rédeas do governo para satisfazerem

"suai infames paixões, saciarem sua ambição des-

" medida e cevarem-se em o sangue de milhares de

"victiinas innocentes, sacrificadas ao sen ódio, ;n»eja
,

" e ciúme."
Transcreverei ainda outra nota, que vem a pag.

JO, posta a hum §, em que tendo pintado as calamida-

des da França na época do terrorismo, remata assim:

" E estes erão os Filósofos, que tanto inculcavão a

"inviolabilidade dos direitos do homem ! E estes erão oj

"bens, que o louco se havia promettido em a revolu-

"ção que fomentara (O'"
Mas voltemos , Sr. Redactor , os olhos para outra

face do quadro, que o Mundo nos offerece : observemos

o Filosofo consumado , o verdadeiro sábio. Penetrando a

sua alma, e o seu coração; <
que desenvolvemos ? Pro-

funda admiração de cada huma das innumeraveis maravi-

lhas com que a Omnipotente Mão do Author da Vida

enriqueceo o Universo , a par dos sentimentos de pura

«ratidão pelos benefícios da Providencia ; o desejo da

própria felicidade, a par da convicção da fraqueza, e da

insufiencia da razão humana, para atinar com o caminho,

de alcançalla, por entre o labyrinto e o tumulto dss pai-

xões: movimentos de hum.Tiidade , e de heneficeocia l^a-

ra com os símilhantes ; a par do reconhecimento da ne-
cessidade dos recíprocos soccorros. Examinando as sua?

acções, que encontramos? Coherencia com os seus

principies : huma escrupulosa observância dos Divinos

Preceitos : exacto cumprimento das leis sociaes : fiel de-

sempenho dos deveres do homem : em huma palavra ,

he nesta classe de homens , e só nella
,

que em cada

hum dos indivíduos , de que he composta , se acha o bnm
Religioso, o bom Cidadão, o bom Amigo. Todo o res-

to que enlodado no charco dos vicios , alardéa com de-
senvoltura virtudes heróicas , he drOga falsa ; he obra de
farizeos

,
que com fingido zelo illudem os incautos ; e

,

como disse o Sr. Castello Branco, arniio laços, para ti-

rarem partido doi males da sua pátria.

Feliz a Nação
,

que confiada á direcção dos verda-

deiros sábios , Se vir expurgada dessa immunda raça de

tilosofistas , e fariseos í

Sou de V. m. Amigo attento e

ín^ariavcL

(2) "A indifferençi com que o povo Francez vio

"a desgraça, os indignos tratamentos, e a morte de Luiz

" X.VI
,

que por sua humanidade tanto merecia a esti-

" mação de seus Vassallos , mostra bem o pouco, que

"sempre deve confiar-se em a multidão; e principalmen-

*' té quando o Governo tem tido a fraqueza de deixar

" Wassar , e arreigaretn-se princípios perigosos, que sof-

" fòcão todo o patriotismo , extinguem as idéas de res-

" peito e sobordinaçíò ás Leis, e ao Imperante, e acen-

*' dem os desejos da novidade, sempre fataes ás socieda-

"des."

(5) "Terrível lição para todos os que, deixando-

*' se arrastrar de fantásticas promessas, vãos discursos,

"cshirâo em os laços, que lhes liavião armado os am-

*' bíciosos , e enthusiastas
,

para tirarem partido dos ma-
" lés dá sua Pátria. Oxalá que ella seja bastante a curar

•' os homens' de inania tão fatal ! Temei sempre os re-

" médios viojentos:' por peor que seja vossa situação,

"elles são sempre ' mais funestos qije os inales que se

"perténdéiníernediar. 'O que aconteceo na França ,
tem

" acontecido em todos os Estados que adoptarão igual

"systema. As 'pai'xôes Forâò , e serão sempre as mes-

*'más é huma vez "tirado o freio social, que as subju-

""áo, ellas exercem seu tyrannico império em toda a

"sua extensão." .

,^
' Assim discorria em i2o8 O St7 Castello BraiiiV'i^%

^

he como elles sãOi... ' ' '"

CORTES. 'Fim da Scsiãa da dia
J i.

2." Artes e Manufatgras , de que he relator o Sr.

Girão, o qual leo os seguintes: i." sobre a representa-

ção de Custodio José da Costa F,ra|;a ; 2° das três Cor-
porações de Seda ; j.° dos Fornecedores do carvão desta

Capital : Apprnvados.

j." Commercio pelo seu relator oSr, José CamUlj :

l.° respondendo ao Ministro de Marinha que os passa-

portes para os Navios do Commercio da Escravatura se-

jão passados em coiiiormidaJc da Convenção feita com
a Grá-BretanJia ; â.° iobre o requerimento de António
José Baptista de Salles , em que pede certas dispensas

para o seu Navio Gr,io-Careta navegar para 3 Ásia ; em
consequência do que offerece hum projecto de Decreto :

j." sobre huma represenução dos Negociantes e Proprie-

tários da Bailia , em que pedem a abolição do direito

que fora imposto por Alvará de 20 de Outubro de ]Si2
pelo tempo de loannos par» o Hãwco doRlo de Janeiro ^

parece 3 Commissão
,
que cesse similhante direito, logo

que finde o praza estabelecido pelo mencionado Alvará.

Approvados.
4." Ecclesiastica do Expediente : lêrão-se os seguin- J

tes pareceres : !.° de Paulo Francisco Gomes ; do Juiz |
de Fora da Alfandega da Fé sobre o concerto de huma
Igreja; 3.° do Bispo de Leiria sobre a necessidade de

prover certos beneficios. Os dois primeiros forão appro-

vados , e o ultimo regeitado.

5.° Ecclesiastica de Reforma : Krão-se três parece-

res : dois sobre representações do Arcebispo d'Evora , e

Bispo de Lam-'go sobre a necessidade de se proverem
certos beneficios ; indefirido : j.° de José Maria Bettc/f

court. Deão da Sc de Angra: indehrido.

6.° Estatística : o Sr. Travai, „s )eo os seguintes

pareceres: i." da Camará, Povo, e Negociantes da Ví'-

la de Vianna
,
que pcrtendem huma ponte no Rio Cou-

ra: 2." das Camarás Constitucionaes de Ancião, e Con-
selho Ao Outeiro sobre certos objectos d'adminístiação pu-

blica : ao Governo.
7.° Commissão de Fazenda : o Sr. Xavier Monteiro

Jeo hum parecer em resposta a hmp.i representação da
Direcção do Banco de Lisboa acerca do papel-moeda : c

depois de ter exposto as causas da conservação do actual

desi:onto do mesmo papel-moeda, e combinando-as com a

Divida Publica preterira , sobre o que ha vários requeri-

mentos na Cotirmissão
,

propõe o seguinte projecto de

Decreto :

" i.*" São admittidos á consolidação com juro de

4 por 2 ao anno até j:6oo^ rs. da Divida Nacional
,

qtie

actualmente não vence jiifo , entrando nesta conta

1: 200:000^003 em papel-moeda.
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2.° Para execução do art. aiiteceí?i;nte a Junta doí

Juros ()ass3rã apólices não menores de 200.;^ d vontade

rios portadores de Créditos, cuja j/ parte pelo menOs

conste de papel-moeda , e o re>;to de títulos liquidados

ate jO de Outubro de 1822 pela Commissáo da Dividi

Publica.

^.^ Os Juros destas apólices serão pagos aos Semes-

tres peio rendimento da ;." Caixa , e começará a coatar-

se o seu vencimento do dia em que lorein t;ittcgues

na Junta os créditos
,
que passão a ser consolidados.

4.° A admissão dos titulsis e papel-moeda detefmi-

tiada nos artigos aaiecedeiues só terá lugar ate o dia jo

de Junho do corrente aiino : 10 dias depoií deste prazo

será publicamaute queimado todo o papelniOeda prove-

niente desta consolidação, c os titulo» de divida serão

i<;iiilme'ite inutilizados depojs de postas as competentes

verbas na rep.irtiçáo respectiva. i

5." Para amortização das apólices creadas por este

Decreto, e de todas as outras, cujo pagamento de juro

estiver a cargo da 5.''' Caixa, o Governo venderá todos

os annos em hasta publica , t.izeinlo a tempo os annun-

ci^JS necessários, até 403 contos de réis, d'aquelles bens

iiacionaes , cuja administração , ou conservjçáo for me-

nos proveitosa.

6.'' Ab[ir.i o Governo o 1.° leilão , declarando que

recebe o pagamento em apoli,ces de 4 por § ; terminado

este anminciará o 2° em apólices de
5

por §, e assim

continuará alternativamente as vendas
,

proporcionando

sempre a g-randeza dos lotes, que pozer em praça, á van-

tagem dos resultados
,

que tiver obtido nos leilões pre-

cedentes.

7.° <1> Governo poderá efFectuar as vendas no lu-

flar , e pela forma que mais conveniente julgar, sem de-

pendeíicia das formulas morosas e desperidiosas do Tribu-

nal
,
que até agora intervinha nestes Contractos , suspen-

dendo immediatamente por 6 mezes, até l anno
,
qual-

quer empregado que directa , ou indirectamente impedir

a execução deste Decreto.

8." Serão os Compradores de bens nacionaes izentos

de pagar qualquer tributo ou emolumento a bein do pre-

ço da arrematsção , e o Governo lhes fará gratuitamen-

te expedir o titulo de propriedade dentro dos 15 dias im-

mcdiatos aO pagamento dos bens.

9.° Ficão derogados o art. 6° do Decreto de 25
d- Abril 1821 , a ordem das Cortes de 11 de Dezembro
do mesmo anno , e em geral qualquer Legislação na par-

te em que for opposto ás disposições deste Decreto. Sai-

la dai Coortes. (Seguemse as assignaturas,)

Tendo-se proposto a urgência- , o mesmo Sr. Xa-
vier Monteiro requereo que seguisse os trânsitos ordi-

nários da Constituição ; porém que fosse lido 2.' vez

imperterivelmente de hoje a S dias , e a discussão de

hoje a 1 5 , a fim de ser huma lei permanente. Appro-
vado.

O Sr. Segurado oiTereceo hum^ projecto sobre O
mesmo objecto

,
que seguio a mesma ordem.

Chegada a hora procedeo-se á eleição da meza para o

seguinte mez ; e ficarão eleitos :

Para Presidente em l." escrutínio, o Sr. Agostinho

José Fríire com 59 votos: — Para Vice-Presidente não

houve pluraJidade no primeiro escrutínio ; entrarão em
seguiiilo os Sis. Travassos com 56 votos , eTrigíiso com
lâ, e ficou eleitO' o 1." com óii, — Para Secretários os

Frs. Basílio Alberto com 86 votos ; Thonuis ttt Aquino
com 8 j ; Sousj Oastelbranco 65 ; Felgueiras ;2 ; Imeííla-

ios j os Srs. Carvallio e Sousa J2 \ J oúo Vicloiino 27.

O Sr, Girão apresentou o projecto de Decreto so-

bre novos Invejitos ; ficou pnra.2.^ leitura.

O Sr. Cnmpos oflfereceo outro sobre os egressos,

ampliando a Lei de 24 de Outubro de 1822, e propon-
do providencias para a prompta secuiatisaçãa dos Regu-
lares : 2.' leitura.

O Sr. Pereira Pinto fez hums indicação, em que pro-

punha a forma de destinar os recrutas aos Corpos a que
devem pertencer , nas respectivas Provinicas : 2." lei-

tura.

O Sr. Silvíiia Ito l.im p.-itfcf r ("a Ti ir n issJo de

Guerra sobre hum requeiineiito dcs Cfficiaes do E.talhão

expedicionário do n." j de Infantetia
,
que pertendem en-

trar no fllo.Tte-pio : í'i ciicaittgúda a Coiiitissío de ta»

2cr himi projecto geral scbre este objecto.

O Sr. Presidente deo para ordem do Dia Oiiamen-
ío da Repartição da C uetra , e lc^;lnlcu a Sessão ás 2

horui.

Sessão do \.° de Fevereiro de itz}.

Aberta a Sessão ás 'horas do costume, íob a presi-

dência do Sr. Freire, e lida pelo Sr. Secretario Sousa,

Castelbranco a Acta da precedente, que loi apptovada ,
deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do expediente,

em que se comprehendia a seguinte cBrtespondeiicia :
—

—

Hum officio do Governo pela Secretaria d Estado dcs Ne-
gócios do Reino , acompanhando hurra representação da

Camará Constitucional dcstj Cidade acerca de individues
,j

que por impossibilidade não tem ainda jurado a Consti-!

tuição. Outro pela Secretaria d'Estado dos Kegccins dá

Fazenda , incluindo o duplicado da Lei a favor da Viuv^
e filhos do benemérito Cidadíio I^innccl Fernandes Tho-
iiiás. Outro pela Sectetaiia dTstado dcs ÍVegrcios da

Guerra , incluindo o mappa das forças dos diffeifiiteS-

Corpos/ do Exercito em o uJtimo de Dczen.bro do cor-

rente anno.

(Vlandou-se faZer menção honrosa das felicitrções ^
que envião as Camarás Constítiicionaes das VUIas de An-
ciens e Passó ; e ouvio-se com agrado a de Francisco

Manoel Gonsalves , Prior da Igreja .Matriz de Avis.

Passou á Commissão respectiva huma Memoria sobre

Fysica Experimental, offerecida por Alexandre Luiz da Cu*
nha.

Ficarão as Cortes inteiradas da parte de doente

,

que deo o Sr. Deputado Freitas Branco.

O Sr. Secretario 'Easilio Alberto fez a chamada , e

disse se achavão presentes 98 Srs. Deputados , e que fal-

tavão 16, dos quaes 15 estão doenes , e i sem causa mo-
tivada.

Introduzidos os Ministros e Secretários d' Estado dos

Negócios da Fazenda, e da Guerra, o Sr. Presidente"

declarou a

Ordens do Dia.

Orçamento pela Repartifão da Guerra,

O Sr, Serpa finto tomou a palavra , e disse : que

antes de entrarem em discussão as parcellas deste Orça-
mento, se devia estabelecer a base da força, que o Exer-

cito deve ter
;

por tanto requeria que o Sr. Ministro in-

formasse, qual era a força que supunha que o exercito

devia ter na presente cpoca
,

para depois discorrermos

sobre o objecto.

O 5r. Presidente convidou o Sr, Ministro a dar

alguns esclarecimentos pedidos pelo honrado Membro.
O Sr. Secretario dEstado da Repartição da Guer-

ra tomando a palavra disse : os esclarecimentos pedidos

pelo honrado Membro são sem duvida a base do presen-

te Orçamento ; porém iie igualmente o ponto mais diffi-

cil que se lhe pôde offerecer , attendendo ao estado

da Europa , e ás forças que se devem empregar para re-

duzir as Províncias dissidentes ào Brasil. Nós temos Exer-

cito
,
porque temos Officiaes honrados , e aguerridos , e

Officiass inferiores capazes de elevar hum soldado em
pouco tempo qo ultimo gráo de perfeição ; por tanto

com taes elementos, não podemos dizer
,
que não temos

Exercito; antes pelo contrario pode asseverarse
, que

elle se pôde chegar ao ponto, que se quizer em muito
pouco tempo : entre tanto o Governo julga que não he

necessário immediatam.ente elevallo a hum ponto
, que

faça pezo á Nação
,

porque se for necessário de repen-

te desenvolveremos toda a nossa energia e actividade, e
então se farão os sacrificios, que as circunstancias impe-

riosas exigirem. He pois o calculo que o Governo tem
feito para pôr o Exercito em estado de combate era

jc^ooo homens, não contando a força que se achji em-
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barcada , e no Brasl! , destribiiida cíeçta forma! cacía re- j. — Jnçpecções d'armasr adiada.

gimento dí Infanteria 800 liomons ; os da Aitillieria 600; 6, — Biigadas : regeitada
, ficando somente subsistin-

dtf Cavallaria e Caçadores 400. Com esta força podere- do a da Beira, e a do Minho nas pessoas dos Governa-
mos fazer face actualmente aos empregos em que se acha, dores d'armas.

e nos habilitamos para o augmentar quando Seia neces- 7. — Governos de armas 1 ... . ^
_„ Q /-„.. j.n / adiado para informações,
sano. i. — Governos de Praças J ^ '

O Sr. Serpa Pinto opinou que se conformava com -\ Approvados os

a baie proposta pelo ^r. Ministro, e que julgava devia ç. — Otficiaes Engenheiros effectivos (soldos , fican-

«ntrar em discussão o Orçamento debaixo destas bcses. 10.— ditos difos addidos (do adiadas as

O Sr. Barges Carneiro depois de ter mostrado, que J gratificações

c maior pezo deste Orçamento recahia nos accessorios do Suscitou-se a duvida se os Engenheiros empregados

Exercito, conveio na proposição ou base proposta peto Sr. enri obras civis devem ter outra gratificação além da iri-

Jlinistro: deixando com tudo á prudência do Ministério litar ; decidio-se q(je só deveni ter huma.

o reduzir esta mesma for.ça pelo meio de lÍLenças, de O Sr. Presidente deo pata ordem do dia Projectos

maneira que sem necessidade, a Nação não soffra todo sobre os Programmas dos Códigos do Commercio , e Pe-

« pezo desta despeza. nai ; e levantou a Sess?.o ás 2 horas,

O Sr. Corrêa ie Lacerda disse
,

que não convinha

no que propunha o Sr. Ministro; que lhe parecia não ~X.,rtí50lOC:;íC>'C:ã!CãlCS^^
}^avia a menor duvida em augmentar o lixetcito a 401^)000

liomens
,

porque podia, não sendo necessária a eífec- ^ I^N V N CJ O S.
lividade , licenciar-se duas terças partes , em lugar de

iíuma. Sahio á ]4li : Tatica dai Assemhléas liigislativai

Os Srs. Silveira, Fonceca Rangel, Barreto Feio, txirahida dos manuscritos de Jeremias Bentham por Du-
e AvellCí apoi.írão esta opinião. Forão da opinião do mont , e acompanhada dos Regulamentos do Corpo J.cit-

Winistro os Srs. Pinta de França, Pereira Pinto
,

Soa- Intivo de Genebra , e da Camará dos Communs d Jnglo'

res Franco , Moura , e outros. lerm ; traduzida do Francez , e addicionada de hum Pro-

Julgou-se sufficientemente discutida a base, e pas- jecto de Regulamento para as Cortes: 1 volume em 8.*

Souse ás parcellas do Orçamento segujntes : ,• Francez e bom papel, SOO róis. Vende-se nas Lojas de
Secretaria do Conselho de Guerra. Orcei, defronte dos Marti/res N.° 20: na de Carvalho

,

j. — Orçamento dos géneros para o expe- ao Chiado : na de João Henriques , na rua Augusta: e
diente do Conselho de Guerra, «; sua eni Coimbra na de OrccI. — Recommenda-se a leitura

Secretaria em papel, tinta, lacar, etc. 4zi(JSjOO desta Obra ás pessoas que puderem e quizerem contribuir

S.— Dite para a Secretaria do expedieri- para a boa ordem nos debates e mais trabalhos das nes-

te do Juiz relator 107(^160 sas Cortes; e ao mesmo tempo serve de dar a conhecer
' melhor na leitura dos periódicos os termos e marcha se-

528(1^460' gaidos nas Assemblcas Legislativas , e quando nellas se——— —'• fa!ta a boa e devida ordem , que tanto concorre para as

Thtsouraria Geral dái Tropan fazer mais respeitáveis.

5.— Ministério da Guerra, suas Reparti- No Diário do Governo N." 25, se annuncia
, que

ções , e Secretaria 4:548(^000 estão na praça dos Leilões duas propriedades rústicas 11»

4. — Officiaes Generaes effectivos . . . 56:1605^000 termo da Villa da Arriuta por execução que faz a Adiri-

j. — Inspecções d'arma3 SrjóOQjOOO nistração do Cofre de Fr. Pedro da Soledade C. , contra

é. — Brigadas 4:íoO(í)ooo D. Maria do Carmo, e sua Irmã D. Andreia Bobina dot

-j, Governos d'armas das Províncias . 25:246^000 Proures'. para conhecimento do publico se lhe avisa,

j. — Governos de Praças 48:8115^000 que as ditas propriedades e outras mais se acbão seques-

ç.— Officiaes effectivos Engenheiros . , I9:ói4i;^ooo tradas pela Fazenda Nacional, de cuja execução he Es-

30. — Ditos addidos 15:599(^000 criváo =: TíAurtíO Manoel de Oliveira ^ na Praça da Ale-

3 1. — Arquivo Militar 5:290^^000 gria.

3 2. — Auditores do Exercito .... 5:520(^000 Na Loja de Livros de Carvalho ao Chiado defronte

3 5. — Médicos do dito 7:541(^000 da rua de S. Francisco N. 2 , se vendem as obras se-

34,— Contadoria Fiscal ...... 26:422,^000 guintes do falecido Antónia de Almeida, Cirurgião da

35, — Thesouraria Geral 22:524^000 Real Camará : irTrrtt/irfo dalnjíanimação precedido da Phi-

36, — Thesourariàs extinctas .... 8:254(^000 íialogia , e Pathologia ^ necessárias para intfliigencia da

17.— Lentes de Fortificação . . . .' 4141^(^000 theoria desta moléstia; quatro tomos de 8.° grande, boa

3a.— Corpo Telegráfico ..... 5:4)4525000 edição, 4^^800 ^tli, = Quadro Elententar de Historia Na-

19. — Secretaria do Conselho de Guerra . j:98o^ooo tural dos a/iimaes , por Mr. Ciiricr , traduzido em Portu-

ao.— Secretario encarregado do expedien- giJez dois tomos de 8." grande com estampas ,
boa edi-

te do Conselho de Justiça .... /^%0^0QO çáo, j(^20O xí\%. — Discurso Sohrc a Arte de Curar ; hum
— folheto brochado, joo reis. O mesmo Carvalho declara

a^Sd: jó^ç^coo ter comprado aos herdeiros do dito falecido, as obras

annunciadas , com o diteito de Propriedade conforme a

Jtilgando-se sufficientemente discutidas as parcellas Lei da Liberdade da Imprensa.

acima indicadas ate n.°. . . ,
retirárão-'íe os Ministros coin Sahio á luz a Segunda Aisembléa da Conversaçã*

as formalidades do costume; e logo o Sr. Presidente poz dm Senhoras, na Salla das visitas antes do chá; publi-

a votos da maneira seguinte : cada por José Daniel Rodrigues da Costa. Leva no fim

Approvou-se a base da forma proposta pelo Minis- 50 Decimas
,
que fez certo Cavalheiro ao seu mesmo Na-

tro , e a despeza da Secretaria d'Estado. th, por ser muito grande: são divertidas n-este género.

1. — Despeza dá Secretaria do Conselho de Guerra: Vende-se esta Obra nas Lojas do costume por i 20 réis,

re<'eitadá , e as despezas pagas pelos emolumentos. '— ^ -~^.

2. — Dfta do Juiz relator: approvada. N. B. A sulscrlpçáo da Gazeia Universal pelos cin^

j, — Ministério da Guerra; approvada. co meies de Fevereiro a Junho le faz, por 4:800 ent

4, — Officiaes Generaes effectivos : remettida ao Go- metal, em casa do Redactor, R. da Prata n.° Hj, 5.°"

yérno. andar, e nas Lojas ende já se tem ar.nunciado.

-•''-'
•

"^ Ma 1 m je U ii i\ si a i> A c: 1 o N A L.
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Sf. 'Redactor da Gazeta Univcrial,

A.-J encfo o N." 24 deste seu Periódico , ora queima-
do no Gabinete de Minerva, ora exaltado, como mere-
ce

,
por todos os liomens de bem , encontrei , ou depa-

rei com hum elogio
,

que huma alma bem intencionada

me dirigío , e me consagra. Quem acreditará o que lhe

vou 3 dizer ? O primeiro sentimento que despertou em
meu caração foi o de huma profunda melancolia

,
pe-

zar , e desconsolação. Eu náo iDe conheço naquelle re-

trato, porque a minha consciência me diz que o não ine-

reço, nem comigo se parece. Náo lie a modéstia, he a

intima convicção , he o testemunho interior da minha
Consciência, que me está dizendo: = Eu não sou aquel-

le. = Qwem sou eu ? Ou que sei eU ? As scieiícias , Sr.

Redactor , são hum circulo ; parte-se do ponto que se

chama a Ignorância ; e quando depois de porfiados estu-

dos , e largos annos , se fecha este circulo, toca-se pre-

cisamente no mesmo ponto d"onde se tinha partido. Se
alguma cousa sei, dizia hum Grego antigo, he que nada

sei. Isto náo he ingratidão aos bons desejos do meu
elogiador, he huma satisfação que eu dou ao Publico,

que se alguma virtude tera de conhecer em mim , he a

do conhecimento próprio que eu tenho. O; meus inimi-

gos não estão tão convencidos da minha insufficicncia

como eu eítou. Eu sou o piimeiro que desspprovo quan-

to tenho feito, porque nada me agrada. Tudo considero

muito áquem daquelle bello ideal
,

que pela contempla-

ção de tantos e tão soberbos modelos eu me tinha for-

mado. Talvez digão que isto he pusillanimidade
; por

certo náo he.

Da invectiva á critica ha huma distancia infinita

:

huma critica luminosa me teria aproveitado mais do que

me tem abatido tantas e tão grosseiras invectivas ; tal-

vez que em alguns momentos estas me tenhão feito lem-

brar ds que tinha merecimento. Antes desejo ser bem
criticado, que encarecidamente louvado; o louvor póris

deslumbrat-me , a boa critica siS me pôde illustrar. Em
niim mesmo o experimento em o novo estado a que te-

nlio reduzido o Poema Oriente , e todos o conhecerão

quando cotejarem, conírontarem , e combinarem o que

vai apparecer com o que já Cailia apparecido. Contem-
plei a obra como se r\lo fosse minlia ; e já que os outros

o não íizerâo , eu o fiz , emendada com a severidade de

huma critica imparcial ; esta me encheria de bell.is e no-

vas idéas, dando-me impulsos para a perfeição, em quan-

to por outra parte os louvores exageiados me fariio des-

cançar, e adormecer.
" Cresce a virtude louvada

,

" A planta favorecida
,

"A parreira levantadai

dizia o delicado Trnncisco Rodrigues Lobo. Fm mim náo

cabe este axioma, quero criticas que me apurem, nio

louvores que me ceguem. Isto nSo se sabe , ou não se

quer fazer em Portugol- Quando eu trato de letras , em
tantas e tão diversas composições, trctão os meus Cen-

sores de mim. Contão as letras do livro , e deixão-no ;

e com hum rigor aiithmetico me dizem tantas affrontas

quantas são as letras. Imprimio-se huma collecção com-

pleta de todas as injurias que me tem dito , e mandou-
se distribuir grátis por todas as Províncias do Reino.

Que dirá a isto a Posteridade, se ainda renascerem as

Letras? Nenhuma das vicissitudes da minha existência

me tem espantado tanto como estas duas que vou a le-

ferir-lhe. ^
I.' Hum Prebendado da Santa Sé à'Elvas comprouj

e levou comsigo hum molho de Annuncios affrontosos,

que se tinhão pregado pelas esquinas desta Capita! , e os

foi pregar pelas esquinas d.iquella Praça ; e não havendo

nella huma só Loja de Livros, dizia o Annuncio— í'c-;i-

de-se nos Lojas do costume. — Desta guiza se vingou o
Prebendado de humas arrochadas, que lhe tinhão dado por

querer embaraçar a eleição que de mim fazião para De-
putado !

a.* Em hum escrito, em que se pertendem mostrar

as minhas contradicçces , se diz assim —Vossê no seu

Manifesto diz bem do Systema Constitucional ; porém
no Espectador diz mal dos Pedreiros Livres. — Que com-
binação, ou que analogia tem em si estas duas espécies ?

Se ha identidade nos sugeitos só se pode encontrar con-

tradicção ,
quando delles se diga o pró , e o contra.

A' vista destas injustiças
,

que caso ou apreço pos-

so eu fazer de louvores ou de Panegyricos ? t reia , Sr.

Redactor, que fiquei tristissimo com o que estampou no

seu Periódico. Como estou na posse imtnemorial de ser

descomposto , estranho muito o ser louvado ; e o meu
primeiro sentimento, como lhe disse, foi o da melan-

colia.

Pelos Sermões, em que tanto me exalta , nada me-
reço. Só tem qualidade singular, e nunca vista; todos

são improvisos , ou extemporâneos , ainda que levem tal

ordem que parecem ser mui de espaço compostos , e es-

tudados. Nos que me tem obrigado a escrever depois,

não ha nem metade da força que tiverão no niomento

da inspiração, ou no calor subitane© , que em mim se

expende com a necessidade de dizer , e de me não calar.

y. m. que me honra 1ia tantos annos com a sua amiza-

de , he testemunha viva deste inexplicável fenómeno. E
quando teria eu tempo de escrever, e de estudar tan»

tos e tão diversos em hum só dia ? Isto mesmo não me-
rece louvor ,

porque não he trabalho , nem applicação

minlia , he não sei o que he , que não he meu.

Sempre vivi persuadido da vaidade , e da nullidadc

das sciencias , e agora estou convencido da sua inutilidg-
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de. Hum mofino como cu
,
que n"c vio a /«:

,
que po-

de ser senão liuni inutil ignorante , (]ue para nada serve,

com trinta aniios de teimosos, e pertinacjçsimns estudos í

Eu não sei Bintliam , nem sei Coiistaiit , e não ha for-

ças que me obriguem, nem sol que me aquente para fa-

zer Ho Dinria rfo Governo hum Symholo de Fe politi-

ca, que eu professe uiiplicita , e explicitamente. ?oU se

nem isto sei nem i<to posso (aier, então sou lium Bur-

ro dsvo figurar onde figurão os mais, não mereço, nem

pretendo louvores. — Em quanto ás cousas da Indiii
,
el-

Jará por si , e por mim, — dizia Af/onso de Jthtiquer-

íiue. Se, vencendo as sombras, renascerem as Lctr?s,

ahi fieáo cousas que fallem por si , e por mim.

Sempre tive á roda de mim três séculos, o de Au-

gusto, o de Leão 10, ou de Lui?. 14; vivi cnm elles
,

e com os que nelies florecèráo para aprender , e para

compor; vaidade das vaidades, e tlido vaidade; e eis-

me aqui reduzido a hum solitário canto com o Padie

Jiernardes, que me ensina a obrar bem, e a tallar melhor.

Alli acho erudição que aproveita , e linguagem que con-

sola , e com e)lâ forro os tympanos , e me ponho em

«^uarda contra os artipiantts sãos da bastarda Algarvia
,

ou CTÍrijonça do Diccionario ào tempo.

Agradeci pois ao meu honr.idi elogiador a bondade

com que me trata ; mas que não torne, porque lhe po-

derão dizer, que gjsta cera com mins defuntos; em o

numero destes jaz ha muito tempo o sepultado no For-

no do Tijollo

/. A. de M.
i." de Fevereiro de. 182J.

Sr. Redactor da Gazeta Universal.

Lendo em a sua Folha N." 17 a Carta que V. m.

se determinou a publicar por contemplaç.ío á justiça, e

á consideração devida á pessoa que a escreveo em defe-

za da meu Pai, não posso dispciísarme de agradecer-lhe

em nome d' este , e em meu próprio nome esta acção

oue tafit3 nos obriga. Quizeramos hum e outro trihotar

as mais decisivas provas de reconhecimrcto e gratid.ío

ao douto e discreto author d"aquelle tão nobre e elegan-

te escripfo. ; mas a.oçultação do seu nome, impedmdo-

nos de assim o fazermos directamente, só nos permitte

o recurso de rogarmos a V. m. queira fazer-lhe patentes

os nossos sentimentos a seu respeito.

Mui justa e sabiamente redectc o author d,i mencio-

nada Carta, quando assevera que se alguma cc.u<.a se po-

desse notar de reprehensivel na conducta de meu Pai co-

mo Governador e Capit o General dos Açores, svría a

sua acceitaçáo do luj.ir ou emprego de adjuncto ao Go-

verno interino daquella Província, contra o e>:prcsso e li-

teral sentido da Portaria que lhe d:rigio o Governo des-

te Reino ,
determinaíido-lhe o seu tegresso immediato

para está Corte a bordo da Fragata Pérola ; se por ventu-

ra este seu procedimento não fosse fundamentado em
consideracrões de prudência, e humanidade, acima de to-

lia a excepção ; como llie asseverara pessoa circunspecta

e sizudi, que tivera occasião de ver e examinar a Devas-

sa a que por ordem do mesmo Governo procedera na

Cidade de Aigra o Dezembargador Joié Firmino da Sil-

va Girnldei Qaelhat. E para que o author da Carta e o

Publico vejáo quão dignos de attenção forão 05 motivos

que determinarão meu Pai aquella deliberação, transcre-

veiei aqui as próprias palavras do Ministro syndicante na

sua Informação ao Governo, a qual se acha junta á De-

vassa. São el as as seguintes,

' A Cidade innoccnte , ainda sentida e lembrada da

"guerra civil, que a indiscrlpção , e a falta d? con.bi-

" nações tinha l.inçado em seu seio, e receosa de ver

"renovar similhante sccna Ião dolorosa, e nascerem cii-

" tro sim.novos males: a Tropa enfurecida com a pre-

"sença d'aquelles que reputou cooperadores do engano , e

" quasi todo o povo entristecido dever s.ihir dois homens

•'(falia do Reverendíssimo iiispo , e' do GeneialJ em

" qiierp tinlia foda a confiançn pelo r!esintereç5e
,

justícs,

"e prudência, com que se comportavão, e a qu'iii t'i-

" butavão toda a affeição , cue até passava a extremos

"de adoração, forão as causas impiiliivas , e não a de-
" snbediencid ou a sugestão

,
que moverão a Cidale n^i-

"quelleacto a rfi^ufr^r que ficassem os dois por adjunctos
" ao Giivenio ^ e íe dirigiSíe ao Supremo Poder esla re-

" presentação dos seus votos"— E mais adiante, crr.ti-

íiuando a foliar do dia 1; de Maio de 1S21, em que este

acto se havia pass.ido, diz assim :

~
'' Este dia he aouelle

" que na Cidade de A„grn forma a verdadeira épnra d-
" proclamação dè Constituição

; por que todos os «eus

" habitantes unanimemente e sem contradicção alguma

''a abraç..r30 , e )iirár;.n ; porijue lado rjtie le praticou na

''noite de hum para doii de Abril não foi senão lnnr.a

"consumada imprudência e incarinlidade,'' F. serão bene-

méritos da Pátria os authores de httma- consumada imp'a-

dencia e incurialid.ide politica , e criminoso o Cidadão cir-

cunspecto e sizudo que pretendeo evitalli , e atalhar as

suas funestas consequências ?

Comp.ira o Publico estas expressões do recto e im-

parcial Ministro syndicante com o que eu refiro a cste

lesjeito nos esciiptos que tenlu publicado em defeza di

meu Rei ; escritos que nesta parte ningliem ate agora

ouzou contradizer-; c reflectindo e-m que a opiniã) do

Dezemh.-.rgador Quelhas he o rcsultaifo de huma Devassa

por elíe iirada na presença e debaixo da inlluencia do

Corregedor Borges , do intruso Juiz de Fora Grade ^ e do

nSo me/ios intruso no Governo o Bri^ade^ro Brito , c<t

quatrs O mesmo Ministro reconhece e declara por inimi-

gos capitães de rneu Pai ; e então ajuizará qual for a re-

gularidade e sizudeza da conducta d' esta , que tantas e
t,ío poderozas causas de desfiguração da- verdade não po-
derão obscurecer.

Meu Pai ainda quando não fosse GeVernador inde-

pendente de huina (Capitania I -galnicnre incorporada no
Reino do Jjinji/, á vista do artigo 21 das Kases da t ons-

tlfuiço não podia cnnsiderar-se risorosamente obiipado
- a obedecer a authoridade alguma instituída, segundo o no-

\o Systema politico, em quanto se não verificassem as

condições especificadas no mencionado artigo ; e se se

prestou a obeder-ihe , foi fundado nrvs particulares ptiiici-

pi s de moral, que constantemente lhe tem servido rt^

guia na sua conducta politica, c segundo os dictumes di

sua prudência , a qual EiRei comiiiettt-ra a escolha dos

meios mais próprios para felicitar o<r Povos Açoritnas

nos casos nío previstos e não providenciados por Lei.

E com efFeito procedendo como procedeo , teve: a fortu-

na de evitar a Cidade de A.tgra hum sem ntimero de'

incalculável? dessraças . assim como agora animado doí

sentimentos da mais pura gratidãj tenr a satisfação de'

agradecer pela minha voz , ou antes por meio da minha

penna , ao Author da Carta por V. m. publicada , a ge-

nerosidade com que se animou a apresentar-se no pubU-
CO em sua deleza , bem como a V.m. a condescepdencia

com que publicando-a se consiitiirn digno da considera-

ção e apreço com que me assigno — Seu

Aluito obrigado e reconhecido venerador

António ISiculáo de Moura SíockUr,

CORTES. Sessãe do dia } de Fevereiro.

Aberta a Sessão ás horas do costume sob a Presi-

dência do Sr. Freire ^ e lida a Acta da precedente, que

foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras do

expediente , em que se compreliendia a seguinte corres-

pondência : — Hum officio do Governo pela Secretaria

d'Estado dos Negócios da Guerra, participando teiclii-se

passado as ordens necessárias para a veriticaçuo do offe-

rccíniento feito pelo Juiz de Fora de Belmonte.

A Camará Constitucional da \ illa de Sa .tarem feli-

cita o Soberano Congresso pela suâ instalação , o que

foi tomado na devida consideração.

Distnbuitáo-se exemplaras dâ Conta do Cçmmissa-

I
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ría.ío ío anno tíe i?2i , ? psffe do He t^^j», o"í nisn-
(^3 Seh.iítióo José HeCarvaliii , do tempo em que eueve
eiicarrf ffado daquella RfparticãJ.

DiítribiTirãoi-se ÍCTii.-)lm€nte exemplires da conta que
envia Clem.-íiite Ellçutfrio Amado , ds parte de tempo
i;iie tem administfado a mencionada Repartição.

Passou i Comi!iÍ!ç5o de Fazenda <;nhre o l)om eflfei-

fo d.1 reforma que- vai faíer na administração da liuila d»

Cruzada , sem dependencií d.- novo l'-neplacito.

O Sr. Sècretarii^ J?rtj;7<o Alberto fei a cliamada , e

dr^se "ie ach.iv.ío pre««-nte>; joiSr<ii Deputados, e que f.il-

t'vão i:, dos quaes lo c5t?,o doene.s , e 2 sem cou.ia i:io-

livjii,!.

O Sr. Bff/fnfcurí' niandnu para a merahuma iníiir-

cr.'cáo que julgava urgente , e pedia que juigando-a tani-

bcni assim a mesma meza ^ se firesse a> sua leitura. Pe-

flírlo tambfm a palavra para ler indicações os Srs, Jcâa
Vririiciíco ie Olivtira , Trdj/ruos , Serii.7 Piílo

^ e ou-
tros ; e tanti á primeira como aos seguintes o Sr. Pre-

sidente disse que se reíerviváo para a ultima meialinra.

Ordcm r/o D/o.

Projecto do Pro^rannna poro o Código do Coniniercio,

O Sr. Presidente , declarando a ordem do dia , dis-

.se : que antes de se abrir discussão , tiiilia a previnir o
Soherano Congresso, de que ja nas Cortes Constituintes

tiolia entrado em discussão hum similhante Projecto , o

q'ij! se acha solire a me7a á fim de aclarar a questão; e

logo o Sr. Secretario Sotiui Ciildlirouco ir^ci o Pro^rain-

tna do Projecto para a composição de lium Ccdigo de
Commercio , cujas condições são as sejuinte?:

I.' O Código do Commercio comprelienderá as leis

relativas no Commercio em geral ; aí leis particulares do
Commercio marítimo; a org3nizaç.ío , c a competência
dos Juízos Commercíaes em prinseira , e segunda instan-

cia , e a forma do processo. Os princípios serão os ado-

ptados por todas' as Nações cotnmerciantes ; a linsuacem
será pura , e clara ; a distribiuioão das matérias determi-
nada pela sua maior ligícã^^. Os usos da Pra;a , de que
a experiência tiver demonstrado a utilidade , serão con-
servados.

2.' Os projector serão apresentados ás Cortes no
primeiro de Dezembro de 1824; este prazo he improro^a-
vel. Os nnmes dos Authores virão em carta fechada , a

qtial trará a mesma divisa que o projecto, para se abrir

sóinente no caso de obter o pr-mio ou merecer o acces-

sU.

}.' Logo que as Cortes receberem os projectos
,

mandaráó formar huma Commissão fora das Cortes para

5';bre clles dar o seu juízo, a qual será composta de 4
Negociantes matriculados , e de 5 Adovogados , escolhi-

dos liuns e outros pelos Negociantes da Praça de tisboa.

Voltando os projectos ds Cnrtes , a Commissão interior

do Commercio interporá o seu juizo tanto sobre elles

comJ sobre o padecer da Commissão exterior ; depois do
que se abriráõ as cartas correspondentes aOs projectos

que merecerão o premio e ncccnit ; as outras serão quei-

madas. As duas Commissóes darão o seu juizo dentro
daquella Sessão da Legislatura , dividindo o tempo entre

si.

4.' Achando-se peio juizo das duas Commissões que
aígum dos projectos merece sev adoptado como lei , a?

Cortef passarão adiscutillo no mez da prorogaçjo, se nis-

so assentarem os dois terços dos Deputados, ali.is provi-
denciarão como melhor convier.

5.' O premio que obterá oAuthor do projecto ado-
ptado, serão S:O0O(^0OO de léis

,
pagos em mezadas de

aooíjiíoo íeis, pelo Thesouro Publico, e huma medalha
do valor de ^c^soo róis, de que poderá usar nOs dias

,,<1e festividade nacional , tendo de hum lado a fiç^ura da
Luzitania com os attributos do Commercio , e do outro
a legenda = Ao Autiior áo projecto do Código do Com-
mercio , a Pátria =:

6.* Os Authores dos dois projectos, que alcançarem
a honra do accessit , se os houver, terão metade do
premio pecuniário, pajo pela mesma forma.

Sala das Cortes 6 de Dezen.bro de iSi2. — Francis-
co António de Campos.

Fizerão-se algumas observações «obre cicia hvtr) dos'

artigos, e julgando-se a matéria sufficicntcn ente discu-

tida foi posta i vot3ç.'io.

O I." artigo foi regeitado, e substituído por outro"

da Sr. Marciano de Azevedo : tzQyiem apresentar o nie-

liior projecto do Código do Ccmrrercio em separado., cu
comprehendido no Código Civil , vencerá o premio ao'

diante designado.

O art. 2.° foi approvado sem emenda alguma.

O j." loi approvado tom a emenda de que a Com-
miss^io eml-ijioíi para exaniinar o Cedigo , seja cf.nipos-

tj de negociantes e advogados desta, pi.Tça , e da do J cr-

io.; e que a publicidade se faça na confciniidade do que
ss ordenou a respeito do Código Civil.

O ait. 4." fui supprinjido ; o 5." e 6." forão ap-

prov-ídos.

Entrou em discussão a segunda parte da ordem do'

dii • — Projecto para a foi mação do Ccdigo Criminal, que^

omiltindo o preambulo , he do theor seguinte :

As Cnrtes , etc. attendendo á necessidade de sé

formar hum novo Código Criminal, e devendo não pou-,

par meio algum para a perfeição dtlle , decietâo o' se-

guinte.

1.° Além da Commissão creada para fazer o Pro-
jecto do Código Criminal

,
são convidados para a mesma

importante obra todos os Jurisccnsultcs Poituguezes.

2.° Na organisaçâo do dito Codi£o se guardarão,

no que forem applicaveis , as regras estabelecidas no i."

e 2° § do Decreto de ló de Setembro de 1S22.
j.° O disposto no referido Decreto , a respeito

do premio , e do eccessit para os organizadores do Có-
digo Civil , se observará para com os do Código Crimi-

nal , menos na quantia do premio e accesslt
,

que será

metade.

4.° O Projecto apresentado pela Commissão entra-

rá em concurso com quaesquer outros ; e por isso a sua

epigrafe com os nomes dos Authores será apresentada em
cédula.

5.° O premiado terá medalha de valor igual á es-

tabelecida no dito Decreto , e sem mais differença do
que a mudança da palavra — Civil — para— Criminal.

6.° Sendo premiado o Projecto da Comm-tssão,

serão tantas as medallias quantos os Membros delia ; e

cada hum poderá trazella na íoíma determinada pelo di-

to Decreto.

Paço das Cortes 15 de Dezembro de 1822. — Luiz

Martins Basto — Doutor Francisco Xavier de Sousa Quei-

roga— Manoel Coiieia Pinto da Veiga Cabral— Joaquim
António Vieira Belford — João Pedro Ribeiro.

Sufhcientemente discutidos os artigos antecedentes

forão appiovados da maneira seguinte.

O art. i.° foi approvado sem emenda.

O art. 2.° foi approvado desta maneira :=: Na or-

ganisaçâo do dito Crdigo se guardaráõ as regras prescri-

ptas na Constituição , tendo em vista as luzes do sécu-

lo , e será ^apresentado até o fim de Fevereiro de 1824.

Os artigos í-°, 4.° e 5." forão aj, provados.

O art. 6.^ foi regeitado , e substituído pelo seguin-

te, r: " Sendo premiado o Projecto da Commissão, se-

rão tantas as medalhas quantos os Membros d'ella do va-

lor de lOi^cco rs. cada liuma com a Legenda : =: A ca-

da hum dos Collaboradores do Código Criminal. =: Pode-
rão usar d'etlas quando quizerem.

O Sr. Secretario T>asitio Alberto leo a indicação do
Sr. Bittencourt , a qual versava Sobre os estragos causa-

dos pelas cheias em Coruche , e em Ribatejo , e propu-

nha algumas providencias para remediar estes males.

O Sr. Bettencourt sustentou a urgência da indica-

ção, mostrando que ainda que he Lavrador, e foi victima

dos estragos das cheias, com tudo para si nada requeria,

o que francamente declarava para conhecimento do pu-

blico. Foi julgada urgente, teve immediatamente segun-

da leitura , & logo admittida á discussão.
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Depois de breves reflexões foráo approvadas as me-
didas propostas.

O Sr. Dirrainndo fez hiima indicação , em que pro-

piinlia
,

que as mesmas providencias se i-stfndésvem ás

Provincias
, que estejáo em ijuaes circunstancias ; teve

segunda leitura, e foi admittida á discussão. Fizerão se

sobre ella algumas reflexões , cuncluidas as quaes foi re-

geitada a indicação ,
substituindo-se a seguinte emenda :

= Estas providencias se estenderão áquelias Provincias

que contribuem para o cofre do Terreiro.

O Sr. Manoel Fedro de Mello feo lium Projecto

de Decreto para o novo cunlio das mediJas ; ficou para

segunda leitura.

O St.Travasios, como relator daCommissão Espe»

ciai da reforma das pensões, ieobum parecer sobie o mes-
ino objecto : teve segunda leitura.

O Sr. Presidente dis«e que os muitos trabalhos prom-
ptos exigião algumas providencias; por tanto propunha

ou 3 prolongação de linra , ou sessões extraordinárias:

depois de breves reflexões decidio-se
,

que nem liuma

,

nem outra cousa.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia =: Orça-

mento , e levantou a Sess.-io ãs l horas.

(_Arti^o commiiiicada.')

A's armas! — Não he grito de Sandovnl ^ ou letra

acompanhada do estrep'roso clangnr de alguma trombe-
la.. . . He caso de menos vulto, porém digno de atten-

ção ; e seja grande ou pequeno, fez-me recordar da trans-

migração Pytagorica . . . . e assentei que certa boa almi-

nha
,

que logo chamarei a contas, era a própria, era a

mesmíssima que outt'ora animava o decantado e illustris-

simo Califa
,

que mandou queimar sem mais cerimonia a

Bibliotheca de Alexandria. , . . Não he nada , temos ou-

tro Censor em campo! E eu sem tal saber! Chama-se
Frovhicliiiio. Famosa e bem lembrada alcunha

,
pots des-

te modo não empata nem as vazas, nem os lucros do

seu discretissinio collega o Censor Cortesão. Hum bri-j

Ihando na Capital , outro fulgurando nas Provincias ! Oh
que lindo par ou parelha de archotes. Basta de prelúdios,

Veio-me par acaso ter á mão hum feixe de Censores
,

em \2.'^: levei-os por ordem, e a cada pagina hia fican-

do abysmado, e não podia ter-me sem accresccntar co-

mo estribilho no fim de todos." ftluito se sabe em
ColmbralW E hum thesouro destes escondido, e até

agora sepultado ! Que jactura enorme tem padecido as

Jetras com o diuturno silencio deste sabichão ! O que me
encantou mais foi o seu plano de educação litteraria ....

Quanto ha ou tem havido de bom nesta matéria fica a

perder de vista. . . . Nada de edificios gothicos .... dar

com ellcs em terra he o verdadeiro Tudo o mais

lie historia Tudo o mais he confusão. . . , Quando
mais embebido nestas reflexões dou com este — § ^
em o seu N." 8

,
pag. 12O:

" Quanto á (Lingua) Grés» porém , o pouco que hn

"nella escrito, havendo por outra pjrte óptimas ttaduc-
" ções nio compensa o trabalho de seu estudo."

Pois os Gregos escreverão pouco ! ! ! Esta he a maior

sandice que tem deslustrado os nossos prelos desde a ma-
gica edição das trovas do Infante

,
que correo as sele

partidas do mundo até aos nossos dias. Li vai o meu
iiomem pelos ares Já me não agrada Eu sou

hum pobretão , mas dava nesta hora huma de doze a

quem me dissesse quem elle he. ... Se he Theologo , o

que me custa a crer, se bem que os ha para cousas maio-

res , olhe para a infinidade de Padres da Igreja Oriental;

S. Justino , Ori^enes , Santo Àthnnaiio , S. João Chrt/~

iostomo , os dois Cyreltús, S. Basilm , S. Gregório Na-
xian-íeno

,
que sem fallar em outros muitr-s só por si fa-

zem huma Brbliotheca ; e isto será pouco? Se he Cano-
Hista , deite os olhos para essas volumosas collecções de

Concílios, e admire o que li vjí , e diga-me se isto hg

pouco? Se he Legisla, deveria em penitencia levar ás

costas desde a Livraria da Universidade até ao alto de
Santa Clara Os Livros chamados Basílicas , e ainda por

contrapezo tudo o que pertence á legislação, e que se

escrfveo em Grego desde o Imperador Justiniano até

aos últimos Imperadores de Constantinopla, e duvido que
por mais robustos que seus hombros fussem , elle déjse

conta da empreza sem ficor estirado ahi pela calçadinh»

em frente da Igreja de S. Ironíisco da Ponte.

Se he Medico ou Filosolo , o que me parece incri-

Vel
,

pi=)is esses nomes são hojí synonimos de Omniscien-

te, ainda que me engeitasse as obras de Platão, e de

Plutarco, qiie só estas dár> para hum bom costal , em»
purrava-lhe Aristotelti , Hijwcrates , Galerno , e DioSco-

rides , cá de certas edições que eu sei, e havia de fazei

com ellas sobre o costado huma viagem até levantar o

dedinho para o ar, e dizer choramingando... Es . . es . , .

escreverão muito ... eu , eu , eu he que
,
que

,
que fui

muito insipiente em avançar tão desmarcada parvoíce.

Se he , como parece inculcar-nos , hum distincto

amador das Bellas Artes , ou elle ignora até os nomes
de Demóstenes , de Isoctates , de Xenofonte , de Heró-
doto , de Thuctjdides , de Homero, de Pindaro

, de Bj-

chilo , de Sófocles , de Euripide' , e de Aristófanes , etc.

etc. etc, e neste caso he materialão dos quatro costa-

dos (o que eu nunca affirmarei
,

pois no meio de tudo

lhe sinto minha pia afíeição, e lhe devizo algum mere-

cimento), ou teve lá de si para si que os Purtiigiiezcs

erão todos huns peixinhos de StUito António
,
que engu-

lião sem asco nem repugnância a mais tremenda impos-

tura , e neste segundo caso fez huma pezada injuria a

quem lha não merecia , inclusos os piedosos subscriptores

do seu Jornal . .

.

Ora eu passo a fazer huma exactíssima pesquiza do

r>ome
,

pátria, estudos, e talentos deste novíssimo Ke-
d.ictor O que me vjle he ter amigos na cozinha, que

hão de revolver todos os livros de exames e actos da

Universidade, ou pelo menos saber de memoria o que

tem hirido, e caso elle pertença ao grémio Académico

não faltará com que apoiar o meu grito ás armas.

Seja-me permittido a final hum esconço reparo que

involuntariamente me escorrega da penna. . . . Coníihi-a
^

onde se escrevem taes inepcias , tem dois Professores de

Grego Eu os c>j-nheço desde que bebi das aguas da

Hlondego , e tinha-os om boa conta.... Hoje porém mu-
do de conceito, e quem he capaz de ouvir taes parvoí-

ces a sangue frio, não sei se diga que também lie cac.iz

de aturar aos hombros huma cousa que eu sei. . . . Tris-

te cousa he que os mjis interessados nesta lide se

amue.n . . . e que hum pobre curioso como eu tenha de

eacoar contra o pedantismo o grito ás armas. ...

A. X. O.

ANh'Vh'CJO.
No Diário do Governo N." 2; , se anniincia

, que
estão na praça dos Leilões duas propriedades rústicas nr>

termo da Vi lia da Arrud.t por execuçio que faz a Admi-
nistração do Cofre de Fr. Pedro da Soledade C. , contra

D. Maria do C<i''ino , e sua Irmã D Andreza Balhina doi

Prazeres: para conhecimento do publico se lhe avisa,

que as ditas propriedades e outras mais se achão seques-

tradas pela Fazenda Nacional , de cuja execução he Es-

crivão — T/Aurfi» Manoel de Oliveira ^ na Praça da Ale-

gria-

Errata. Na Gazeta N. 2O C de 27 de Janeiro) pag.

j, col. 2, o verso 1 7 daAVii.i deve ler-se : Fidcns, liCu l

niiniiim fidenS l speí niiirit inanes :
— e o nome — Fr.

FianCiSctis etí. deve ler-se : Fr. Fortanatus. — Na G.
N. 21 , pas;. j , col. i , lin. 15 do Elogio ,= prosiçío

^

Iciase
, proposição; lin. ult. ex fanui , íeia-se eajtna,

etc.
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Sr. Redaetir da Gazeta Universal.

I abo-llie a pachorra de copiar as Notas dos Monar-
ca? alijados; está V. m. na razão daquelles

,
que gostáo

de faliar em defuntos ás pessoas melancólicas. Ah bom
Biaiio ! Aquillo he que he ser honrado!... iVluito Cons-
titucional !.. . E muita verdadeiro!!! E V. m. lie hum
pássaro de a';sobio. Bem sei que poderá dizer que toca

naqiiellas teclas, para nos dispor a receber com enthu-
sis^mo o armamento enconimendado ; porem de que apro-

veicâo essas insinuações para com aquelles, que não fa-

iem tenção disso ? Ora não se esquente , e diga-me sem
tentar metter-me os dedos pelos olhos. Eu tenho seten-

ta e dois nnnos puxadiíihos , e ha mais de quarenta e

oito que nao tenho outra arma senão hum Breviário já

sem capa ; nestas circunstancias
,
que me importa a mim

o armamento se não lia forças capazes ? . . . Eije a ter-

reiro com as suas impertinências ! r: Estou vendo que por

V. m. não querer acceitar os artigos da encomnienda,
deixarão de vir todos á porfia recebcllos ! = Oh , Sr. Re-
dactor , se fosse eu só , vddi In pace , n.as que enormi-

dade de Fradaria e Clerigada nãw está na minha situa-

ção ? Pois no que diz respeito a Fidalgos ! Esses são fra-

cos como abóbera , segundo se tem escrito desde a appa-

tiçáo da nossa felií regeneração, e degenerados, como
ardentemente nos precavéo o Sr. Abbade de Medróes no
seu salutar compendio. E Médicos...! Jesus, santo no-
me de Jesus ! Como não estarão renitentes aquelles dez

,

que tinhão de ir viajar em satisfação aos desejos patrió-

ticos do Sr. Deputado Puto ? E desempregados civis ,

e dimittidos , e reformados militares , e constitucionaes

d^ísprezados
,
porque não forão ao bencdicitc } Quem sa-

be se já mudarão devida, e estão também agarrados aos

Seus velhos Breviários? E os Lavradores he cisco? E os

Negociantes que não tenhno negociado á Gonçala Loba
,

saliirãá como lobos?,.. Fallemos a^ora acerca dos Mi-

nistros : eu tenho lido em milhares de papeis os seus

elogios fúnebres ; como estarão estes patuscos a desejar

pespeg.ir-nos pelas trunfas o vetusto livrinho da avelhan-

tada Ordenação, a cujo leite se creárão, e se mantinhão ?

Parece-lhe a V. m. que tudo isto he zero ; mas repare

que dez zeros com hum nove á sinistra , dão huma som-
líla dos jnieus peccados ! V. m. refila? —Todos esses

gravatóes , de que V. m. reza , não vem cá para o nos-

so caso ; o armamento he para a tropa , e não para essa

qualidade de amfibios. Soldados ,' soldados ; com estes va-

lentões , ou cães de fiLi , como os honra O Sr. Deputa-
do Borges Carneiro , he que eu me quero , e a quem
pertencem as Notas , e o armamento enccmmendado ; e

advirta que se ainda for preciso mais algum
,

já a Nação
tem setenta e cinco contos em mãos estranhas; com diz.

vox popiill , vox T>ei , no n." 27 da Trombeta Luslta

n<j. = E elle ^ dar-lhe com as ancas para a ]f)ita! \'. m.
he homemsinho do dicbo ! Eis-aqui porque V. m. publi-

cou as Notas estrai geiras ;
para nos encaixar nas cabe-

ças que o toma lá, dá cá, he só com os militaies, co-

mo ellas dizem ;
porém eu hjo estou por essa ; a causa

he de todos ; todos disseião viva ; e os da Santa Allian-

ça não tiazem Juizes de fscto na vanguarda para trata-

rem do processo , vem logo cascando para desmanchar o
facto, e bem vê que iic barulho, apezar de pagarem pri-

meiro os músicos , sempre ha petisco para o resto dos
circunstantes que tenhão parado a ver, e ouvir. . . . Çue
he lá ? Que diz ? ... = Fois se não querem apanhar , re-

cebão armamento, deixem crescer es bigides, e quem
melhor as tiver, as jogará. ~ Cem que em fim, está V.
m. com a mesma mania que já teve cm outra occasião,

e vem a ser, que não ha mais do que casar , ou metter
Freira ? Assim Deos o ouvisse ! Olhe que depois quç
deráo na marmelada de se erigirem bons Ccllegios

, co-'

mo o da Senhora D. Anita Chicória , levou o diabo o
ranço desse provérbio , e esse despotismo da antigui-

dade ; ora não teime , não teime ; len bre-se que por
motivo das relações interioies e exteriores já se vio
de gaiola , até que o previdente de Finliel lhe ccncedeo
o ar livre.... Dei-lhe na balda, não me larga i =: Tem
V. m. dito tantos disparates , e embrulhado taes cou-
sar, que nem já o entendo, nem sei responder-lhc.

—

Ah, Sr, Universal, ahi tem V. m. a consistência do
chiste, para hitmos cem o tempo, e o que for soará.

Recordo-me de hum caso acontecido na calçada de Aju-
da na intiusão do Jiinot: hum Francez, que gover-
nava o quer que seja , unio á sua authoridade o dezejo

de furtar ; entrou pela ( avalharice Real , fez selar hum
potro dos machuxos

,
que ainda não entendia de nigto-

mancias picatorias, e sem mais cumprimentos escarran-

cha-se nelle. O ginete por primeira entrada abanou a ca-

beça , e deo três pinotes
; ( Oh Sr. Redactor

,
per on-

de hiriamos nós ? ) o Francez que tinha authoridade
, en-

casquetou-se
,
que tinha também sciencia ; ( peco ordiná-

rio de quem governa ) levanta do pingalim , e dá lhe na
tola; estimula-se o heróe , digo, o cavalorio : (porque
também ha heróes desta cathegoria , e entenda-me coma
quizer ) finca-se nas pernas , e parte a toda a brida peia

calçada abaixo. O Francez ró sabia d\iei~fíi-míJavorr ; . „

porém por mais que gritru, ninguém lhe accudio , na
inteiligencia , que pedia campo, e com esta scifa ao vi-

rar da esquina , deo a scientitica authoridade cem os lom-
bos no chão, e foi-se . . . . r: Já agora acabe o caso, e
dis:a para onde. = Se nós sruberan es nestas alturas, para

onde haviamos de liir , não lhe contava a historia ; hire-

mos .... hireirOs .... talvez ler os artigos da Greda 110

Diário do Governo para disfarçar paixões.... E a teimar

com as Notas.' Ei-!o ahi. =; .Já Y. m. est» toniando as
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ártfe? sem ver ifc que ; deçangane-se que Uespanha , e

Porlagúl estão empenliados na luta, e bem vio a chi-

b,iii(,a da resposta do Governo Hespanhol aos taes Plenipo-

tenciários palavrinha da ininlia quezília. = 'lenha mão,

Sr. Redactor , os Hespanhoes estão melhor do que nós ;

porque já sabem, que luío de dar, ou levar por causa

das Notas ; porém nós não sabemos ainda se havemos só

apanhar por fim de nota. Ah bons Napolitanos , que já

ro anno de 1558 tinhao em Génova o Patriarca /«no Ka-

leiíliiii Geiítilii , á espera dos seus patrícios de 1820!

]\las nós, que somos infcl!2es ecmi os Patriarcas, para

que Ragiáo havemos de remar ? — Não se afílisra ; deixe

o mundo ao mundo , que de hora para hora Deos me-

lhora. = Quaes melhoras, Sr. teimoso! Agora he que eu

€Stou parvo de todo, porque até já me borrírão algu-

mas linhas do Breviário, e estou vendo, que vou tam-

bém a chamar pelos meus moços, e alguém me diz
,
que

forão para a America Ingler," a anali/ar a febre amarela.

Se tal acontece , morro de raiva. Pagar-lhes bons orde-

nados , e confiar lhes todi a minha casa, e fugirem ! Ora

di<'a-me , se náo tenho razão ?— V. m. pouco lhe falta

para endoudecer, porque até cOm Cjstellos no ar se cons-

terna e se deixa possuir de rnelancoha ; feclie-.'hes as

portas, e ponha-lhes espias, se desconfia dètles. = Viva,

roeu Sr. ; com que eu estou entregue a hum somno pro-

fundo , elles são senhores de tudo , lucráo na fuga ; e

Tlão lhe hão de ter esquadiiuliado o geíto, sem que o

diabo o pense ! Historia , Sr. Redactor ; Deos nos livre

de. más tentações, que a iflusáo he certa. Tenho dito,

V. m. he incrédulo, e só reconhece, que hum edifício

dezaba
,

quando já não ha pedra sobre pedra.... con-

\'ença-me, que eu o attendo . .. ~ Se V. m. temia que

elJes fugissem, para que os ajustou por creados ? = Meu
minino quem mal náo usa, mal não cuida; eu ajustei-os

unicamente para varrerem as cazas , mandarem concertar

os trastes, darem os roes dadespeza, e receita, e toma-

rem sentido, que me náo roubassem os ladrões; porém

«lies tem-me esboracado as paredes, atirado com as me-

lhores cadeiras fora, fazendoas suprir pormoxos, escon-

dido 0$ roes , e agafanhado para si o meu precioso , e se

conseguissem levar avante humas accusaçóes que inteo-

tavão , então era ver me despir á chuxa-calada , e roer

n'hum galho , sem ao menos gozar do lenitivo dtj desa-

bafar com V. m e rj-se . . . ! =: Pois não hei d«

íir ? Ora tome lá por força esta pitada pelo seu des-

mazelo, í: Está boro, Sr. Redactor, o caso he de pita-

da!!! Dè . . dê as pitadas que quizer , mas lembre-se ,

que as pitadas tem mais fundamento no geito, do que

na força , e que por havermos tomado muitas sem gei-

to nos achamos com as vervtas desfloradas , e com o

olfato perdjdo. Em fim , tudo acontece com a mu-

dança dos tempos ! E sem responder , com a caixa

aberta! Vamos lá mais com essa pitada por força, po-

rém também lhe hei de arrumar outra por geito. AU
Sr., quem diria no anno de 129J ao General Hes-

pa.ihol , origem dos Duques de Medina Sidónia e Go-
vernador de Tarifa , Afonso Perex, de Gusman

,
que por

lhe propor o Infante D. João de Castella a entrega da

Praça com ameaças de lhe matar á sua vista , hum de

seus filhos ,
que elle Infante tinha debaixo do seu poder,

e responder-lhe Gusman com a firmeza de hum verdadei-

ío heróe , atirando-lhe com hum punhal por cima das

muralhas ;
~ primeiro vos subministrarei o instrumento

,

com que degoleis meu filho , do que cometta huma trai-

ção ;=: se lhe levantaria huma estatua por esta acção,

em que se via a seguinte legenda = Mai pesa EIRci que

ta sans;re ; r: e agora os Hespaulwes havião chamar-lhe

corcunda, borrar a legenda, e quebrar-lhe a estatua, pa-

ra sobre a mesma base galgar a de Porlier ? Aqui está

porque os nossos velhos, clamaváo, ~ atraz de tempos,
tempos vem. V. m, curda

,
que só «s vivos tem andado

em bolandas ? Mais acima se ria V. m. ; agora rio-me

eu. Olhe \i que voltas nio tem dado o defuncto Luiz

J4. em menos de hum século! E que trambolhões não

chuparão depois de mortos Brdrfí/xijv , Cromwel, e ©Ge-

neral seu genro, apezar de conquiçtar WiTíír/ari/, e dlm-
mirick ^ aonde morreo empestado? O que são oshomenS
na effervescencia das paixões ! Acarretarão com aquella
peste para Inglaterra ^ e sepultáráo-no em^estnlin^teT

^

sua Pátria, dentro de hum sumptuoso mausoléo
, que os

seus patrícios mandarão construir entre os Túmulos dos
Reis, Vai senão quando assoma o anno de 1660, desen-
terrão se os heróes , são expostos ao Publice decendura-
dos na forca desde as dez horas da manhã até ao sol pos-
to , e por fim enterrados debaixo delia. V. m arripia-

Se . . . ? = E esse homem tinha mulher, e filhos vivos,
quando morreo .' = Agora toca V- m. em hum quindim
da minha zanga ; sim Sr. : tinha mulher ,

porque tornou
a casar com Fledwood

;
porém a respeito de filhos, ou os

não teve, ou cuidarão logo de lhe dar cabo da raça. Que
liberalão , Sr. Redactor ! ! ! Sempre lhe conto esta. Pou-
co antes de morrer , soube elle

,
qtie o Parlamento In-

glez , acabava de lhe consignar a pensão de duas mil li-

bras estrelinas ; rccu:ou-as , exclamaf)do : i^O Parlamento

faria melhor, em pagar as suas dividas, do que fazer pre-

sentes ; agradeço-lhe o quc me faz , mas não o quero

acceitar, porque não tenho precisão; ficaria mais con-

tente de lhe ver empregar os seus disvelos na consola-

ção da Nação, do que véllo fazer liberalidades dos fundos

públicos. Que tal he estaferretoada .* Era homem, ou não
era homem ? Falle para ahi se tem que fallar = En-

tão os Inglezes por essa acçio pregarão com elle debaixo-

da Forca ? = Não Sr. ; não foi por essa ; foi por aquel-

las
,
que elle já tinha obrado para chegar á altura de po-

der dizer, que náo precisava. A Deos, meu tico; com
esta se encolhe

O Sttseitinh».

CORTES. Sessâ» do dia 4 de Fevereiro.

y^berta a Sessão ás horas do costume sob a Presi-

dência do Sr. Freire , e lida pelo Sr. Secretario Sousa

Castelbranco a Acta da precedente, que foi app<-o\ada,

mencionou o Sr. Secretario Thomát de Aijuine a declara-

ção de voto dos Srs. Sousa Castelironco
, Joii de Sá

,

Soarts FranCo, e outros, cm que dizein forão de voto

r.a precedente Sessão de q<ie houvessem Sessões extraor-

dinárias.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expedien-

te , em que se compreiíendia a seguinte correspondciicía :

— Hum officio do Governo pela Secretaria d'E5tado dos

Negócios ds Reino, incluindo luima representação da Ca-

mará Constitucional áccrca do ramo de Saúde Publica. Ou-
tro incluindo a relação dos empregados no Terreiro Pu-

blico, seus ordenados, e por que aurhoridade.

Klandou-je fazer menção iionrosa das fc- licitações das

Camarás Constitucionaes de Pcna-cova ^ c Murça; e ou-

virão-se com agrado as dcs Juizes Ordinários de Pcaa eo'

va , e Aiza.

Remetteo-se á Commíssão respectiva huma repre-

sentação do Chancellcr da Relação do Porto , acerca di

administração dJ Casa Pia da mevma C i.lade.

A* Commíssão de Fazenda o Plano da reforma Ho

Thesouro, offerecido por Pedro Chrisolo Ferreira de Car»

valho.

O Sr. Pereira do Carmo mandou para a mezj a fe-

licitação da Camará de Arruda; foi recebida na d. vida

consideração.

O Sr. Secretario Basilio Alberto fez a chamada , e

disse SC achaváo presentes 102 Srs. Deputados, e que faU
tavão 1 2 , dos quaes 1 1 estão doentes , e i sem ctusa mo-
tivad.i.

Por náo ter ainda chegado o Sr. Ministro â\ Guerra^

o Sr. Presidente àeo a palavra ao Sr. Serpa Pinto ^ O qiiat

leo a Seguinte indicação :

" As Cortes ordinárias considerando » necessidade de
authorísar com o seu exemplo as reforniss, do que essen-

cialmente depende a salvação da Patxia , e a consolida-

ção do Systema Coiistitucional , Dccretão o seguiiUc:
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i." Todos os Deputados de Cortes ,
que tiverem taria do Corpo de Enge-

étnpregns públicos, miiitjres, ou civis , dos quaes percebe- nheiros 31290(^000

i-ein hílma renda annujl superior a 6oO(^ rs, terão na 3. Auditores do Exercito . 5:520^^10^0

dieta que recebem pelas Cortes liuma diminuição igual 4. Médicos do dito . . . 7:541^000

a esse e.\cesso. 5- Contadoria Fiscal . . . 26 422,^000
2." Ficáo compreliendidos na disposição do artigo 6. Thesouraria Geral . . . 22:5245^)000

antecedente os Bispos, e qiiaesquer Eeneliciados Ecclè- 7. Tiiesourariás extinctas . S:254<^ooo

siasticos , e os que disfructarem Uens Nacionaes , ou das Í. Lentes de Fortificação . 4418^^000
ordens Hiilitares. 9- Corpo Telegráfico . . . 5:4 54(è'^oO

O lilustre autlior requereo urgência a esta isdica- io. Secretaria do Conselho de

cão, porque a Nação estava com os olhos no procedi- Guerra j:92oç^OOO

mento dos i^^lemhros deste Congresso: itlo era justo que !l. Secretaria do Expediente

reduzindo os ordenados de todos os empregados , e de- do Conselho de justiça 48o<í)OGO

Cretando a abolição dos oITkíos acumulados, sejão excé- iI):22C;^oo»

ptuados os Deputados ; isto seria como aquelle Orador

que pregando grandss doutrinas ,
pela sua conducta nin- Tropa de Linha,

guem a'! acredita. 12- Itsgifnentos de Attilheria e Urigadas 150:428(^000
O Sr. Com-a de Lúccda Oppoz-se não só á urgeii- —i

cia, mas a que fosse admittiJa i discussão; que os em- ij. Batalhões de Caçadores ai j:5ic;í>ooo

pregados militares d;i\áráo as tuas famílias , e para a -

sua sustentação o soldo , e dieta que recebem Como De- 14. Infanteriá . i . 6S8:5?ç(í)OCO

pulados não lhe cliega aqui em Lisboa
;
por tanto julga -

não haver nada a diminuir. 15. Cavallatia.- 2j8:âoi<Í5ooo

O Sr. Casicllo Branco disse ; que elle ji tinha feito

Cessão dos seus orcenídos , e por isso para elle a indica- 16. Policia de Lisboa e Porto .... 78:524^^000
ção não valia ; porem que apczar disso votava contra el-

la, porque queria que cada hum dos Deputados fizesse 17. Veteranos 127:548(^)000
Sacrifício do que podcs?e , sem que para isso tosse cons-

trangido por Lei, (_M,is (jutreni cointraiigcr os outros i8. Deposito de Convalescentes e Recrutas 2:724^000
por Líi , iCm allcndcrcm ás desgraças quC a muitos te •••

eausão ) i 9. Prezos sentenciados ...... 28ígS)ooo>

O Sr. Bittencourt opinou contra a urgência, porque

de-tas economias pouco augmento teria a renda publica, 20. Escolas Militares ....... 1:460(^000
Os Srs, Dci raniúdo , t Jo'io Victoriíio disseráo

,
que os

pequenos ordenados
,

que elles percebião nas suas terras Julgandc-se estes objectos discutidos
,

pot sfr che«-

como Médicos , os cedírão ;
que com tudo votão contra gadi a hora retirarão-se os Ministros d'Estado , e logo o

á urgência, porque cjda Membro pôde fazello assim tam- Sr. Presidente disse que o Ministro da Guerra tinha dei-

bem. xado as informações requeridas sobre os objectos adiados;

O Sr. Barreto Feio sustentou a urgência , accrescen- a saber : Governos d'Arnias ; ditos de Praças ; e Inspec-

tando
,

que elle tinha cedidn do seu soldo de Major, e ÇÓes , requerendo que fosse a huma Commissão, á qual

que como elle passava, passassem os outros. elle podesss dar todas as informações que fossem neces-

Juigando-se discutida , foi reprovada a urgência. sarias ; decidio-$e que fossem á Commissão de Guerra.

Tendo annunciado a chegada do Sr. Ministro da Postas a votos as patcellas sobre que tinha recahido

Guerra , torão introdu?idos este, e o da Fazenda com a discussão, forão approvadas desta forma,

as formalidades do costunie, e o Sr. Presidente declarou a 1. Artífices Engenheiros; approvada.

Ordem dí Dia Or.;anieiito. 2. Arquivos etc. ; á Commissío de Guerra,
O Sr. CorrCa de L^iccrda disse: que antes de se en- ]. Auditores do Exercito ; á mesma,

trar na discussão da ordem do dia lembrava, que tendo- 4. Médicos do dito; approvada.
te determinado a força do Exercito em tempo de paz 5. Contadoria Fiscal "j

em jo:ooo, e determinando a Constituição que ,0 Coo- 6. Thesouraria Geral VPassem estas repartições

gresso declare também qual ha de ser a força em tem- 7. Thesourarias extinctasj
po de guerra, desejava que o Sr. !\linistro da Guerra a serem examinadas por huma Commissão fora daS Cor-
informasse , e que soubesse sobre este objecto. tes, nofí^eada pelo Ministro da Guerra , tendo por base o

O Sr. Ministro da Guerra disse : que no tempo de introduzir conselhos administrativos nos corpos ; e que a
çaz era mui fácil determinar qual ha de ser a força, ar- mesma Commissão tome contas ás Thesourarias passa-

tendendo ás circunstancias da Nação, e em relação ao das, principiando desde já com nova escripturisação.

estado politico em que nos acharmos ; porem em tem- 8, Lentes de Fortificação ; sppravada a quantia en-
po de guerra não he possível fazer orçamento algum; a carregada á Commissão da reforma dos Estudos, de a fa^

força será aquella que se julgue necessária para se op- zer nesta Repartição.
por aos nossos inimigos; e como ji tive a honra de di- 9. Corpo Telegráfico; passe o seu Cominando pa-
jer neste Soberano Congresso na Sessão do i.° do cor- ra Chefe do Corpo de Engeijheiros , ficando desde ;á sup-
lente, então se desenvolverá toda a acti\idade e ener- priíridos o Inspector, Diitctor , e Coirmandantes Te-
giâ , e Se farão os saciificios correspondentes ao perigo legraficos.

em que nos acharmos. IO, Secretario do Conselho de Gucira ; á Commis-
O Sr, Corrêa de Lacerda disse : neste caso he ne- são de Guerra,

cessario authorisar o Governo a tomar essas mesmas de- 11. Secretario do Expediente do Conselho de Jus-
liberações no caso de Guerra ,. e que as Cortes não este- tiça ; supprimido, fazendo este trabalho o do Conselho
jáo reunidas. de Guerra.

O Sr. Presidente convidou o honrado ftlembro , e 12. Regimenrts d'Artilheria e Br^gadas"^ Adiado até qu«
^u« fizesse sobre este objecto a sua i.iJicaçâo por escri- i\. Batalhões de Caçadores . . . ,/ chegue hnm or-
lo , e abrio a discussão ao seguinte: I4. Regimentos de Infanteria . , .Vçatrento deta-
\^Continii'io as parcellas adiadas da precedente Seftãg

; 15. Ditos de Cavallaria t Ihado dos Cor-
« saber: 1 6. Policia de Lisboa e Porto . . .ypos e classes.

1. Artífices Engenheiros , , ijrjóji^ooo . 17. Veteranos ;" apprcvad» a jcmma , e o Cov«rno
«. Arquivo Militar, e Secre- encairegado da refciipa.



[118]

iS. Deposito de Convalacentes.; approvado.

19. Prezos Sentenciados ; approvado.

20. Escolas Militares ; abolidas.

Concedeo-se ao Sr. Deputado Pint» de Magalhães o

tempo necessário para a redacção do plano dos Jurados

na Lei da responsabilidade dos Enipregados.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia =: Proje-

cto sobre os terrenos maninhos , e levantou a Sessão de-

pois das 2 horas.

; Carta de Lei.

Dom Joiia poc Graça de Deó"! , e pela Constitifi-

çáo da Monarquia, Rei do Reino-Unido de Portugal,

Brasil , e Algarve s , d'aqiiem e d'alcm Mar em Afrua
,

etc. Faço saber a todos os meus siibdiíos
,
que as Cortes

decretarão, e Eu sanccionei a I.ei seguinte:

As Cortes decretarão provisoriamente o seguinte :

1. Poderá o Governo fazer proceder ao recruta-

ineiito necessário para preencher os Corpos de primeira

linha do Exercito.

2. O recrutamento será feito pelos Commandan-

tes e Officiaes dos Regimentos de Milícias , cada hum

no seu districto , de acordo com as respectivas Camarás,

sendo distribuído de marieira que cada districto forneça

b\xm numero de recrutas igual quanto tor possivel.

j. As Camarás entregarão aõs Coronéis, e Capitães

dos Regimentos de fllilicias , em virtude de req^iiisiçócs

por escrito, os livros que devem a;liar-se nos seus ar-'

quivos pertencentes ás extinctas Ordenanças , e quaes-

quer documentos que tenhãd sobre a população do dis-

tricto, ..... ,

,

. , '.

4. Os Coronéis de' Milicras verificarão a exaclídáo"

dos mencionado- livros, confrontando-os com o estado

actual da população, e indo p.ira esse fim pessoalmente

a cada hum dos districtos de Companhias ; mas quando

o não possuo fazer com a brevidide conveniente, distri-

buirão alguns districtos pelos Officiaes superiores, e mes-

mo pelos Capitães, se for necessário. Serão restituídos

ás Camarás , findo o recrutamento , todos os livros e do-

cumentos que ellas tiverem subministrado.

5. São sujeitos ao presente recrutamento todos os

mancebos de idade entre dezoito e vinte e cinco annos
,

que tiverem cincoenta e sete e rneia pollegadas de al-

tura, e a disposição necessária para o serviço militar.

6. È\ceptu£o-se unicamente dá disposição do Arti-

go antecedente : primeiro , todos os casados antes da pu-

blicação da presente Lei : segundo, aqueltcs que lavra-

rem regularmente com huma ou mais juntas de bois,

vaccas , ou bestas em terras próprias ou alheias : tercei-

lo o filho, o abegáo , huín criado, e os maioraes do

Lavrador que semear mais de tre5 moios de trigo
,

cen-

teio ou cevada, ou majs de quinze alqueires (i^milho,

.com tanto que teiihão sido regularmente empregados o

abewáo e o criado no trabalho da agricultura, e 05 maio-

raes na "uarda dos gados: quarto, Inim filho de Lavra-

dor que lavrar com huma ou mais juntas de bois, vac-

cas, ou bestas, se traballur por conta do pai, e viver

era sua companhia , .e se este não tiver outro filho izen»

to do recruta.Tiento por diverso principio: quinto, hum

filho de viuva , se f'ir amparo de sua mãi : sexto, hum

iTlho que alimente o pai, o qual por idade ou moléstias

t.enha impedimento permanente de trabalhar : sétimo

,

aquelles que ao tempo da publicação da presente Lei fo-

rem mestres de quaesquer officios ou artes, e traballia-

Vem efrectivamente corh hum ou mais aprendizes de ida-

'rfe entre doze e dezesété annos ;• oitavo, os mestres-

e

officiaes em quanto trabalharem naquellas fabricas, quer

'sèjáp nacionaes, quer de propriedade particular, nas quaes

havendo entrado aprendizes de idade de quatorze annos
,

'tènh'30 aprendido os officios, e continuado a trabalhar

nbnó , os pescadores regularmente ad-
apre

sem interiupçao

didos a qualquer companhia em quanto permanecerem
neste exercício , não tendo propriedade ou outro officio

de que viváo : decimo, os marinheiros, grumetes, e mo-
ços que tiverem feito alguma viagem do alto ou costei-

ra , e continuarem no mesmo serviço : onze , os Douto-
res , e Bacharéis formados : doze , os estudantes matricu-

lados na Universidade em qualquer das Faculdades natu-

raes cu p-sitivas , apresentando certidão de frequência;

treze, 05 estudantes matriculados no segundo ou tercei-

ro anno de .Marinha e Commcrcío nas Academias de Lis-

boa e Porto : quatorze , os Cirurgiúes e Boticários
,
que

tiverem Carta de approvaçõo , e viverem de suas artes:

quinze, os estudantes de Cirurgia, e os aprendizes úni-

cos de Boticários com botica sua, provando huns e ou-

tros que a sua matricula, e tirocínio são anteriores 3

publicação desta Lei , e que se applicão com aproveita-

mento : dezeseis, os admittidos a Ordens Sacras dentro

do numero concedido aos Ordinários : dezesete, os Guar-
da livros , e hum filho, ou caixeiro ds negociante, ou
de mercador de mercearia por grosso , ou de qualquer

das cinco classes, sendo matriculado, e tendo praça no
Corpo dos Voluntários do Commercio, ou nas Milícias:

dezoito, o> empregados na administração publica, civil,

ou militar, que vencerem ordenado ou soldo, e srrvi-

rem por Carta ou Provisão: dezennve , os empregados

na administração do tabaco e saboariaj nos termos das

condições do Contracto.

7. Ficâo em pleno vigor as disposições dos Arti-

gos terceiro
,
quarto , e sétimo do Decreto de quinze de

janeiro de mil oitocentos e vinte e dois.

8. Os indivíduos
,
que excedendo a idade de deze-

seis annos tiverem a robustez necessária, e cincoenta e'

sete pollegadas de altura, poderão assentar praça como
voluntários, e gozarão das considerações que como taes

lhes competem.

9. Os Coronéis, e Officiaes de Milícias farão pren-

der, e entregar aos Officiaes dos respectivos districtos

todos os refugiados
,

que lhes constar se acháo no seu

districto , ou que forem reclamados.

10. O Official encarregado do recrutamento, que

neste acto abusar de seu poder em prejuízo de terceiro

e do serviço militar, responderá por seus bens pelo da-

mno que houver causado ao Cidadão na justiça, ou na

fazenda , e será suspenso áo exercício de seu posto por

três mezes em prizão de Quartel. Se porém se provar

qxie recebeo peita, incorrerá nas penas estabelecidas no

Regulamento de dezoito de Fevereiro de mil setecentos

e sessenta e três.

11. Os Generaes das Províncias são especialmente

encarregados de vigiar pela prompta , e fiel execução da

presente Lei.

12. Ficão revogadas quaesquer disposições em tan-

to quanto forem contrarias ás áà presmte Lei. Lishoa

Paço das Cortes 10 de Janeiro de i82j.

Por tanto Mando a todas as Aurlioridades , a quem
o conhecimento, e execução da referida Lei pertencer,

que a cumprão , e executem tão inteiramente como iiel-

la se contém. O Secretario de Estado dos Negócios da

Guerra afaça imprimir, publicar, e correr. Dada no Pa-

lácio da Bemposta aos 21 de Janeiro de 182;. i^EIRei

Com Guarda, zz Maaoel Gonçalves de Mtranda.

ANNVN CIO.

Arrenda-se huma Propriedade nobre fsita na rua de

S. Cijro a Buenos Airss, com dés janeilas de frente , áon

andares , acomodação para huma grande família , coxeira,

cavalhariça ,
palheiro, quintal com bom poço; e algumas

arvores. Quem a pcrtender pAde fall.ir com seu Dono ,'

Qiie assiste na Travessa da Esttella a S. Pedro dAlcon-
«000

fra n. o.

íN a i ivi i' ft jir>iN a^ jn a g' 1 y- n a l.
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NuMEtio 29. Anno de 1823.

""^ÊÊM^"^^

G^ZET^ UJVIFERSAL.
QUINTA FEIRA o DE FEVEREIRO.

LISBOA 5 de Fevereiro.

Jr\. multidão de escritos que se me tem remettido pa-

ra a Gazeta faz indispensavelmciite demorar a publicação

dos cjiie vem depois de outros ; e quaesquer que hoje

viessem teriáo pelo menOs a esperar três semanas a sua

publicação, pois a numeração regular lhes destina o lu-

gar
,
quando os objectos mais essenciaes da Gazeta ( No-

ticias , Cortes, etc. ) lho permittem. He pOr esta causa
que não tenho até hoje podido publicar o seguinte arti-

go, ou carta, em que talvez se toquem as mais solidas

e indestructiveis razões porque Se não devera ter prati-

cado a injustiça commettida para com S. M. a Rainha.
Vostos de parte espirito de pertinácia, falsa vergonha de
emendar hum erro, vontade de afiligir o Rei, e sua Au-
gusta Familia , e de attiahir desdoiro e desgraças á Na-
ção , ninguém poderá deixar de confessar que nunca se

patenteou tão clara, tão enérgica, e tão triunfante a

voz da razão em successo algum dos mais notavelmente
contenciosos nesta Nação, ou em qualquer outra, do
que neste inaudito acontecimento. Oxalá não houvesse

motivos tecoiiditos para querer levar ao cabo a injustiça !

Sr, Redactor da Gazeta Universal.

Eu tenlio a fortuna de viver a hum canto de Por-
iiiga! táo isolado , e tão só

,
que ba«tarã dizer-se que el-

le nem vio , nem foi visto pelos Francezes, nem sua

contribuição, e seu pagamento foi exigido deste peque-
no povo

;
pois hoje estamos no mesmo estado ; tarde se

sabem as cousas, poucas pessoas nos apparece.m, e o er-

mo mesmo em que vivemos nos recata.

Foi pois pelas sete horas da manhã de ló de Janei-

ro quando aqui se soube que S. Magcstade a Rainha Fi-

delíssima tinha de largar o território Portuguez , e com
elle a doce companhia de jj annos, separando os homens
sem legitima causa aquelles

,
que Deos unira! Pois sabe

que mais, as mulheres reunião-se em grupos, e cliora-

vDO como crianças! eu mesmo não pude pnupar-me á

dnr inspirada pelos puros e cnrdeaes sentimentos daquel-

las montezinhas altamente abaladas por tão dolorosa no-
ticia : ora a nossa Rainha! coitadiíilia ! > huma Senhora!
e os parentes! e como levarão elles isso! pois os filhos

deixão-na ir ! he forte cousa ! quem sabe lá ! ' e toda a

manhã se passou nesta caramunha até que os pobres ma-
ridos

,
quando lá virão pela marca do sol que se tinha

partido o dia, se apresentão para jantar, fatigados, e

com fome dão com esta historiada, assustão-se, e ellas

ainda mais
,

porque o lume quc devia arder para fazer o
jantar ainda estava na pederneira ; desculpão-se as pobres

mulheres , mas elles instigados pela ridicularia de huma
manhã de frio, e da trabalho, e de huma lome cjnina

,

que mal lhes deixava ver os corpos
,

quanto mais pezar

as rizões , e as desculpas , agora o veteis , desfechão á

pancadaria , e cada mocho a seu souto : assárao-se as sar-

dinhas , e comèrão-se em quanto se íizerão as assordas

,

e quando já meio morto aquillo que os matava; =: En-

tão o que he lá isso da nossa Rainha ? (dizem os pobres

homens.) Contão ellas, mas já se sabe na forma do cos-

tume, e sempre com o seu raho-leva no fim = e eiS-

aqui a laia de que vociis são = e eis-aqui o que voces fa-

zem. = Não pôde ser isso assim (dizem elles). = Assim

mesmo he que he (replicao ellas). =: Pôde ser = não pô-

de ser =; , e nestas aguas involtos desponta hum caval-

leiro que (segundo disse) era contratador de gados, e

vinha de Lisboa, deitãc-se todos ao cavalleiro como S*

Thlago aos Mouros; o bom do homem verificou a exis-

tência do facto , e vio-se então que dos olhos de todos

corrião lagrimas !

De tarde procurei o meu Padre Cura, dei com elle

lendo impressos, e vi que ern toda a historia concernen-

te a S. ftlagestade a Ridnha , assim como a Gazeta Uni-

versal de 7 de Janeiro ; trouxe tudo d'emprestimo para

casa
,

porque me tocou mui vivamente a historia dos in-

fortúnios de liuma Princeza , cujo menor ornamento são

Coroas, e Sceptros , seus Ascendentes, e Descendentes
,

Imperadores, e Reis; li, e depois de ler lembrei-me

de pagar tributo á virtude, e de prestar a débil homena-

gem e raciocínios á causa de S. Wagestade , causa de lu-

to, que tanto tem consternado os dignos, e bem mori-

gerados Portngiieícs !

Aquella Carta de Lei de 1 1 de Outubro que abrio

a porta á semrazão, de que já foi primeira causa , e pri-

meira victima o Cardeal Patriarca commum a todos os

Cidadãos , nunca me pareceo ser a craveira porque devia

calçar a Rainha, e por isso gostei muito quando vi meus

sentimentos sobejamente provados pelo hábil amigo dí

verdade na Gazeta Universal de 7 de Janeiro ; este há-

bil e honrado Cidadão creio eu que satisfez plenamerf-

te , e até de huma maneira jurídica ; mas eu lembro-

me de levar a questão por outro lado, e de servir-me

de argumentos intrínsecos, e tirados das entranhas da

mesma causa.

Comprehender a Rainha nos art. 12 e 15 desta Car-

ta de Lei , nunca podia ser da intenção dos Legislado-

res ; se Legislador houve que reconhecesse a necessidadei.

do juramento da Rainha, como não prévio elle igual-

mente a hypothese de S. Wagestade jurar, cu repugnar

que são (a meu ver) idéas associadas? e se Legislador

houve que disto se lembrasse, porque o não expendeo

elle no Congresso para acautelar-se este acontecimento

na Lei fundameatal da Alonarquia de huma maneira di-

recta , expressa e digna assim dos Poriugueies , como

da alta Personagem de S. Magestade a Rainha de Por-

tugal ?

Vejão-se, e folheem-se todos os Diários de Cortes

desde o primeiro até o ultimo da Legislatura passada, c
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deflês se verá que simiflunte cípacie nunca foi agitada

no Congresso ; pois então se hum só LegislaHor nSo liou-

ve que tocasse esta espécie , e que im.iginasse esta hy-

pothese, como podia ser da sua intenção abranger a Rai-

nha naquella Lei ? Os Legisfadores estavão certamente

tão longe de lembrar-se da necessidade do juramento da

Rainha, que vindo a Rainha do RÍd Jejantiro com
seu Augusto Esposo

, estando no Tejo , e a bem dizer

á vista dos Legisladores , nem assim mesmo se lembra-

rão delia para o juramento ás Bases : e que denota tan-

to e tão absoluto silencio? Huma de duas z; ou hum ilc-

jicit na Constituição ~ ou a superfluidade do seu jura-

mento. =: Estou pela segunda , em quanto alguns Minis-

tros , Conselheiros, e mesmo Legisliidores talvez estcjão

pela primeira, que pertendeni cohonestar , e cobrir com
a capa da Carta de Lei de ii de Outubro ; mas de hum
modo tão pouco puro, e á custa de huma victima tal,

que similhante sacrifício, longe de aproveitar, só pôde

servir para sobrecarregar o bojo de liuma nuvem ja pe-

jada de raios perpendicularss , e descendentes sobre o

esfalfado decrépito Portw^al debruçado sobre o sepul-

cro !

Não posso deixar de notar por esta occasião que o

8rt. 99 do cap. j,° da Constituição se ensolheo a favor

do Deputado Miniadn , e que os art, 1 2 e l } da Carta

de Lei de 1 1 de Outubro se dilatarão contra , e Com
menos preço até de S. Magestade a Rainha ; e teremos

por ventura em Portugol a chamada P.egra Lésbia dos

Gregos
,

que por ser de chumbo flexível , e dobradiço
,

Iiumas vezes se dilatava , e outras se encolhia , como
,

e do modo que pertenjia a mão que a maneja\'a ?

Mas deixemos a questão já começada por este lado,

e vamos a levalla por outro.

Imaginemos huma hypnthese , e vem a ser, que

ElRei , fazendo uso da liberdade , antepoz , e preferio

ser Duque de Br/igançti a ser Rei Constitucianal , e que

por esta escolha deixou de jurar comoR^ei, e deserR.ei;

pergunto agora se ha de exigir-^e o juramento da Rai-

nha? Respondo que não, porque a Rainha deixava de o

ser, e seguiria necessariamente a sorte do Duque seu

Jlarido com quem faz huma só carne
,

pois que da im-
portância politica de seu Mando he que depende a sua

situaçáfí politica ; então em consequência desta hypothe-

se já nós começamos a entrever , e a descobrir
,

que o
ser politico da Senhora D. Carlota em Portugal nl.o he

seu (ainda que reside nella ) ; não he immediatamente
da Nação

,
porque nada tem a negociar com ella

, mas
que em todo o caso lhe resulta, e provém imnlediata-

JjíJervte da importância politica de seu Marido, e até de-

pende da sua duração assim fysica como moral.

Estabelecido asçim como certo este principio , segue-

se necessariamente o que todos sabemos, isto he
,

que

í Sr.' D. Carlota he Rainha de Portugal porque seu Ma-
rido bi o Rei, e que deste principio fecundo he que se

oerivâo todas as demais attribuições inherentes ao ser de

=; Rainha :=: como sáa disfructar a Casa chamada r: das

Rainhas iz Funccionaria =: Donatária =: exercicio de Juris-

tiícção = etc. etc. ; mas quem não vê que tudo isto são

os accessprios daquelle principal de que nada se tem di-

to , tendo-se alias fallado muito dos accessorios ? Ora
como se pôde conceber que a Nação nada tendo a tratar

com a Rainha a respeito do principal , se possa embara-

çar com a Rainha a respeito dos accessorios ? ou como
se pôde conceber que a Rainha seja obrigada 3 jurar pe-

los accessorios , sendo alias desobrigada de jurar pelo

principal ? Que abstracção ' que filosofia ! que Jurispru-

dência ! Se a Sr.'^ D. Carlota em fim he a Rainha de

J'ortugal porque seu Marido jurou a Constituição da Mo-
narquia , e he o Rei , como se perf^nde que fique fora

deste pacto social huma Senhora cazada , e como tal su-

geita a seu M.irido ? e que Mando? hum Marido que fez

com seu juramento ( além da garantia ) o ttltimatum

deste pacto social !

A Rainha, assim como qualquer outra Senhora ca-

iada, existe menos para a socieladí que para seu Mari-

do
;

porque a Igreja não marcou n'este estado differen-

ça dV/brigaçúes ; e tanto he sugeita a seu Marido a Rai-
nha de Portugal como a mais desprezível mendiga co-
berta pelos remendos da indigência ; o caiamento foi o
priwcirp jtticto social que teve lugar lobre a terra, eel-
Je he bem mais sagrado , do que este segundo pacto so-

cial de que se trata ; em collisão mal poderia talvez pre-
valecer o segundo contra o primeiro.

A Reinlia está pertencendo perfeitamente ao nosso
pacto social religiosamente garantido, e ultimado por seu
Alarido o Sr. Rei D. João Vi : o vinculo que os une
jamais pôde desatar-se como pôde desatat-se o vinculo

do juramento; aquelle vinculo faz que a Rainha tenha
de pertencer necessafiarnente á sociedade a que subscre-

ve , e se sugeita á pessoa de seu Marido, e se temes
o vinculo mais forte, para que se exige o mais fraco? A
Rait\ha se não jura he porque não deve, nem temos a

expressão de huma Lei que a determina, e juramentos
s- perfluos

,
gratuitos ou officioses

,
(além d'illicitos) por

via de regra
, nem mesmo medíocres pessoas e«crupuJosas

nos preceitos da Religião se facilítão a prestallos
,

quan-
to njais S. M3gc\tade a Religiosa Rainha de Portugnl.

A R.j,iiiha não téfn crime =:'dísse o Sr. Soasa Cus-

isllo Bffl/ifD = ( e foi opinião geral); e disse a vcrdadí; :

= a Rainha tem escolham aqui he oi/e o Sr. Cnstcllo

Jiraiico me parece ter saltado fora da firraeja de seu*

princípios, porque esta escolha suppóe perfeita liberdade'

sempre inadmissível em huma Senhori cazada , mas mtif

principalmente quando se trata da separação perpetua da
seu Marido ; admittir esta escolha he metter o primeiro

pacto ou o cazamento em collisão com este segilndo de? jj

que se trata, e mettcr estes dois pactos em collisão he B
propriamente constituir , e depozitar nas mãos de huma
Ssnhora cazada a liberdade de viver com seu Marido , oií

de abandonallo, e isto he tão extravagante, tão oriei-

lial, e tão novo, que ainda Se não vio entre povos ci-

vilisado! , até mesmo 'fntre aquelles, que vivem fora dos

auspícios da Religião Catholica Romana ; tanto he certo,

que a questão da Rainha tem sido tratada de huma ma-
neira vaga, e se tem omittido o ponto mais essencial

delia ! E tal costuma ser em fim a sarte dos julgado';
,

que não são ouvidos , nem admittidfls a defcz-a cf ni .

desprezo do direito natural, porque morrem necessan.- i

mente ( como diz Tácito ) á maneira dos innocentes r:

líi aiiditi, atijue indefensi tanquani innocentes pceunt. rzi

Desde que por ElRei, e pela Nação, por \ ij de sem
.Representantes, foi jurada a ( oiistituição da Monarquia,
sabe todo o Mundo, que EIRei conttahio obrigações a

respeito da Nação , mas também sabe, qua a Naç lo con-

trahio obrigações a respeito d'ElRei
, pois he da nature-

za de todos os conrractos tal ou qual reciprocidade de

dbrígaçóes. Ora , huma das primeiras , e das mnis sagra-

das obrigações, que a Nsçáo contrahio a respeito d'fc'.l-

Rei
,

que traz o seu couitçn do nascimento da i^loiiar-

quia , e que não foi slierada pela Cnnstituic'" moderní ^

he a seguinte : = A Alulher do Rei seia Rainha , serã seu

tratamento o de Majestade tidclissima; disfructará etc.
,

etc. = Este pado da-se entre a Nação, e o Rei, sem de- A
pendência de mais formalidades , cu intervenção de pes-

soas, de modo que a importância política do Rei proce-

de immediatamente da .Nação, mas o ser, e a importân-

cia politica da Rainha, em consequência deste pacto, pro-

cede immediatamente do Rei, sem que a Nação pos?a

exigir a este respeito da parte da Rainha a mais peque-

na formalítlade sob pena de faltar a si , faltar a ElRei
,

ser perjura, e faltar á religião e santidade do juramento;

porque tudo aquillo que a Rainha he em Portugal , tu-

do aquillo que a Raiaha disfruta em Portugal lhe resul-

tou imni?didtamente de seu Marido mediante o pacto

social ; e he tanto assim
,

que a duração , e a fruição

d'esses bens fysícos , e moraes que parán no poder da

Rainha dependem absolutament* da existência fysica , e

moral de seu Marido, porque se abdicando elle , ou mor-

rendo elle passa a Casa da Rainha com suas attribuições

áquella que unida at> Rei subir ao Throno , fica «endo
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èvidéfife que ha3á liè c'-irn elljs , rnaç cf.ie tudí) fie -coni

elles, isto hê ,
qué (odo o pacto hfc com os Htíi? , e

nadj cpxn >s RaifiliaS.

•0 futuro poií sempre mais iitifiarcial do que o pre-

sente ÍAti lionra ao Ministro cia iVlarinlia , ao Conssllieiro

t>a„tas, s outros
,
que firmes n'àqUelle principio c?e sa-

bedoria, e de prudência tantaS ve7es pronunciado nó Areo-

pjffo
, e no Capitólio := Oi.-/<7iír<?/ií/«'" in dlu qiwd sta-

ttieiidiim cst tciuil , — t\io souberão precipitar-se ; e para

lioniení tárt diários coriio elles aviiUa pouco o applauso

fia multidão; Tocion , e Ariíthdes vexarão-se Ininia oc-

casiáo, e temèráõ ter errado, só por que receberão do

povo acçlamaqóes favoráveis.

Se 1 justi^-a pois, e a verdade são alma deste Sys-

tems ( cojno se pertende ) lie d'espefaj então
,

que a

verdade , e quê a justiça obrem por virtude intrínseco
,

e á maneira dos Sacramentos, seííi entrar em linha de

conta a nnportancia , ou não irnportaiicià do órgão por

^ue. s'explic^o ; por que o errar lie dé todos os homens,

Itias mudar dopinião para ceder á razão fie só do virtuo-

so , c do sábio .

Judas 4." "filho de Jacob tendo cnndemnado ao fogo

3 Tamár, apenas se descobrio a verdad-; foi dócil , e não

duvidou rascar elle mesmo o Decreto, e não falta quem
diga, que peia virtude da docilidade elle mereceo a pre-

ferencia sobre seus irmãos maiores para o sceptro de Jii-

(ii ; e S<ilomão tendo á sua disposição abertos de par ena

par os 'i'liesouros da omnipotência de huiii Deos que lhe

Ordena que peças: Postula quod vis iit dei» til)i ~
,

pos-

tergou tudo , tí só pedio a docilidade para poder julgar

o seu povo : ~ Daliis servo tini cOr dòcilc ut populum

iuum jfiàicqre fOjsit, L. J.° dos R.
Não assim o orguiiioso Pisão; este Déspota (diz Sé-

neca no seu L. 1." de Ira ) licenciou dois de seusScl-
dodos amj^gos , e vizinhos

,
que fotâo ambos, mas não re-

colherão juntos ; apenas chega o primeiro, apresenta-se

ao General
,
que pelo ver só imagina que elle assassina-

ra o camarada; todo orgulho, e sem remorso decide lo-

»;o como certo aqnillo, que não sabia, e por mais que o

malfadado pedia hum dia d'espera para o desengano, foi

conrí^mnado a morrer no dia seguinte : estava o victima

já debaixo do golpe quando chet;a o camarada , sobre-

sa]tii-se tudo , o Centurião suspende o golpt homicida,

c , não correm, voão todos três a casa do General; in-

telices victimas ! em lugar de encontrar em Pisoo hum
homem, encontrão hum Tigre

,
que por não confessar

seu erro , e ceder de sua opinião os condemna a mor-
rer a todos três : = " A ti ( dii a fera ) te condemno

,

porque não executaste a ordem do teu General ; = a ti,

porque não vindo com teu camarada foste a cau»a da sua

morte ; :r e a ti, porque ji foste condemnado.
''

Agora pergunto eu : i: Qual dos dois foi mais cons-

titucional Pisão
^ ou o 4." filho de /ami ?. .. A Deos,

Sr. Redactor. — Sou etc.

O Aldeão.

CORTES. • Ses sã» do dia $ de eevereire.

Aberta a Sessão ás horas do -costume , e lida pelo
Sr. Secretario Thomás de Aijaiiio a Acta da precedente

,

que foi approvada' , deo conta o Sr. Secretario Felgueiras
do expediente , em que sê comprehendia a seguinte cor-
respondência :

Hum olficio do Governo pela Secretaria d' Estado
dos Negócios do Reino , incluindo a informação da Ca-
mará desta Cidade sobre o requerimento dos Negocian-
.tcs

,
e Alercadores acerca do aferiniento das 2ited)das , e

pezos , em cumprimento da ordem das Cortes de 21 de
Dezembro ultimo. Outro incluindo o duplicado da Lei

sobre o meio de prover á sustentação dós Expostos da

Cidrde do Porto. Outro pela Secretaria d'Estado dos Ne-
gócios das Justiças incluindo o duplicado da Lei acerca

tfbs tWèiás-^tJe {}TO\'fer os lugares de Migistutuçí 'do UJ-
trâmar.

Oí Srs. Deputados Marces António de Scusa , e
Loureiíça Rodrigues de AndrAuie renovão os seus ret,ueri-

inentos para se lhe conceder a sdí dtinisSão ; ás Com-
iiiissOe* respectivas.

António Ja'cinto Xavier Cabral felicita o Snbframo
Congresso , e envia huma Memoria com a explicação ana-

liiica da Estampa alleçotica da Regeneração , e ao mes-
tno tempo hum requerimento , em que pede se llie as-

sista com 600^ rs. annuaes por espaço de j annos , 3

fim de passar i ífalia , e debaixo das vistas do Aíinistro

respectivo , a aperteiç<jar-se na gravura ; passou a Gom-
missão respectiva.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta da redacção

dos Decretos para os Programmas dos Códigos do Com-
metcio Criminal,

O Sr. Domingos da Conceição maiidou para a mej»
huma Memoria intitulada =: F^efiexÓes sobre as i inhas d»
TVoHe de Lisboa , oa Torres Vedras =: offetecida pelo Ca-
pitão Engenheiro IVlanoel José Dias Cardozo

;
passou á

Commissão respectiva. O mesmo destino teve hum re-

querimento do Povo do Rabaçel , apresentado pelo Sr.

José de Sá.

O Sr, Secretario" BajiVío Alberto fez a charr.ada.

O Sr. Presidente nomeou para a Commissão de Jus-

tiça Criminal, por estar falta de Membros o Sr, Antónia

Jalio Frias Pimentel,

Ordem do Dia.

Projecte sobre os Terrenos maninhos , e desaproveitados.

As Cortes etc. , tomando em consideração a urgente
ne.essidade de promover , e animar a rotcação dos nume-
rosos terrenos maninhos e desaproveitados , bravios e in-

cultos
, que se encontrão por quasi todas as Ccn-arcas dos

Reinos de lortuga. , e dos Algorves ; e reconhecendo
insutficientes , bem que saudáveis , as providencias dadas

pelo Alvará de Lei de i] de Abril de 1815 sobre tão in-

teressante objecto , Decretão o seguinte.

Art. l.° Ficão isemptos de direitos , imposições e

dízimos
,

por espaço de vinte annos , todos os terrenos

maninhos e desaproveitados , bravios e incultos nos Rei-
nos ài: Portugal , e dos Algarves , que forem novamente
roteados e reduzidos a cultura , ou seja para sementeiras;

de cereaes e de quacsqner outras plantas d'uso no Com-
inercio ou nas Artes , ou seja para plantações d'arvores

e arbustos fructiferos , ou seja em fim para se aproveita-

rem estes mesmos atbustos e arvores já existentes nos
mesmos terrenos.

Art. 2° Do mesmo Indulto , nos mesmos lugares
,

e pelo mesmo tempo , gozarão todos os terrenos perpe-

tuamente alagados, que lorem abertos, desecados e apro-

veitados em qualquer das culturas mencionadas no Artigo
precedente.

Art. 5.° Do mesmo Indulto , nos mesmos lugares,

e por espaço de trinta annos , gozarão todas as-terras que
forem tiradas ás marés , como sapaes , areats etc. , em
todos os rios e costas , sem prejuízo de terceiro.

Art. 4.° Para qualquer dos terrenos mencionados
nos artigos antecedentes poder gozar da isenção que nos

mesmos lhe he concedida , o Proprietário
, cu o Empre-

hendedor que tiver direito, e queira cultivallo , será obri-

gado a declarar perante a Camará do respectivo Concelho
assim a intenção de o fazer , como que nelJe se encon-

trão os requisitos do Artigo primeiro do presente De-
creto.

Art. 5.° A Camará , tomada por escripto em com-
petente livro esta declaração, tirará á sorte hum dos
seus Vogaes , o qual, levando comsigo o respectivo Es-

crivão e dois Avaliadores do Concelho, irá fazer a visto-

ria , medição e confrontação do terreno declarado.

Art. 6.° O Processo summarissimo destas deligen-

cias será reduzido a Escripliira pelo Escrivão, assignado

pelo Vereador e Avaliadores, e apresentado em acto de

Vereação.
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Aíf. 7.° A Camará examinando este acto confor-

me o seu merecimento à tace cia Lei , declarará por Ac»

cordão to terreno respectivo em circunstancias de gozar,

ou não gozar do Indulto reclamado.

Art. 8." Do Accordáo da Gamara fará o respecti-

vo Escrivão Nota no mesmo livro, onde se acliar exara-

''da a declaração da parte para a todo o tempo constar.

Art. 9.° De todo este Processo se entregará ao

Requerente huraa Certidão autheiUica, que llie servirá

de titulo para gozar do Indulto desde a sua data , no

• caso de lhe ser concedido.

Art. ]0.° O Vereador que presidir ás diligencias,

e os Avaliadores que as praticarem , e em caso nenhum

os Requerentes, ficaráõ responsáveis pelos abusos nelias

commettidos.

Art. ii.° Os Administradores de Vínculos poderão

daaui em diante dar de aforamento as terras a elles per-

tencentes por Escriptura Publica, sem dependência de

qualquer outra formalidade Judicial.

Art. 12.° Da mesma sorte poderáô hypothecar os

bens dos Vinculos ás dividas que contrahirem para me-

lhoramento dos mesmos; produzindo esta hypotheca to-

dos os elTeitos, que lhe são inherentes.

Art. i;."' Ficão revogada? todas as mais Leis , Al-

varás Declarações etc. , cujas disposições forem contra-

rias ou se não comprehenderem nas do presente De-

creto.

O Sr. 'Brochado abrio a discussão para fallar em ge-

rai sobre a matéria , concluiiido que não sendo da inten-

ção dos illustres authores do Projecto o quererem privar

OS proprietários do direito que tiverem a alguns terrenos

maninhos e desaproveitados , requeria que se fizesse a

redacçiío de tal maneira
,

que se náo colligisse o contra-

rio do que propunha.

O Sr. Accarsio das Neves depois de ter combinado

O Projecto em questão com o Alvará de 1 1 de Abtil de

1815 disse: que pouca alteração achava na ultima Lei,

e por consequência esta teria o mesmo resultado que a

primeira: que a agricultura necessita de outros meios

mais effica?es , e mais geraes para se animar ; que elle

já tinha desenvolvido esta idéa em hunia meinoria que

tinha feito sobre esta matéria , a qual offerecia , pedindo

que se a illustre Commissão quizesse tomar o trabalho

de a examinar, elle offerecia as suas observações, para

o que propunha que o Projecto voltasse á Commissão.

Outros honrados membros fallárão sobre o objecto,

e julgando-se sufficientemente discutido, poz-se á vota-

ç5o.

O i.° a't. foi approvado com a emenda seguinte :

=; " Ficão izentos de todos os dízimos e direitos , exce-

pto as contribuições directas pelo espaço de 20 annos,

não prejudicando os direitos de terceiro :"= todos os

terrenos maninhos , etc. até o fim do artigo ficou como

estava, salva a redacção: accrescentando-se que devem

entrar neste artigo os prazos de não cultura pelo espaço

de 10 annos.

O Sr. Presidente propoz a prolongação da hora para

a leitura de alguns pareceres e indicações, e sendo appro-

vado assim se effectuou
,

principiando pela Commissão

dos Poderes, e logo as indicações, que licáião para se-

gunda leitura.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia de Sesta-

feira a continuação deste Projecto , e levantou a Sessão

ás j horas.

PEÇAS OFFICIAES.
Portarias.

«'Manda ElRei , pela Secretaria de Estado dos Ne-

gócios da Guerra , communicar ao ex-2.° Medico do

Exercito, Francisco Josc .Maria òe Lima e Quina, que

Houve por bem nomeallo Medico Visitador dos Hospi-

taes Regimeutaes da Corte e Província da Estremadura
,

exercício que deve principiar no dia 7 do próximo mez

de Janeiro procedendo as Juntas de Saúde ordenadas na

1.= parte do §, 10.' da Carta de Lei de 20 de Dezem-
bro do anno pretérito com escrupulosa exactidão , e coni
responsabilidade marcada na ultima parte da ordem Ge-
ral do Exercito N." 115.° de 14 de Agosto do presente'

anno, em observância da Resolução das Cortes Cons-
tituintes de 12 do dito mez ; devendo o mesmo Medico
regular-se no testo da commissão , de que fica encarre-

gado pelas instrucções inclusas , assignadas pelo Chefe
da Repartição da saúde do Exercito, Joaquim Thomás
Valadares ; e bem assim Determina Sua Magestade que
o referido Medico se apresente immediatamente ao Bri-

gadeiro encarr<gado interinamente do Governo das Armas
da Corte e Provmc'a da Estremadura, a quem ficSo ex-

pedidas as ordens necessárias sobre os objectos da sua

competência , a fim de que os differentes trabalhos da

presente commissão sejao distribuídos e executados corti

regularidade, e intelligencia ; outro sim Ordena Sua Ma-
gestade

,
que o dito Medico informe por esta Secretaria

de Estailo, logo que finalizar a visita de cada Hospital,

sobre quanto julgar digno de immediatas providencias
,

fazendo sobre cada hum dos artigos das instrucções in-

clusas , aquellas observações que tendão ao bem do ser-

viçj, exibindo do Cirurgião Mór do respectivo Hospií.U

a promptificação dos livros , regulamentos , ordens , e

instrucções que o mencionado Medico julgar necessárias

para seu esclarecimento, e para exactidão dos informes,

porque fica responsável. Palácio da Bemposta em 50 de

Dezembro de 1Í22. ~ Munoel Gonçahes d' Mirunda,"
"Manda ElRei, pela Secretaria de Estado dos Ne-

gócios de Justiça , que o Dezembargo do Paço faça rein-

tegrar no seu lugar de Juiz de Fora de Cezimbra ao Ba-

charel Manoel Teixeira Leomil , absolvido por accordio

da relação das inculpações que os seus inimigos lhe fize-

rão , e Manda outio sim que elle seja restituído com
todas as honras, e ordenados que estiverem vencidos

desde a sua suspensão. Palácio da Bemposta em 24 de

Dezembro de 1S22. —José da Silva Carvalho.*'

Em consequência desta Portaria se passou a Proviíão

seguinte.

"Dom João por Graça de Deos , e pela Constitui-

ção da Monarquia Rei do Reino-Unido de Portugal,

Brasil, e dos Ai^orves d aquém e d'além ,^ Mar em
jijrica etc.

Faço saber a vós Presidente , Vereadores , e Pro-

curador da Camará da Villa de Cezimbra
,

que sendo

absolvido o tacharei Manoel Teixeira Leomil, por accor-

dáo da Relação , das inculpações que os seus inimigos

lhe fizerão
,

por cujo motivo iòra suspenso do lugar de

Juiz de Fora desta Villa : Hei por bem reintegrallo no

mesmo lugar, e restituillo a elle com todas as honras,

e ordenados
,

que estiverem vencidos desde a sua sus-

pensão. Pelo que vos mando o tenhaes assim entendido,

e o deixeis continuar no exercício do seu lugar ds Juiz

de Fora dessa Villa, assim, e da mesma maneira que p
fazia antes da suspensão lhe ser intimada : fazendo regis-

tar esta nos livros da Camará para constar que eu assim

o houve por bem. EIP«.ei o mandou por seu especial

mandado, pelos Ministros abaixo assignados do seu Con-

selho, Desembargadores do Paço. Joaquim José da Mot-

ta Cerveira a fez em Lisboa aos 10 de Janeiro de jSzj.

Pedro Norberto de Sousa Padilha Seixas a fez escrever.

Pedro Alvares Diniz. Manoel, António da Fonseca e Gou-
vca."

ANNVV cio.

Arrenda-se huma Propriedade nobre sita na rua de

S, Cura a Buenos Aires, com dés janellas de frente, dois

andares, acomodação para huma grande familia , coxeira,

cavalhariça ,
palheiro, quintal com bom poço; e algumas

arvores. Quem a pertender pôde fallar com seu Dono,

que assiste na Travessa da Estrella a S. Pedro d' Alcan-

tra n.° g.°

íN a i M P K i. A tí A íN a C 1 Q N a L.
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LISEOA 6 de Fevereiro.

x\. inda hontem i tarde chego» o correio de Madrii!

que devia chegar no dia } de manhã : tal tem sido o
embaraço dai cheias ,

que talvez ainda alguns dias conti-

nuem a chegar os Correios fora do tempo do costume.

As folhas de Madrid que recebemos ate 28 do mez pas-

sado nos dão noticias pouco ciaras dos combates com os

facciosos
,

que se apresentarão em Guadalaxara , e dão

entrados em Madrid setenta e tantos prizion^-iros. O sus-

to na Capital foi grande, e não estava dissipado. O Con-
de de Abisba!

, que diz se tinhão dirigido os facciosos

de Guitdalaxora por differentes caminhos , annuncia ao

Governo em data de 27 ás 4 horas da tarde
,

que elle

de Jllovera contramúrchúva para Alcaiá
,
paru em todo o

cato cobrir a Capital
, ( d'onde dista 5 léguas ). Formou-

se em Madrid lium batalhão de todos os Empregados,
que já constava de 700 praças ; e outro dos estudantes.

— Dizia-se que em breve chegariáo a Madrid tropas de
vários pontos para se irem unir ao Conde dei Abiibal.

— O Embaixador de França parece tinha pedido já os

seus passaportes, e que sahiria no dia 28.

O Imperador e a Im;íeratriz d'Aastria entrarão em
Vieniia a 4 de Janeiro , e também alli se acha o Rei
das Duas Siciliaj.

O Ministro Rtisiiano que estava em Madrid eliegou

* 1 9 de Janeiro a Baiona.

N. B. Remette-senos peio correio o i.° N." de

Jium novo Periódico em Portuguez impresso em Badajoz
— Impressão da Commaiidancia Geral— datado do l." de
Fevereiro. Quem cuidará o Publico que he o Redactor
do Defensor da Liberdade Peninsular (titulo do novo
Periódico) ? Não o quero ter suspenso , he Cândido d'Al'

"teida Sandoval \ . . , Não temão que o homem venha de

novo a campo para invectivar os Ministros , os Regene-
radores , etc. etc. ; não : este novo Filho Pródigo está

convertido á rax,ão
,

quer regressar i Casa ou Loja de
seus Pais. Elle o declara nestes termos :

''Os motivos poderosos ijue Suppunha ter em 1S22
,

"para escrever contra alguns de nossos Regeneradores
* políticos

f
havendo cessado; e devendo patentear á mi-

'' nha Nação as sinceras intenções que então me anima-
" vão ; declaro, \.° haver sido illuJido por falsos amigos,

"que dando-me noções ino.actas , attentavâo assim con-

'tra a reputação dos Pais da Pátria ; 2° que toda e

'qualquer njudança que a este respeito se possa notar

"em meus escritos, não deva actribuir-se nem a incon-
" sequencia em meus princípios , nem a venalidade em
"meu caracter (^credat Judeux Apellal") ; mas sim ao

'' desejo que tenlio de reconciliar os differentes partidos

" (Mdfo/iiiroj) ; único meio de tornar a Pátria feliz. A
'* Hespanha . . . acaba de nos dar o maior exemplo de

'^ união e patriotismo; já não ha partidts cm Hespanua \

"^'a não ha contrários, etc.!!

A' vista deste descaratrento em mentir á face do

que nos dizem os próprios periódicos de Madrid , escu-

sado he dizer mais huma só palavra do bom Defensor

da Liberdade : mas de passagem accrescentarei quedepois

do mais falso quadro do estado da Europa
, vem o mais

destampado elogio ao Actual Miniiterio Portuguez. (por

ser feito sem menção de factos , e em linguagem mis-

tiforia), e particularmente ao Ministro da Justiça, a

qUem outt'or3 tanto insultara; e não he venalidade'. ..

.

Extracto de huma Carta do Rio de Janeiro de 4
de Dezembro de 1822.

"... A respeito das cousas politicas, pouco me de-

morarei em especificar o que ahi mellior verá pelos pe-

riódicos , dando-me porem o devido desconto próprio da

sua capacidade e do conhecimento que tem deste paiz
,

e das pessoas. — O Imperador foi coroado no l.° deste

mez , e não teve hum bom dia, pois também choveo

como no dia 12 de Outubro: salvas de 100 tiros, que

estiverão atroando todo o dia a Cidade, cteação de Or-

dens Militares (a do Cruieiro he que appareceo por ora

com promoção), em fim refiro-me ao Supplemento a

Gazeta desta Cidade, que lhe remetto , e a outros pa-

peis que ahi receba meu Cunhado ; e sou etc.

P. S. " Esquecia-me dizer-lhe
,
que sendo participado

de officio aos Commandantes dos Navios de guerra es-

trangeiros surtos neste porto o Decreto das novas armas

e Bandeira
,
quando esta se içou ao som de salvas de ar-

tilhería , também elles corresponderão e a reconhecerão

com salvas."

Dl? Supplemento ao N.' 145 da Gazeta do Rio, de 3 de

Dezembro de 1822 se vê o seguinte:

Foi celebrante no Pontifical da Sagraçáo , e Coroa-

ção de S. M. I. o Illustrissimo e Excellentissimo Bispo

Capellão-Mór , sendo de assistentes os Excellentissimos

e Reverendíssimos Bispos de Marianna , e de Kerman >

que fizera as vezes do Mordomo-Mór na forma do costu-

me , o Excellentissimo José Bonifácio de Andrada e Sil-

va , Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Im-

pério e Estrangeiros , sendo porim nomeados para servi-

rem os mais empregados da Corte e Casa Impeiiai so-

mente naquelle dia os seguintes: o Conde de Palma,

Condestavel ; o Barão de ítanhaen , Alferes-Mór ; o Ba-

rão de S, João Marcos , Camareiro-Mór ; o Visconde do

Kio Seco , Porteiro-Mór ; D. Luiz de Saldanha da Gama ,

Reposteiro-Mór ; D. Francisco da Costa de Sousa Mace-

do , Camarista; João José de Andrade Pinto, Capitão

da Guarda ; o Barão de Saato Amaro , Mestre de Cere-

monias ; Fr. Severino de Santo António, Esmoler-Mór ;

Joaquim José de Magalhães Coutinho, Copeiro-Menor.

Para levar as insígnias ; o Conselheiro d» Estado Jo«
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sé Matianoo de Azeredo Coiitinlio , Procurador do Rio de

Janeiro , a Coroa.

O Conçellieiro de Estado António Rodrigues Veilo-

so de Oliveira , Procurador de 5. Paulo , o Sceptro.

Os Conselheiros de Estado Manoel Ferreira do Car-

mo, e D. Lucas José Obes ,
o Manto.

Os Conselheiros de Estado António Vieira Soleda-

de , e Manoel Clemente Cavalcante de Albuquerque , a

Espada, Luvas, e Ba-^tão.

Foráo acompanhadas as insígnias por sete Moços Fi-

dalgos.

Para as varas do Pallio : primeira vara do lado di-

reito , Manoel JVlartins do Couto Reis ; e do hdõ esquer-

do, Estevão Ribeiro de Rezende.

Segunda vara do lado direito, José Vieira de Mat-

tos ; e do lado esquerdo, José António dos Santos Xa-

vier.

Terceira vara do lado direito, Francisco Gomes
Srandáo Montezuma ; e do lado esquerdo, João de i!it-

tancourt Pereira.

Quarta vara do lado direito, José de Sousa e Mel-

lo; e do esquerdo, José Francisco de Andrade de Al-

meida Monjardim.

Guarda Tapeçaria: Gonçallo Germano de Araújo.

Ajudantes do Mestre de Cere^sv-iniâS: Ignacio Alves

Pinto de Almeida; José Caetano Pinto de Andrade.

Para entregar o Estandarte Imperial : Ernesto Fran-

cisco de Werne de Magalhães Coutinho.

Para entregar a insígnia do Mordomn-Mór : António

Homem do Amaral
Para entregar o estoque ao Gondestavel : José Luia

da Motta.

Para entregar as varas do Pallio: João António Pe-

reira da Cunha ; José Alves Pereira Ribeiro Cirne ; Boa-

ventura Delfim Pereira ; Braz (Carneiro Nogueira da Cos-

ta Gama ; Luiz Diogo Pinto de Muílo Samnayo ; Antó-

nio Correia Pinto de Faria
; João Pedro Carvalho de

Moraes; António de Menezes de Vasconcellos Dromond.

Nomes dos 7 Moços Fidalgos de que se fez men-

ção:' Manoel Jacinto Navarro de Sampayo e Mello; Jo-

sé Fortunato de Brito ; Leonardo Pinheiro da Cunha Vas-

éoncellos ; José Ignacio da Cunha ; Luiz José de Carva-

Ihp e Mello; António Maria Pereira da Cunha; Eraz

Carneiro Nogueira.

Keltiçáo dos despachos publicadas na Corte pela Secreta-

ria de Estado dos Negocias do Impcrio no Faustissimo

Via \.° de Dezembro de 1822, da Sagrafão e Coroa-

. çáo de S. Majestade Imperial.

Camaristas do Imperador : António Telles da Sil-

va ; Conde de Palma ; Baráo de S.into Amaro ; Barúo de

S. João Marcos ; Barão de Itaithaen ; Francismo Maria

Gordilho Velloso de Barbuda ; Joio Maria da Gama Frei-

tas Berquó ; João José de Andrade Pinto.

Guardas Roupas: Boaventura Oellim Pereira; Fer-

nando Carneiro Leão; Joaquim José de Magalhães Cou-

tinho; José Alves Pereira Ribeiro Cirne ; José F.gidio

Gordilho Velloso de Barbuda ; José Caetano de Andrade

Pinto ; Ignacio Alvares Pinto de Almeida ; Pedro Dias de

Macedo Paes Leme.
Camareira-Mór da Imperatriz : D. Maria Flora Ri-

fceiro de Andrada.

Mordomo-Mór da Imperatriz: D. Francisco da Costa

de Sousa de Macedo.

Estribeiro-Mór da Imperatriz: D. Luiz de Saldanha

(la Gama.
Viadores da Imperatriz: O. António de Alencastre ;

D. João Carlos de Soi/sa ; Josò Marianno de Azeredo

Coutinho.

Porteiro-Már : Visconde do Rio Seco.

Porteiro da Camará e Guarda Jotas : Joáo Valentim

de Faria Sousa Lobato.

Titulo: Barão da Torre de Garcia de Ávila, An-

tónio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque.

Ordem Imperial do Cruzeiro. Grâo-Cruzes : Antó-

nio Carlos Ribeiro de Andrada Machado; Joaquim Xa-

vier Curado;

Dignitários : Cypriano Joçé Barata de Almeida ; Fer-»

nando Carneiro Leão ; Francisco Elesbáo Pires de Carva-

lho e Albuqurrque ; Francisco Gomes Brandão .Monte-

zuma ; Francisco Moniz Tavares; João de Deos Men»
Barreto; José Egidio Gordilho Velloso de Barbuda; José

Joaquim da Rocha; José Lino Coutinho; Manoel Antó-
nio Farinha ; NicoLio Vergueiro de Campos ; D. Thoniás

Garcia de Ziuiiga-

Officiaes : Affonso de Albuquerque Maranhão , A.n-

tonio Leite Pereira da Gama Lobo; Barão da Lagunn ;

Belchior Pinheiro de Oliveira ; Bento Barroso Pereirn ;

Bispo de S Paulo ; Caetano Pinto de Miranda Montene-

gro ; Cândido Xa\ ier de Almeida e Sousa ; Egas Mr.niz

Tello de Sampayo; Felisberto 'Jaldeita Brant Pontes;

Fernando Telles da Silva ; Fiíippe Neri Ferreira ; D.

Francisco da Costa de Sousa de Macedo ; Francisco Ma-
ria Gordilho Velloso de Barbuda ; Francisco António Pa-

clieco ; Francisco de França e Miranda ; Hyppolito José

òi Costa Pereira ; Izidoro de Almeida e Castro ; Joáo

Maria da Gama Freitas Berquó ; D. Joáo José Duran.;

Joaquim José de Almeida ; Joaquim Ignacio de Sequeirj

Bulcão
; Joaquirn Pires de Carvalho e Albuquerque ; Jo-

sé António da Silva Cattro
; José Garci» Pachei.0 de Mou-

ra Pimentel Aragão; José Feliciano Fernandes Pinht-iro ;

José Joaquim de Lima; José Arouche de Toledo Ken-
don ; José Marianno de Azeredo Coutinho; Lucas Josr

ObeS ; Manoel Ignacio Cavalcante de Lacerda; Manoel

Marques de Sousa ; Marcelto Joatjuinj Mendes ; D. Kicp-

láo Herrera-
1

Se^uem-se CavalleirpSj etc

Sr, Redactor, .ijtV. •

A anecdota Chlacza publicada em a suji Gazeta N."

6 no tempo, cm que no Soberano Congres=o existe hum
requerinriento dos Srs. Oppositores da Universidade de

Coimbra, no qual propõem e pedem vários meios di

poderein viver cm Ceimbra até serem despacliados, tea>

dado occasiãn a alguns inalidosot de fallaíejTj daqueUs

requerimento, era assim ^ ou assado^ cada ^ual cpmo lhe

apraz. Para os embassar , vou a fazer algumas dtclaruçr.^-s

ao dito requerimento corn toda a verdade, dê onde dsr.

Oppjsitons são Doutores habilitados paia Mestres

ijaquellas Faculdades somente, em que se doutoráráp: e

chamão-se assim, porque para sorem Mestres devi-iji dar,

alérn de sua antiguidade, provas decisivas de sua aptidão,

Eitas provas erão algum ^ia oppo>içóeSj qu os4,e;Yt9ÇÓes

publicas. Pelo Alvará do concurso de 1^04 je mandou ^

que os Doutores fizessein ^huma dissertação, pela qual

forão julgados; que os futuros Doutores fossem julgado^

por votos unanimes de seus Lentes, e que todos fizes-

sem huma dissertação ^niiu.ii em latim
,

que os Lentes

devião censurar em latim ; e que os que tivessem maior

numero de dissertações approvadas
,

prefcri;sem aos ou-

tros que tivessem me^ios. Em fim 3 Legislatura passaii»

ordenou, que antes de receberem o.gráo fossem habili-

tados em Congregação aqaelles, que tivessem por si dois

terços de votos cie seus Lentes. Presentemente o notiii;

de Opposilor nada significa, em quanto não derem ' 4S

dissertações annuaes ,
pelas qtiaes se veja o mérito de

cada hum.
A Universidade nunca desprezou a sorte dos Op-

positores. Deo lugares ivos 5 collcgios Académicos aos

Opposiiores solteiros. As Conezias de Theologra chegão

ás vezes aos Oppositores. Os Juristas tem o lugar de

Fiscal da Fazenda. Os Juristas seculares o de Vicc-Con-

servador. Tem propinas os que assistem aos doutoramen-

tos , os que então orão, e os que argumentão nas the-

zes. Os Eccfesiasticos Theologos , e Jurista.s tem Igre-

jas , a que pjdem oppot-se. Os Oppositores naturalistas

tem demonstrações : os Médicos tem sua clinica. Mas os

Naturalistas de ordinário são poucos em Filosofia e Mi-

thematica , e ás vezes nenhuns. Faço esta dcclaraíão

,

porque esijuecto fazer-se no dito tequerjunento , e crs

bom fazei-se.



[ 1^25
1

As olirlgaçfles dns Oppositoreí s!o , í." (ífiuLtr a

fundo as matérias de suas faculdades; 2.° argomeiltir nás

thezes , e orar nos capellos ;
},° rezidir na Uni\'er<;ida-

de , e dar liuma dissertação annual ; 4° reger as cadeiras

extraordinariamente. Estas obrigações cumprem elles ca-

da qual como póds : mas a dnsataçn» aiiniial cahio em
desuso , e talvez por isso os suppiicantes não talião nel-

la em seu ríqjierimehto : ell pot^ém faça esta <ieclitrái;3o,

porque a lei
,
que a mandi , líãd está revogada , c seria

torpeza revogar-se.

Andava cu no 5.° auno, quando o dito Alvará de

1804 se poz em execução, e vi casos novos: disserta-

ções óptimas, boas, más, e péssimas. Os Oppositofes

consultaváo pessoas hábeis que lhes corrigissem a frase, e

alguns pediáo que lhas pozessem para Latim. Alguns Len-

tes rogavão a sfus amigos igual favor : tudo se passava

erfi segredo, como entre amif;oi. Eu também fui rogado,

e vi tanto barbarismo, que não lie feíia. Eíte Alvará

punha os Oppositores e Lentes em conflicíò entre si , e

fazia ao publico juiz de hu;is e outros no caso, íjiie as

dissertações e censuras se publicassem
,
(como deviáo)

fielmente.' Não era absurdo aquelle Alvará
,
pois nada ha

niais próprio de homens litteratos , que escrever sobre

matérias 'rfe sila profissão; nada mais uni, por que pela

escripta se vc , para quanto hum homem he. Assim pe-

jas dissertações annuaes se vena nao só o merecimento

de seus authores em sua Faculdade , mas lambem seu

préstimo em Humanidades ; sua Oitlv)gr3fia , sem a qual

itáo podem ser empregados na Typograíia ; sua Lógica na

solidez, é ordem das idcas e raciocínios ; sua Gramma-
tka na pureza, clareza , e exactidão da expressão; sua

Rhetoriça no adorno, e decoro do estilo acoiiimodado á

njtureza dos assumptos ; siia Latinidade na iriiifaç."o na-

tural dos' bonç auíliores Latinos,, ele. Então se poderia

calcular, ò merecimento filológico dos Oppositores, pa-

ra seVèm empregados nos lugares
,

q;ie requerem. Se se

imprit>nissem'^êstas dissertações, a Universidade se jactaria

de ter suas memorias litterarias ^ assim como as de Li-

psia , Galtiii^a , Paris c outra» se jactá'5 de suas memo-
rias e actas litternrias, Mas sem embjrgo do U'ro de

escrever ter produzido tantos homens grandes antigos e

modernos , e ser expressamente mandado peio dito Alva-

rá , este com tudo niorrecv pouco depois de ilascer , com
sincera satisfação dos interessados. Não ha por ora outras

provas por esctipto mais
,

que as Disserlaçócs inaugu-

rad.

Requerem pois Cs Oppositores, que se lhes dcm
as Cadeiras de Humanidades do Collegio das Artes da L'ni-

versidade. Parece
, que pedem pouco

,
pois podiáo re-

querer as de todo o Reino , nas quaes se achão Bacha-

réis
,

que as levarão por concuria , e as regem com di-

gnidade. Estas Cadeiras são tantas qUe se ora vagassem
,

elles ficarião empregados, e ainda sobrarião Cadeiras. Ha
porém huma questão, e he ; se os Clppositores podem
ser empregados no ensino das Huminidades , e junta-

mente aspirar as Cadeiras de suas Faciild|des ? A razão da

duvida he
,

que os Oppositores são aspirantes a Mestres

em suas Faculdades : a Nação quer Mestres óptimos : es-

tes não se faze.nri taes sem muito estudo : o âmbito

das matérias de cada Faculdade he vasto c capaz de occu-

par a vida de hum litterato. Por outra parte o âmbito

das matérias das Humanidades he maior
,
que o d'algumas

Faculdades. Como he possivel pois
,

que hum só sujeito

seja eminente na sua Faculdade , e em Filologia ? Fallo

por viit de regra ; pois náo nego poder haver ; algum
Pítrits III ctinctis. Pôde dizer-se

,
que não repugna

,

que hum Oppositor ensine bem huma parte das Humani-
oades Sem estar corrente nas outras. Mas esta idéa sem-
pre parecerá absurda a qualquer homem sensato ; porque

assim como nas Faculdades , assim também nas Humani-
dades todas as partes do sysr«:ma estão tão ligadas pela

. su^ natureza, e pelo fim, que tem, que huma não pôde

ser bem ensinaJa ( mal sim ) sem o bom conhecimento

das outras. Qual seja porém o âmbito das Humanidades ,

vii-se bem das Instrucções dadas pela Junta da Directo-

ria para os exames dos Mestres de Latim, Grego, Rhe-

toriça, e Filosofia racional e moral. O exanse de cada

huma daquel/as disciplinas basta para intimidar os con-

currentes : e qne será' o eSame de todas ? For isso o3

Supplicantes não obrárSo com accordo pedindo em seu

requerimento as ditas Cadeiras , como meio de vida , e

vtatico , ate Serem despachados em suas Faculdades. Vá
também esta declaraçilo

,
por que os cargos públicos não

são dados como meios de vida, mas para serem bem ser-

vidos. Nestas idéas está a Uni^vetsidade , na qual se não

consertte, que o mesmo sujeito seja aspirante as Cadei-

ras de duas Faculdades, por via de regra. Como terá

pois a Nação boní Humanistas , se estes não ferem addi-

dos só á sua profissão ? Como os terá a Universidade ?

Certo taes Mestres empregarão o principal estudo nas

liflaterias de sua Faculdade , em que esperão Cadeiras e

grandes augmentos , e tratara'ó secundariamente o estudo

das Humanidades.

Não declarão os Oppositores em síu requerimento,

se reouercni as ditas Cadeiras coni cxílttiijo, ou sem exclii-

Síío de outros conciirrentes. Se as pedem com exclusão

de outros , este requerimento he inconstitucional
,

pois a

Legislatura passada atmlio os privilégios ; ora os suppli^

cantes pedem huma espécie de privilegio. A dita Legis-

latura clamava
,
que os cargos devião dar-se á eminência

do merecimento: he regra velha; ptihliriori detur. Ora
como mostrão os Oppositores que o merecimento emi-

nente pertence só á sua classe ? Veja-se a lista dos pre-

riiiós
,, e ver-se-ha quantos Oppositores ha

,
que nunca

forão premiados, e quantos Bacharéis, que mereciãc ttie-

Jhor !;raduar-se , mas que não se graduarão , ou porque

nãò quizerão , ou porque não puricrão.E de\em ettes lia-

charei^s ser excluidcs com danino publico ? Aféra os Ba-

nhareis ha rnuitos
,

que por seus distinctos conhecimen-

tos são dignos de reger Cadeiras de Humanidades
,

poii

que a eminente sciencia não he sócia dõ gráo , mas filha

do talento e estudos. E deveráó também estes ser ex-

cluídos peles Oppositores ainda que com dairno publico?

Por ventura distiiiguirão-se em suas Faculdades os Len-

tes mais afamados mais que os Padres Jntonio dos Reis,

António Pereira , do Oratório
,
Jeronymo Soares Barboja

C não fallando i5os mais antigos) em Humanidades? Ora

estes grandes Humanistas não eráo Doutores. Se os Sup-

plicantes cuidão, que ás ditas Cadeiras tem algum direi-

to por serem Oppositores , isto he
,
que por serenv bons

Theologos
,
Juristas, Médicos , Hlosofos e Mathemati-

cos, logo , e só por isso são bons Humanistas ; enganác-

se. Para serem Oppositores os fupplicantes passarão por

muitas provas: exames preparatórios, actos menores, e

grandes em suas Faculdades, dissertações etc. , e isto pa-

ra serem Oppositores só em suas Faculdades. Mas que

provas derão elles para serem Mestres de Humanidades ?

Nenhumas por certo : salvo os exames preparatórios. Mas
segundo nossa Legislação taes exames não tem outro ef-

feitom.ais, que o de habilitar para entrar nas Faculdades •

para o ensino requer a Lei exames de IHestres, como se

fazem na Directoria , e cuja matéria se pode ver em suas

instrucções. Neste ponto nossa Legislação he claríssima,

e notarei só que o abuso dos errpenhos nos exames pre-

paratórios he tão frequente , e tão antigo
,

que até n
Estatuto parece reconhecello pelas providencias, que da

para atalhaljo. Do que venho de dizer , se vê
,

que os

Supplicantes Oppositores não tem /lobílitaç-^o ligitima
„

nem direito pata requererem as Cadeiras das Hunianida-

des com exchisío de outros , que não sj.o Oppositoies.

Se tal se fizesse ,
cahir-se-hia no mesn^o absurdo

,
que:

hoje se reprova , de dar aos Jesuítas exclusivamente o

ensino das Humanidades. Dizerem, que se vêem na in-

dispensável necessidade de Jazerem grandes dtspezas por

espnfo de muitos aniios , não he razão ligitima
,
prrque

ninguém os obrigou a ser Doutores; e d' antes deverjão

pensar no que hião fazer. Já acin a se disserão os subsí-

dios que a Universidade dá aos Dcutores , cue nfo he

pouco ; e os Juristas tem rs lugares da IMagistratura.

A Lei da ordem assir,na a caria hun. seu lugar e seu des-

tino : violálla he excitar a deserdem.

Se porém os Oppositores pedem as ditas Cadeiras

sem íXclusão de outros, tnião seu requerimento he jus-

to, e está na ordem ; mas he inútil, porque nenhuma
Lei lhes prohibe cbtellas jelos vieios ligitiii,os. Estes

íTieios são o ccnettrio para as Cadeiras de fórado CòUe-
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gío das Aftes , e não Iiá outro. Em quanto porém ao

Coliegio das Artes , tem havido dois. Como eu estive em

Coimbra 1 5 annos até me formar , entregue á protecção

de hum discreto Professor do dito Coliegio
,

por esta e

outras vias soube o que vou a dizer. Despois que os Je-

suítas forão expulso* , entregue o Coliegio á Meia Cen-

sória os lugares de Mestres eráo providos por concurso:

vê-se isto das censuras feitas á Oração de jero.iymo Soa-

res Barbosa, imprimida em Lisboa era I767, onde se

lêem estas notáveis palavras : A Orarão, guc W. EE. me

mandão examinar he hum ejfeito fclií da sabia providen'

cio cOm ijue se destinarão ao ensino da mocidade só

oquelles Mestres , tjue dignos deste nome, faum do seu

emprego huma occiípação séria, e efectiva , e não hum

degráo para as aulas de Eilosojia Peripaleiua ,
e </e

Theologia Especulativa , coma o consideravão as ,jue até

«gora funestamente ensinavão eu, Portugal. Notem bem

os Srs. Oppositores estas palavras ,
que indicio quacs

erão então as idcas sãs do Governo. Por couctirso lo-

rão providos os Professores Pa,va , Bezerra , etc. Variou

depois este estilo, e os Reitores da Universidade come-

çarão a propor a EIRei os Mestres do Coliegio. Não

direi ao certo o motivo, por que os Reitores abando-

narão e uso do concurso. Sei
,

que a Piovisáo de 16

de Outubro de 1772 incorporou o Coliegio na Univer-

sidade , e o subordinou á jurisdição dos Reitores. E por

que os' Reitores propõem para os lugates de Lentes
,

também passarão a propor pata os lug.ites de Hrofessoies

do Coliegio. Note-se porém
,

que ainda despois houvc-

râo concursos
,

pois cuido eu
,

que o Exm. Silvestre

Pinheiro também fez exame para substituto de Filosofia

racional e moral, quando aquelle lugar era só mera ser-

ventia, e não, como agora, dado por Carta Regia. Não

sei, se ha mais exemplos. Agora direi como os Reito-

res 'se portavão nas propostas; matéria na verdade mui

grave, e talvez mais do que vulg.irmente se imagina.

Quando foi despachado para o Coliegio Félix Antó-

nio de la Espada, ouvi eu, que na Carta Regia de seu

Provimento se mandava, que os Reitores chamassem pa-

ra Mestres os Professores da Provedoria de Coimbra. Ad-

virta-se
,

que os Reitores sendo Presidentes dos exames

dos Mestres daquella Provedoria
,
podem discernir os mais

capazes para os chamarem para o Coliegio. Observou-se

no meu tempo (agora não sei), que os lugares do Col-

iegio erão sempre providos em Professores, que n'outros

lugares se houvessem distinguido: sem duvida para que

os Professores do Coliegio não fossem Professores apren-

dizes , mas Professores Mestres. Nomearei os que me

]embr'arem. José da Costa Torres ,
Professor de Rhetori-

ca C"áo sei onde, cuido que na Feira') foi Mestre de

Latim no Coliegio, e depois de Rhetorica. NicolaoSoa.

Tei , de Grego , em Tomar , veio para Latim , e depois

para Rhetorica. Emigdio David Leilão, que tora Mestre

de Latim e de Lógica no Seminário de Coimbra
, veio

para Professor da i." aula de Latim , depois foi para a

j." e desta para a de Filosofia, Este contava-me muitas

antiguidades. Em iSo; se fez hum Despacho grande, e

eu assisti ás posses. O dito Emigdio tomou então posse

de Filosofia. Em Rhetorica João Evangelista (que era

Mestre no d\to Seminário como substituto ). António Joa-

ijuim Machado, Mestre de Latim no Pezo da Rfgoa , e

que fizera exame de Grego iio Porta, veio para substi-

tuto de Grego. O Professor de Grego áe Évora, cujo nome

não sei veio para proprietário da segunda aula de Grego.

Para a 5.' de Latim vcioJoséVicente de Moira, da Cadei-

ra de Latim de Penacova. Para a z.^Joaijuim Ignacio de

Freitas, da Cadeira de Rhetorica áePenajiel. Para substi-

tutos de Latim vww ManoJJoaquim s José Pereira das

Cadeiras de Montemor velho , e PereiraJ uzam. Para subs-

tituto de Filosofia Fr. Manoel Nicolào^ que era subsiicuto

de Rhetorica , e agora Eispo de Angra. Até este anno as

substituições erão serventias, e nellas entrarão, segun-

do ouvi, os Doutores Jonyí"!" dos Reis, k José Fernan-

des Fortuna, em Grego, etc. Ouvi depois, que vagan-

do [a dita segunda Cadeira de Grego, o dito substituto

António Joaquim passara á propriedade , dispensado no

exame que devia fazer para aquella propriedade.

Hum irmão meu
,
que frequentava a Universidade

,

ha 6 annos , me diz
,

que se fez cotão outra promoção
^

em que os substitutos passarão a proprietários : foi cha-

mado de outra Cadeira hum substituto para Latim , e
entrarão para proprietaiios hum de Lairm para Grego;
dois que não erão Professores públicos , hum para pro-

prietário , outro .para substituto de Latim; dois Douto-
res Regulares, Fr. Fortunato para Proprietário de Gre-
go, e o agora Excellentissimo Bispo Conde e Deputado
de Cortes para Proprietário de Filosofia; e para substi-

tuto desta o Professor de Latim ile Évora. Não refiro os

nomes' de todos , porque não tenho almanac. Alembri-

me mais que o Professor de Castello-braiico veio para

Proprietário de Latim; de sorte que, de todos, só cin-

co não erão ainda Professores pubiicos , porque o pro-

prietário de Antiguidades também o não fora.

Dos factos expostos, e outros que se omittem, se

vê. 1." Que extinctos os Jezuitas, acabou este mono-
pólio de sciencias , e as Cadeiras do Coliegio começarão
a ser o património, não de alguma classe de pessoas , mas
só do merecimento : ao menos esta foi a tenção do Go-
verno : 2.° Que na escolha dos Professores havia grande

circunspecção, provando-os por concurso, ou chainan-

do-os d'outras Cadeiras, j." Que o Governo tem autho-

risado as propostas de Prolessores leitas por livre esco-

lha dos Reitores, porque assim lho merecem a alta pru-

dência, virtudes e letras, que se considerão nos Reito-

res da Universidade. 4° Que não ha ainda para o Col-

iegio das Artes hum corpo de leis ou estatuto , o qual

he necessário. 5
" Que, fallando dos mortos, os Profes-

sores do Coliegio tem dado por escripto provas de seu

merecimento nada somenos as de outros CatheJraticos.

Wão fallo dos vivos por lhes núo offender a modéstia.

Não sei bem o que os Supplicantes Oppositores di-

zem naquelias palavras , Regulai es , dos quaes alguns nem
ao Corpo Académico pertencido. Ainda que eu seja Medi-

co, direi o que me ecorre. Regulares, que nunca per-

tencessem ao Corpo Académico não ha senão hum
,

que

fosse despachado : os Supplicantes aqui enganario-se. Per-

tencem ao Corpo Académico todos os que obedecem ao

Reitor, e na Universidade estudão, ou tem emprego.

Pertencemllie pois os Estudantes cm quanto frequent.:o :

os Ojficiaes
,

que servem a Universidade: os Mestrei y

quaesquer que sejão. Os Professores do Coliegio das

Artes também pertencem, logo que começão a ser Pro-

fessores pela Provisão dita de i6 de Outubro de 177I
,

e os Opp sitores , como aspirantes.

Dura na Universidade huma costumeira
,
que consis-

te na antipathia que ha entre Collegios e Collegios ,
Fa-

culdades e Faculdaldes. A' Theologia o nome lhe basta :

Cânones s^o palha : o estudo das leis civis he Romanismo :

os Lentes das Naturaes são negativos. Esta antipathia

he maior contra O Coliegio das Artes ; a razão não a sei.

Aquelles Ptofcssoies tem menor ordenado, mais traba-

lho , não tem Igrejas nem Canonicatos , nem lugares de

Magistratura, nem propinas de Canéllos : nem querem
tirjr o pão aos outros, nem lhes fazem sombra. Qual

será pois a causa deste gratuito desdém ? Será talvez <t

insignificância das Humanidades ? Talvez alguns pensem
que para ensinar Latim basta saber nominativo, verbo,

e caso; para Rhetorica, Quintiliano; para Lógica, Ge-
nuense. Talvez cuidem, que o Professor d huma disci-

plina, ignora as outras. Alguns dirão, que Grego e Rhe-
thorica são cousas escuzadas, etc. Por isso imaginem,

que para Professor qualquer basta. Com tudo não pen-

são assim as pessoas mais eruditas e sizujas ,
porque ás

Humanidades devem o que são.

Tenho feito minhas declarações ao dito artigo do

requerimento dos Oppositores
,

para mostrar , em quj

parte ellei tem razão. Se meus doentes me derem lugar,

farei outras aos outros artigos, mosttando em que parte

elles tem razão, e em que parte não; porque ja perten-

ci ao Corpo Académico, e sempre lhe conservei devota

afFeição. Sr. Redactor , a Deos que o guatde. Até da-

qui a 1 ; dias.
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HESPANHA.
Madrid 25 rfe Janeiro.

ia Magestade a Rainha de Portugal acaba de dar
Iium passo que não pôde deixar de chamar a attenção
publica de toda a Karopa

; porém deve chamar mui par-
ticularmente a nossa , visto que posta fora do Reino de
Portus;a/ S. M. a Rainha Carlotu , se espalhão rumores
de que podetia muito bem querer-se acolher á Pátria
que Ijie deo o ser.

He Sibido que S. M. a Rainha Carlota he dester-

rada do seu Reino por não querer jurar a Constituição,
e neste nesjocio ha manifestado a idéa de que seu cara-

cter não era o da volubilidade, e que se conservaria no
que huma v-7 havia dito.

O Sr. D, Félix Ramon de AlvaraJo e Velausieqni
publicou hum impresso dirigido a favorecer as idcas da
Raijiha de Pertugal , e se estende até manifestar que
poderia muito bem vir á Hespanha , onde deve ser re-

cebida até em triunfo, He demaziado interessante este

ponto para que não di^va chamar a attenção dos escrito-

res, os quaes seguramente veráõ com huma obrigação
sua discutir este ponto com toda aquella imparcialida-

de
, dignidade e decoro que por si merece , deixando

fe não fazendo caso deiles) aos que não conhecem estes

meios
,

que o façáo ao seu modo com declamações e
indecencias.

Na supposiçáo de que S. M. a Rainha de Portu-
^nl viesse a Hespanha , deveríamos consideralla ou como
fíespanliola Infanta à'Hespanha , ou como Estrangeira.

Debaixo de ambas os aspectos tem o direito de vir a
Hespamlia ; mas qualquer que fosse o aspecto sob que se

considerasse , sempre seria Infanta á'Hespnnha. Se o
caracter desta Augusta Rainha he tal qual o tem agora

exprimido em Portugal, não devemos ter duvida em
que S. M. a Rainha Carlota, se não quer Qtal a R.
mão disie") a Constituição de Pertu^al, pensa de mui
<liverso modo a respeito da d'Heipnnl,a : a prova desta

asserção esta no seguinte documento que se acha no
Diário de Cartes tomo 1 5 ,

pag 27; :

"Eu vos rogo que façais presente no Augusto Con-
gresso das Cortes meus sinceros e constantes sentimentos

de amor e fidelidade ao meu mui querido Irmão Fer-
nando , e o summo interesse que tomo pelo bem e feli-

cidade da minlia amada Nação, dando-lhes ao mesmo
tempo ;i!(í parKbeiis c mil agradecimentos por ter jurado
'e publicado a Canitittiição. Cheia de regozijo vou con-
gratularme com vosco pela boa e sabia Constituição

que o Augusto Congresso das Cortes acaba de Jurar e

publicar com tanto apptauso de todos , e mui particw
lorniente meu

,
pois a julgo como base fundamental

da felicidade e independência da Nação , e como huma
prova de que os meus amados compatiiotas dão a todo

o Mundo do amor e fidelidade que professáo a sen legi»

time Soberano , e do valor e constância com que defen-

dem seus direitos e os de toda a Nação : guardando exa-

ctamente a Constituição venceremos e desi>arataremos de

huma ver, o Tyranno Usurpador da Europa, Deos vos

guarde muitos annos. Palácio do Rio do Janeiro aos 28

de Junho de 1812. = Vossa Infanta, Carlota Joaquina

de Borbom. =r Ao Conselho Supremo de Regência das

Hespanhas em nome de FernOade VII.
"

(El Espectador.'^

( N. B. Por este officio se vê S. M. a Sr.' D. Car-

lota estava em 1812 persuadida das vantagens que pro-

mettia á Hespanha aquella Constituição, a qual o abuso

dos princípios nella estabelecidos, ii má intelligencia da-

da ao direito de propriedade, e outros motivos nascidos

de hum absoluto predomínio de alguns partidos exalta-

dos
, convertérfo em instrumento das desgraças que

hoje soffre a Nação. Muita gente de grandes talentos,

e de grande amor a huma bem entendida liberdade se

enganou do mesmo modo nesse tempo e nos ultimes

em que aquella Censtituiçâo se tornou a pôr em vigor.

Este artigo também serve de prova contra os que per-

tendcrão que o não jurar S. M. a R. a nossa Consti-

tuição era por não querer estar sujeita ao novo ou re-

novado Pacto , e que com este pretexto a quizetão ex-

pulsar.)

LlSEOA 7 de Fevereiro.

Sr. Redactor da Gazeta Universal.

Lendo a dita sua Gazeta N.° 21 do anno corrente

vi nella o Requerimento, que Reginaldo Macdonell di-

rigio a Sua Magestade, no qual reputando-se innocente
,

por não ter sido accusado no longo tempo da sua prízão

,

diz que a minha ingerência a seu respeito fora tão in-

justa como caprichosa e violenta , o que até se mostra

da escolha que eu fizera de 12 indivíduos de baixa classe

para Testemunhas , no que obrara com excesso de malí-

cia : dizendo também que lhe fora muito estranho que
eu me empregasse mais nas perguntas que lhe fizera em
saber das circunstancias que o induzirão a deixar o Rei-
no de Hespanha , do que o m.otivo porque se achava a

bordo da Corveta Heroina ; e que eu estava tão conven-

cido da sua innocencia que no fim da inquirição declara-

va que se o Ministro Inglez tivesse intervindo a seu favor

ta! inquirição se não houvera feito , razões absurdas na

boca de hum Magistrado ; protestando finalmente contra

a conJucta que se tem tido com elle , e que se tiver

no futuro, se a justiça d'acordo com a razão o não man-
darem soltar.

Primeiro que tudo, agradeço-lhe , Sr. Redactor,

muito attenciosa e cordialmente o bom conceito que de
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tyiWfórma
,
puWicado na Nota que espontaneamente ftiz

aquelle Requerimento para me defender da injusta argui-

ção que se me fazia ; effeito só das suas rectas intenções

e espirito de justiça, virtudes que )lie tem alcançado

liuma geral estima e afFeição de tedos os hons Portu^tte-

zes
,

que desejáo o verdadeiro bem á sua Pjtria ; e eai

segundo lugar vou fazer-lhe a seguinte exposição para

eombinar com ella o conteúdo no mencionado Requeri-

mento. ,.

O Commandante aprezador inciuio na Parts Offi-

ciai , dada em 27 di Março do anno passado sobre a to-

mada da Corveta Htrr-eini , huma relação de 176 pessoas

achadas a seu bordo , declarando que 127 fazião a tripo-

láçáo , c nove erlo passageiros, e neste numiiro se com-

prehendia Ríiji/jaWo MacdoneU. O Governo mandou tor-

mar processo á Heroina para se julgar se era ou não boa

preza, e Ordenou áquelle Gomniandante , que os passa-

geiros se podião ir apresentar aos Cônsules das diversas

Nações a que deviTio pertencer, para que, abonando-os

com passaportes, que lhes descem, fossem Jogo enviados

aos lugares dos seus destinos. Principiei o Processo e In-

ventario da Heroina em 50 de ftlarçn , conclui tudo em
30 de Abril seguinte

,
julg.indn boa preza a dita Corveta

còm o fundamento de ser huiíi Pirata que andava infes-

tando os mares , e pronunciei á prizáo e livrsmento 03

Í27 indivíduos da sua tripojação, e ainda neste tempo

Q,s Cônsules não ttnlião abonada os chamados passageiros.

Constando isto ao Governo, e que alguns destes tinháo

íido Officiàes a bordo d'outio Pirata , mandou-os con-

servar prezos na NáO S. Sebnstiât, e determinou que se

averiguasse se alguns Belles serião passageiros ; mas á

vista dos depoimentos das Testemunhas perguntadas,

ordenou que se lhe formasse Summario , no qujl forâo

todos 9 pronunciados à prizáo e livramento
, mandando-

se appensar o Summario ao Processo da Hcrelna,

Este Summario foi principiado em S de Maio, dia

cm que recebi a ordem para lho fazer , e foi conctuido

no dia 17 do mesmo mez , vindo por consequência a es-

tar Reginaído Macdonell ás disposições deste Juízo tão

somente nove dias, dentro dos quaes expirou toda a mi-

íiha jurisdicçio neste negocio, e se devolveo toda para

a iSuperior Instancia no Conselho de Justiça do Almiran-

tado para onde foi remettido por appe Ilação o Processo

'63 Híioina em 4 de Maio, e o Summatio posteriormen-

te feito em 18 do mesmo mez. = Confirmou-se nesta

Superior Instancia o Julgado na i."", e rfiandaráo-se en«

tre<'ar os ij6 pronunciados com as Culpas lorm.idas ás

Varas da RelaqSo para ahi serem julgados na conformi-

dade das Leis , e eu fui encarregado por Oídcm Sugerior,

que executei sem demora, de os fazer remover da Náo

S. Sebastião para as Cadeas da Corte cCastello ; se po-

rém na Superior Instancia houve demora no expediente

do referido negocio , essa demora não me pôde ser de

íiianeira alguma imputada.

Nas predictas diligencias , a que procedi em virtude

do Alvará com força de Lei de 4 de Maio de 1S05 que

commette o conhecimento de todas as prezas que entra-

rem no Porto de Liiboa ao Auditor Geral da Marinha

com jurisdicçio priv»tiva em todas as questões e depen-

dências das mesmas Prezas , fiz observar á risca tudo quan-

to 3 Lei estabelece: inqueri Testemunhas, tanto da tri-

polação aprezada, como de fora delia, que mais razão ti-

nháo de saber o que se continha no auto do Corpo Ao

delitfto c que julguei mais capazes de dizerem a verda-

de
,

posto que fossem de baixa classe , e náo inqueri

aquellas que tinhão interesse de a occultar ; v. g. da tri-

Volaçáo , inqueri aquellas pessoas que embarcarão na He-

foiíjfl illudjdás ,
dizcndo-te-lhes que esta embarcação vi-

nha fazer a guerra aos Navios HesyanliOíS , e que por

isso só confiecèrSo o seu verdad^-iro destino quando vi-

rão que ella roubava os Navios que podia, qualquer que

fosse a Nação a que pertencessem; e de fora, inqueri aS

pessoas que foráo roubadas e maltratadas por este Pirata

no Navio Carlota ;
perguntei todos os aprczados na He-

reinn , fnzendn escrever exaclamente tudo quanto respon*
dcrão , ou allegáriro em sua defeza á face da culpa qus
se lhes patenteou, ajuntando-se-lhes aos respecti\os au-
tos de perguntas os documentos que cada hum me apre-

sentou ; e 4S pessoas de tripohçáo da Heroina confes-

sarão es[<ontaneamente que esta embarcação andava rou-
bando no mar tudo quanto podia, n; Nestas perguntai res-

pondeo Reuiualdo AlncJonel! que era Cidad.ío Im^lcT,
,

que a.cabava de servir no Exercito Hesponhol na Patente
de Brig.ideiro

,
que tinha chegado a Gibraltar pouco a:;-

tes da Corveta Heroina se fazer de véla , e que hia n^s-

ta de passagtm para a Ilha da Trindade ; náo trazendo

porém documento aigum por onde provasse o que di;i»
,

reflecti-lhe que huina sirriilbante falta de todos e quais-

quer documentos o tornava nas suas circunstancias suspei-

to ; e observando-o resentido por ter andado todo o mez
d Abril em terra , e depois achar-se prezo a bordo da
Nao 1?. Sebastião , disse-lhe que se o Cônsul Inglez o
tivesse abonado, dando-lhe passaporte, não estaria pre-

zo , liem se lhe faria aquelle Processo. E qualquer qua
leia attentamente o que o mesmo Macdonell diz no 6."

§ do seu Requerimento conhecerá que a desculpa que da

de nío se querer submetter á detisão de hum simplci Di-

jyloiuntico (o Ministro Britannico) assaz prova que deste

não esperava favor , e que esta falta de protecção no
Ministro da sua Nação augmentava os motivos de sus-

peita de suas intenções.

Examinei todos os effeitos achados a bordo da Hí-
roina , alguns dos quaes forão reconhecidos serem dos

Navios Portugueses tomados por este Pirnta. Examinei
$í;tialrne!ite Os livros e papeis descubertos a bordo da
Heroina , e por elles se mostra a irregularidade

, e má
rovegação qué fazia este Pirata : e todo o referido Pro-

cesso foi feilo na pre cnça do Interprete , Escrivão , e

Tabellião assistente.

A' vista por tanto do que fica exposto se conhece-

rá , Sr. Redactor , se Ríginaldo Macdonell , achado a

bordo de luim tal Navio sem mostrar quem era, d'onde

vinha
,

que Patente tinha
,

que serviço fizera , e p»ra

onde hia , estava innoceiite , ou se seria bem pronuncia-

do unicamente pelo facto de ser encontrado a bordo de

hum Pirata , e independente ineçnio de qualquer outra

prova que lhe possa ter resultado do Summario ! Conliu-

ter-se-ha também se da minha parte houve ingerência al-

guma a seu respeito , ou se cumpri com o dever que a

Lei me impõe , bem como se esta minha conducta foi

tão injusta como caprichosa , e violenta
, obrando com

excesso de malicia, ou se foi em tudo legal! Conhecer-

se-ha mais se Reginaído Macdonell tinha motivo de es-

tranhar as minhas indagações, visto o que respondia sem

Cj>reScntar hum si documento , o que parece táo alheio da

razão, d« pratica militar , dos usos e costumes dos Po-

vos civilisados, das Leis djs Nações poljciadas , e da dis-

posição do Direito das Gentes, ou se elle deveria antcç

reconhecer a exactidão com que eu procurava a verdade
,

estivesse ella da direita ou da esquerda ! Conheceri fi-

nalmente se em taes circunstancias eu poderia estar con-

vencido da innocencia de Reginaído Macdonell , e dizer-

Ihe que se o Ministro Inglez tivesse intervindo a seu fa-

vor , tal Processo se lhe não houvera feito, ou se esta-

ria convencido d'outra cousa bem diversa ! . .

.

Rogo-lhe mais, Sr. Redactor, o obsequio de publi-

car esta na sua Gazeta , achando-a digna d' isso , para

que o Publico que vio o Requerimento de Reginaído

Macdonell possa formar o seu juízo.

Lisbo.i 4 de Fevereiro

de )83j. Seu etc.

MaiiOel Lopei de Figueiredo
,

Auditor Geral da Marinha.
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Sc KíJaríâT d.j G itetn VuiVôTsal.

Queira fazer-me o favor de inserir esta no seu pe-

riódico.

Não ohrtante a nova ordem de cousas , não ohstan-

fe as sábias Leis dictadas pelo espirito da prudência , da

justiça, e da imparciaiidjde , não obstante o tehz Syste-

ir,a
,
que ora rege a Portii^eia Mon.irquia , lia ainda den-

tro do lindo e magestoçn quadro algiiinas dobras
,

que

occultão fanáticos persej^iiidore", os quaes tentáo destruir

a Obra magnifica do hábil engenho que a traçou. F. aon-

de encontraremos dobras desta natureza ? Ali ! he forçoso

desdobrar o painel, e apontar o syniboio do despotismo,

e a sua victima em hum dos asylos de piedade.

Alinha habitação, Sr. Redactor, tem sido vizinha a

]umi Convento de frades da Ordem de S. Francl.uo re-

formados, que na verdade tem sido deposito de virtude,

e sciencia ; mas tenho sido também testemunha de que

estes dois ramos forão aHi virtimas da crueldade, e da

ijijustica , ficando postergadas as maviosas vozes do Po-

vo, rue pedia a conservação de homens, que a Providen-

cia parece ter mandada álM só para excitar justas saudades,

l-?iim reverendo Leigo porém
,

que manejava , e maneja

ainda as rédeas do governo , vai dizeií.l'* por palavras e

obras : 1= não queremos aqui quem tenha relações com
Pessoas de bem , he necessário que só eu tenlia accesso

com os Prelados, que só cu seja respeitado, e persegui-

do squelle , que me não temer, e lisonc;ear.

Ali! e quantos eu vi perseguidos por calumnias, e

traições ! quantos mnrrèiáti de paixão ! quantos dei>.ar;1o

o seu habito, e forão procurar no se"culo aqueija paz,

que não conseguirão no mcio de seus Irmãos ! quantos

procurarão outras Sociedades Religiosas !

Quando porém ouvi estafar o bemfa^ejo Decreto

,

que punlia os Religiosos a s»lvo da perseguição despóti-

ca , disse ea comigo mesmo: "ora he tempo de coiigra-

tular-m? com os meus amigo; Religiosos por ver finali-

sada a guerra destruidora da sciencia, e da virtude."

Mas quanto foi i Ilusório o meu pen'^amento ! Hum
Mestre, digno do nome, está encarregado de educar hum
t^ollegio, que se faz recommendavel pelo seu porte hon-

rado, nobre, e religioso; e não sendo repreliensive)

,

tis que principia a excitar a inveja dos facciosos, sendo

inteiro e recto, eis que começa a excitar o orgulho,

rendo Constitucional, eis que provoca a sua cólera, e a

sua ira. Levanta-se todo o servilismo, e com frivolos

pretextos tenta arrancar do nosso Convento esta porção

de Mocidade
,
que com o seu digno Mestre nos tem me-

recido os melhores conceitos. Sem serem ouvidos Mes-
tre

, Substituto , Coilegio , e dois Religiosos beneméri-
tos

, que fazem o numero de treze , huma representação,

«^bra de trevas , assignada por seis Frades
,

que á exce-
pção d' hum, que nem sempre he senhor de si, e mais
três Leigos com o J-eigo mnnilSo

y
que fazem nove, são

todos empregados pela Província, he remettida aO Pro-
vincial em nome d' huma psrtendida Communidade

,
que

allega falsamente não ter o nosso Convento meios para

sustentar o Coilegio. Quem authorisou os seis Padres

com os três Leigos para se arrobarem o nome de Com-
munidade com exclusão de treze Padres ? E terá mais
meios de sustentar o Coilegio aquelle Convento para on-
de o Provincial o quer mandar, tirando-lhe dois Colle-

giaes ? A verdade se manifestará. Mas não seria melhor
que es?e Convento destinado para a remoção do Colle-
j;io concorresíe com outros mais para sustentar o Coile-
gio onde se acha? Não; porque ha desejoí que elle fi-

casse na ignorância, visto ser educado com idéas Cons-
titucionaes ; mas como se temera os sábios Governos
Constitucionaes , e ao mesmo passo se deseja lisongear o

'Ic-íço mandiii) com os que o cercão , diga-se — que ne-

nhuma injustiça se faz ao Mesne , e parte do Coilegio
rm o remover para outro Convento no meio do anno le-

ctivo
, e por isso escandalosamente: diga-se =: que ne-

nhuma iniustiça se faz a dois Coilegiaes em oj fazer inu-

dar de Mestre, separallos intempestivamente de se»s

companíieiro! , e mandallss para outros Conventos, «

isto tudo sem alguma necessidade senão a de comprazer
com o Lel^a nianJno , e com OS seus aduladores.

ftlas vamos ao essencial ; porque se forceja tanto pa-

ra remover daqui o Coilegio ? He para que não haja den-

tro daquellc Claustro quem falle das grandes vantagens
que rrsultão do novo Systema Crnstitucional : he porque
se não quer recta físcalisação das contas, e da adminis-

tração dos bens ccmmuns , e que todos , segundo o seu

estado e condição, sejão iguaes diante da Lei : he final-

mente porque alli se não quer quem annuncie nos púl-

pitos , e fiir* delles doutrinas verdadeiras.

O melhor de tudo, Sr. Redactor, ser/a tirar ao Lei»
guiiiho privilégios, que só tem tido os Provinciaes , co-
mo o ter-se conservado ha mais de 20 annos naquelle
Convento , sem ser obrigado a actos de Communidade ,

e comendo sempre na dispensa : o melhor era fazello re-

mover em vez do pobre Coilegio
,

que não tem nume-
rário na mão do Syndico, nem em outra parte. O me-
].'ior era também lazer passear hum Ex-Dcfinidor , cuja

fysionomia condiz com a sua Pátria , bem conhecido nes-

ta Cidade por inquietador não só do Corpo dn Coilegio ,

mas até de Familias de fora , o qual tem tentado com-
binar o que 5. Pauto não podia = que he governar os

outros, sem se saber governar a si.

Mas em fim he preciso condescender com o Prelado

Local, que só com 4 nitzes de t ollegio tem consumido
os redditos do Convento com zCO^ e tantos rs. d'alças,

que ficarão do seu Antecessor , o qual sustentou o Coi-

legio seis mezes , e fez muitas obras: he necessário con-

descender ainda mais com o Leis^uinho nmniláo , o qual

além das duas vilcllas do costume para o Capitulo, man-
dou outras duas para a bre\ ia do actual Provincial , man-
dou as maçãs da Cerca, mandou as oreUieiras, e d'aqui

a pouco mandará as lamprcas d'entre os rios.

Hum Amigo dos bons Frades do Convento de Pe-

nafiel.

CORTES. Sessãt do dia 7 de Fevereiro,

Aberta a Sessão ás horas do costume , e lida peJ»
Sr. Secretario Sousa Casletbranco a Acta da precedente,

que foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgueirat

do expediente , em que se comprehendia a seguinte cor-

respondência : — Hum officio do Governo pela Secreta-

ria d' Estado dos Negócios da Marinha, incluindo a se-

guinte Parte do Registo tomado ás j horas da tarde do
dia 6 de Fevereiro de 182J.

Galera Portugueza Diana , Capitão José Lopes de
Mello, do Maranhio em 39 dias, e i nialli.

Novidades.

O Capitão deo as noticias seguintes: "Ajunta Pro-
visória que governa a Província do Maranhão tem sem -

pre mantido a boa ordem entre os beneméritos Cidadãos j

de que se compõe a maioria daquelles habitantes. A Pro-
víncia gozou socego até ao momento em que a Parna-
hiba se declarou pela rebelde facção do Rio de Janeirt:
souberão-se em o Moranhão os acontecimenros da Far-
ntihiba ; e os Governadores de commum uni:'o com o
Governador das Armas , e com muita actividade fizerão

preparar hum destacamento de Tropas de Linha , o qual

marchou immediatamente por terra; com igual presteza

expedirão o Eergantim de Guerra Iiifante D. Aligue!

,

que levou á barra da Pomaliiba , a fundear em o Cedi
sete dias. Os facciosos apenas virão o Bergantim fugirão

para o interior do Paiz , suppondo algum desembarqus
de tropas, de maneira que o Bergantim entrou para den-

trr>, e o seu digníssimo Commandante denodadamente
saltou em terra com 80 homens dos seus marinheiros ar-

mados, e não achou a mais mínima resistência: o povO
pacifico (legundo as noticias que corrião) elegeo o Com»
mandante do Bergantim para o governat interiramente.
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" o Governador das armas da Província do Tiauhy

rnarchava contra a Poniithiba á testa de Tropas de Linha

e Milícias, que tinlia jni>tado naquella Provincia ; e se-

gundo combinações , devia reunir-se ao destacamento do

Maranhão. A Farnahiba ficava em socego , e em segu-

rança com o auxilio das Tropas.

"Os Governadores' da Provincia do Moraiilino tem

forteficado alguns pontos do interior da Provincia
, do-

fcrando os destacamentos, mas com particularidade Al-

tantara , aonde collocárSo artilhetia, e partio para as

Aldeãs altas hum forte destacamento de Tropa de Linha

e Milícias do Regimento dos HenrKjue!. A Tropa de

Milieias no Maranhão actualmente faz o seiviço da Ci-

dade ; tendo-se voluntariamente offerecido com enthu-

siasmo e afferro ao Systema Constitucional
,

que bem o

tem mostrado por publicas acções que tem praticado. O
Corpo de Cavalleria do Commercio também se offereceo

voluntário, e faz serviço a pé: para estes dois Corpos

tem concorrido a assentar praça de vnluntarios grande

parte de mancebos da Cidade, a exemplo dos filhos dos

Governadores: os mesmos Corpos, e principalmente o

de Infanteria se acha em hum gráo de perfeita discipli-

na devido ás fadigas do Cnronel Magalhães Comman-
dante do Regimento de Linha.

"O Maranhão continua a gozar socego, e o goza-

rá mesmo em virtude das noticias que alli circulavão da

Bahia, todas favoráveis ao interesse geral da Nação.

"As noticias do Rio de Janeiro á minha sabida erão

muito modernas. O Brique Portuguez Biiurria , da Ci-

dade do Porto, sahio do Rio ãe Janeiro para Pernam-

buco, e ao entrar neste ultimo Porto foi obrigado pelo

Commandante do bloqueio, que alli se acha, a seguir

viagem para o Maranhão , aonde entrou com Bandeira

Portu<'ueza , não obstante haver sabido do R;'» com Pas-

saporte e Bandeira da Independência : o Capitão do mes-

mo Bergantim entregou ao Governo huma grande .Tial-

la , em que se diz vem officios do Kio de Janeiro para

as Províncias de Sotavento e Pernambuco." — Entregou

dois sacos de ofticios , luim dos quaes he de seda peque-

no , e o outro grande de lona, fechado com sêllo sobre

o cadeado, os quaes se remettem juntos. (_Segiie-ie a

ossignatura. )
O Sr. Sernarde da Silveira pedio que se dessem lou-

vores ao Governo do MaranhTio , e aos honrados habi-

tantes d'aquella Provincia pelos seus heróicos esforços,

e decidida adhesáo ao Systema Constitucional. O Sr.

Domingos da Conceição apoiou.

O Sr. Presidente disse : que huma Parte de hum
Capitão n'io he documento autlientíco cara se tomar tal

deliberação ;
que se deve esperar pelos officios para so-

bre elles recahir a proposta do Illustre Membro : em
consequência rezolveo-se que ficavão as Cortes inteiradas.

O mesmo Illustre Secretario continuando o expe-

dienta deo conta de outro officio , acompanhando reque-

rimento de José Joaquim T.
,
que pede a confirmação de

Escrivão da Marinha da Figueira- Outro pela Secretaria

d'Estado dos Negocies da Fazenda , acompanhando huma

Consulta do Conselho da Fazenda, sobre a representação

da Junta Provisória do Governo do Maraahâo sobre a

duvida no desembarque de cinco Escravos Ladinos.

Mandou-se fazer menção honrosa da felicitação da

Camará Constitucional da Villa da Feira , e ouvirão se

com ao-rado as do Bacharel José Roque Soares Alberga-

ria Monteiro, nomiado Juiz de Fura de Mafra; z dos

Empregados na Intendência da Wariniia do Porto á Com-
missão das Petições.

O Sr. Secretario BasUio Alberto fez a chamada , e

disse se achavJo presentes lot Srs. Deputados, e que

faltavão il por estarem doentes.

Ficátâo as Cortes inteiradas das partes de doentes

dos Srs. Ternoaia Antcalo Tovorei ele Oliveira , « Tran-<

íini.

Ordem do Dia.

Indicação do Sr. Pretestato para a suspensão da im-
mediata sabida para a Bahia da Regência do Braiil , e

que em seu lugar seja encarregado hum General de con-
fiança com poderes bastantes para restituir áquelles pai-

zes o seu socego.

O Illustre author dalndicação disse: queestando in-

formado com certeza de que o Governo já tinha provi-
denciado sobre este objecto, e apreciando elle o tempo
para os trabalhos deste Augusto Congresso, pede se lhe

conceda o retirar a sua indicação, para por este ineío evi'

tar huma discussão inútil.

Fizerão-se breves observações , e julgando-se suffi-

cientemente discutida a matéria , fei retirada por seu
author a referida indicação.

Passou-se á segunda parte da Ordem do Dia = o se-

gundo artigo do Projecto , sobre maninhos e desapro-
veitados.

2.° Do mesmo Indulto , nos mesmos lugares , e pe-
lo mesmo tempo gozaráó todos os terrenos perpetuamen-
te alagados, que torem abertos, desecados , e aproveita-
dos em qualquer das alturas mencionadas no artigo pre-
cedente. "

Oíferecèfjo-se diversas emendas a este artigo, e jul-

gando se suflicitntem«nte discutido, foi approvada a se-

guinte do Sr. Paio Monii, =" Assim mesmo, e pelo
mesmo espaço de tempo serão izentos áquelles que enxu-
garem, e agricultarem pauis, ou quaesquer terrenos ala-

gadiços.

Att. j.' Do mesmo Indulto, nos mesmos lugares,

e por espaço de trinta annos
,

gozaráó todas as terras

que forem tiradas ás marés, como sapaes , areaes , etc.

Cin todos os rios e costas , sem prejuízo de terceiro.

Fizerão-se pequenas observações , depois do que jul-

fando-se discutido foi approvado com a ommissão da pa-
lavra — terceiro = , e com o seguinte addicionamento
do Sr. Pereira Pinto depois da palavra =: areaes = com-
prehendidos os de todos os rios, ribeiras e regatos, sejáo

ou não sugeitos á acção das msrés. =
O Sr. Borgei Carneiro propoz o seguinte para ser

inserido na redacção : = Proponho que se os terrenos de
que trata o art. j." forem sugeitos a prestações prove-
nientes de foraes , fiquem estas extinctas tutalmente.

Entrou em discussão o art. 4.°, que trata da decla-

ração que se deve fazer na Camará para se verificar o
que se determina nos artigos antecedentes , o qual foi

approvado ; os seguintes sobre o mesmo objecto tiverãb

a sorte seguinte.

O Art. ;." foi supprimido: o 6.° e 7.' foi substi-

tuído pela seguinte emenda do Sr. Marciano d'Aievedo.
" O Escrivão apresentará na l.' sessão este siim-

marissimo Processo, e a Camará declarará por accordão

o terreno em circunstancias de gozar ou não da isemp-

ção , especificando miudamente o sitio, medição, e con-

frontações
,

qual a espécie de isempção de que fica go-

zando.

Art. 8.° Ette accordão será pelo Escrivão registado

em hum livro, que haverá rubricado pelo Presidente da

Camará
,

que será destinado privativamente por taes re-

gistos. Do registo dará o Escrivão Certidão ao Interessado

Sem precisão de despacho = Esta emenda foi tambcm dí>

Sr. Marciano d' Azevedo. •!

O Art. 9.° foi approvado sem emenda alguma , e o t

lo." foi supprimido.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia : = Sessão

ordinária o orçamento, extraordinária, que principiará

ás 5 huras , a forma do Consellio de Estado, e levantou

a Sessão ás 2 i horas.

M A 1 .M r R ii J\ tí A íN a C 1 OiN A L.
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JLAl o dia 6 do corrente foi celebrado o faustissimo dia

anniversario da Acci.imação de S. M.
,

que Deos guar-
de

, com ís costumadas salvas do Castello , Fortalezas

,

e Emliarcações de guerra, que estiveráo embandeiradas;
houve biíijamão no Palácio da Bemposta ; e á noite foi

S. m. com S. A. o Sr. Infante D. Miguel, e SS. AA.
as Senhoras Infantas, ao Theatro de 5. Carlos^ onde foi

recebido com as effusões de jubilo que a sua Augusta
presença constantemente excita , e a que corresponde
sempre sua innata benignidade.

Sr, Redactor da Ganta Universal.

Hum imprevisto acontecimento me constrange a fal-

tar 3 promessa de não tornar-llie a escrever ; escute , e
verá se tenho justiça. Ainda o meu Facultativo não ti-

nha assignado a receita para a minha cegueira, já o meu
pobre velho andava de Herodes para Pibtos por todas as

Boticjs de Liibo.i. He preciso que lhe faça saber que O
ve!l)ito he muito meu amigo, e a fim de ver se o avia-
vao bem, e depressa, as primeiras palavras que articu-

lava aos Boticários eráo estas: —V. m. avia-me çsta re-
ceita constitucional ? =: Huns lião , e dizião , voltando as

costas com muito máo modo: =náo tenho. =: Outros
resjfondião risonhos : =; quem dera ! ! ! = Outros : =: já
me curei da chaga, ir Outros : = por ora nem fumos. —
Outros: =: estão para chegar de fora os ingredientes =:

,

etc. etc. , e outras baboseiras desta qualidade. Chega fi-

nalmente á minha alcoba o pobrezito todo esbaforido , e
aezata a chorar, entrecortando estas palavras: = Se . . .

nlior. . . meu . . . amo. . . tem, . . por. . . força ... de . .

.

ficar... cego . . . r: Compungi-me da ternura do velho,
porém como as pálpebras dos olhos estavão de tal sotte

afFerradas
,

que inipedião a sabida ao pranto, puz-me a

soluçar, e licou hiima carpidella a duo, de que V. m.
não faz idca ; e o n)ais he que esie accidente nos produ-
2Ío tal afflicção

,
que dentro em luiriia hora ficámos com

os cabello"; todos brancos , que nem o celebre Guariní
de Veronn nos eNCedeo, quando em huma noite lhe suc-
c:deo a gracinha por motivo do naufrágio da embarca-
ção , em que trazia de Constantinopla os manuscriptos
Gyegot. ^. . . Já eu estava a scismar que V. m. não fal-

tasse I ~ Kf fa/ia , e Gre^oii Oli la! Então temos dis-

,
tricção de affectos. = Sr. Redactor, não creia em pe-
las

; a entender-se com a Greda , tem que entender-se
com todo o i\lundo

,
porque todo elle anda Grego; na-

da de argumentos para lhe narrar o facto. No tempo em
que estávamos com as carpidellas , entra o roeu Facul-
tativo

^
e e.xpõe-se-lhe o acontecido; encara o homem

nos dois, cresce-lhe o beicinho, soive as faces, e eis-

aqui hum terceto em alamiré trinado. Acode a vizinhan

ça ao berreiro, sobem pela escada os viajantes, e apre-

senta-se a Guarda da Policia. Apenas derão comnosco , e

souberão que pela falta dos ingredientes me achava sem
vi>ta, principiarão todos a fazer carantcnhas inundados

de pranto. Todavia pôde resistir o meu Facultativo, co-

mo mais habituado a ver cousas de sangue, cortadellas de

braços, cachamorradas na cabeça, e picadellas de veri-

'

lhas, etc. etc; teveste-se da presença do officio ; bate

com a máo sobre a meza, e clama: =á ordem, i or-

dem ;=: e continua: z: Se Hipócrates respondeo a Ar-

taxerxcs
,

que tudo devia á sua Pátria, e nada aos Es-

trangeiros , eu não sou menos que Hipocrnlei ; por tan-

to Icmbro-nie, ainda que )á tarde, do emplasto sedati-

vo, "responsabilidade dos funccionarios públicos, filtra-

da no Juízo dos Jurados." Exclamarão todos os circuns-

tantes: =: apoiado , apoiado. = P^rte o velho de esfurio-

te , e logo que o emplasto apparece embrulhado em hu-

ma Gazeta Univcrial, pespego com tudo sobre os olhos,

e ein menos de seis minutos começo a ver humas som-

brinhas. Toda a gente manifestava signaes de approva-

ção e alegria, e depois de soltar estas palavras: = havia

de ser mais , = pouco a pouco se foi o congresso desfa-

zendo. Então, Sr. Redactor, que tal he este caso im-

previsto? Que Constitucional havia de resistir a hum»
destas? Por este motivo, releve o haver faltado ao quer

prometti. = Está perdoado, e estiino as melhoras; po-

rém cuidado com as sombrinhas, que se chegão a cerrar,

não haverá tão cedo outro emplasto; e livre-se o mais

que lhe fòr possível dos ventos do Noite, que são pe-

netrantes ; não entre agora também a planear que são

de pouca ponderação, porque assim dizia Henrique III y

Rei da Franf.i = que as emprezas contra a sua authori-

dade etâo castellos de cartas, erguidos a muito cus-

to pelos lapazes, e que para os derrubar não era pre-

ciso mais do que hum sopro ; := e os taes castellos de
cartas tiverão mais consistência do que elle não pensa-

va. = Ah, Sr. Redactor, visto isso quer V. m. que eu
não faça caso das sombrinhas! Bravo, que contradic-

ção ! Recommenda-me cuidado , ttaz-roe á memoria

os castellos no ar, e não quer que eu faça caso das

sombrinhas I E a teimar por consolidar a parvoeira.

=: Meu amigo , todas as cousas se devem providenciar dp
antemão ; como V. m. quando estava no Campo Gran-

de não precaveo
, que os dias de festa sempre costumáo

ser acompanhados de foguetes
,

para não olhar para os

luzeiros , e acautellat a cegueira, agora o remédio he t«f

paciência , e deixar que o tempo faça os seus deveres ,

para se não verificar em V. m. o que outro Rei da Fra/j-

fa , e do mesmo nOme disse em 13 de Março de 156^
na Batalha de Jarnac : = As forças do inimigo são supe-

riores ; combatello agora he expor o nosso credito. Eu

bem tinha pensado
,

que nos havíamos divertido muJC»
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nas Comedias em Nhrt
, em lugar de preparar as nossas

tropas , em quanto o inimigo preparava aí suas. ::: Perdoe,

Sr. Redactor , isso agora lie ser embusteiro ; aonde es-

tão essas Comedias? E respinga.. ! = Ainda V. m. as

quer ver maiores, e mais generalizadas, cada huma por

seu modo , e com arlequins no fim das farças ? Tenha
paciência ate observar se por fas , ou por nefas apparece

outro emplastro, apezar que seja de m.iteria heterogé-

nea
,

[tnrqife faç.i-se o niil.igre ,
ainda que seja pelos á'a-

bos. ~ O que lhe vale a V. ni. , Sr. Redactor, he ter-

•se evaporado a Inqiiiíiçjo- Pelos diabos nada pôde ser

bem fíico ; com Dêos , e com remvdios cazeiros (porque

«u tenho muito medo d.is bf^ticas) he que hei de alcan-

çar a minha vista p«rdidí. Mudando agora de assumpto

para darmos pasto á língua ; aquelle Zé i.", e Zé z " da

nova Gajetinha , são duas aj;ulhas ferrugentas, para o

que eu prestar! O quelnum tem de gago, teríi o outro

de desenvolto. Diga-me V. m.
,

ji que eu por ora não

vejo , senão sombras ; eljes andão ainda com as mesmas

cara? , com que andn-áo na noite dos archotes de mil

oito centos e vinte, pela exaltação do P/itriorca delun-

te ? Nãj se acanhe .... diga . . . =: De que V. ni. se foi

lembrar? Então liavião de camhiallas sem mais, nem
mais? São algumas carinhas de oito tostões, que se fun-

dissem par.i dar hum alegrão de seta mil, e quinhentos?

São caronas, que se reúnem de noite para fundirem pe-

ças de todo o calibre, em quanio as paciências, se não

apurarem a ponto, de fjzerem por si o cambio delias por

caras verdadeirjis. z: D'essa ag>ira será V. ni. bem iivre
,

porque ern hum compondo, outro pedindo, e oCoronel

Chefe intervindo com patrulhas dobradas , ha de V. m.

gramantear hum liabeas
,

que o hs de pôr a três tornos

. . . . que he isso ? E"!cania-se. . ! =: Pois não hei de exas-

perar-me alguma vez ? Não ha mais do que nós sentar-

mp-nos ao jOgo , e dar hum chorrilho de Áabcas carpas
,

só porque queremos atropelar tudo ; sugeitar tudo
,

á nossa esquadria e ao nosso eempass», enforcar á nos-

sa vontade furtar tudo a todos , e que ainda em cima

se nÍQ falle (}é ijós'?... A nossa infeliz Pátria , não tem

relações com as minhas, e suas laJtoeira's , e desaforos,

antes bem pelo contrario os nef;ocioj drll*
, estão em

diarpetral opposijão com taes gal.\ntarÍJS. Ora supponha

V. m, que Nossa Senhora da Conceição da Rocha (por-

que tudo pôde ser) fazia o milagre de fallar , e erguer a

vpf cpn.tra a PorÇaj-ia do ExcellentiSsrinO Sr. José d,i Sil-

va Carvn!/io ,
pelos tantos réis qui ficXo em branco, e

pjelo prejuízo c|e terceiro, que llie resulta do impedimen-

to, f{a venda das suas estampas ; ahi' tinlijo que vir todas

os.^^ntos á ba]ha , e o habeas corpus estendido sobre

os n)émbros da Corte Celestial. Essa tramóia só no Jn-

fçfqo ! Que digo ? I^etn de li mêSino , aonde se tem
ajuntado tantos revoktcipnaribs , dísdb' tine O Mundo he

Wundo, consta ter , havido tanta dtstoiíffança , do Infer-

ro eni perigo, z: Alto ; alto, Sr. Redactor, como vai

de supposiçóes, porque não ha de V. m. também sup-

pôr
,

que os altos , e devotos sentimentos do Ministro

da Justiça, o determinarão a adoptar ís medidas do bom
legimen

,
para que depOis de engavetado o dinheiro das

esrnql as debaixo das vistas do Sr. Cónego António José
branco, possa vir a ordenar com a sua recnnjiecida in-

teireza (aqui se baba o Cf/jjtfr) a edificação de hum
respeitoso Templo , no sitio em que a S.' se descobrio ? ]

Ora agarre este pião á Unha. Ainda terá mais que ba-

dalar ? Alto lá, Sr. da'|" sombrinhas ; a applicação que se'

manda dar ha para reedificar 'os Templos da Capital,

e^c. ; dizeni os Pirronicps porémpódè ser que sim, e pôde

se,r qi<e não ; eu sei ? Dè^ÍNaremse. aos ratos tantos Tem-
plos , tirarem-re aos' Frades tjue es conservso , p promet-

. ter-se ao mesnw tempO applicar á leedificação- d'Jgrejds

O diriheiío dado d Senhora ... e isto em tempo das re-

formas, que temos visto, e logo pelo F.xm. Sr. José da

Silva (te Carvalho, hum regenerado'*' dos mais famosos,

de quem com tanta razão fallão os papeis públicos! Na-

da ; nada; e quanto so Templo no sitio onde se desco-

brio a Senhora , eu vou tudo pel» negativa, e não se-

me daria de apostar alguns vinténs, de que S. E>:.' nurí-
ca faria tal: não só pelo gsnio que terii deixado ver a toda
a Nação, sem lhe pedir essa graça , e igualmente peloex-
altado ilkiminismo, mas até por outros motivos, que eu c.í

sei , e j-nuita gente sabe . . . ; he verdade que o sitio , em
que N. Sr.^ se encontrou , foi liuma gruta escura ; e ha
opiniúcs que , corno o valor cresce a proporção da rari-

dade , talvez que este accidentc da gruta escura, lhe
promova os desejos de convocar pedreiros, para alli dar
começo a alguns tr,,bathos , e livralla de prof,,iíiJades. =
Ah Sr, Redactor ; tudo quanto quizer , menos a chalsça

de estar codeaivdo em mim. V. m. sabe tão bem como
eu

,
que a gruta foi entulluda de pedras, e barroqueiros

de escaxa, para não tornar-se a. eseavaf corp facilidade
;

e eu não sei que entulhar a rocha seja livralla ,de profa-
nações. Vamos a outro pontinho, que me contou agora
hum Cabo de tsqiiadra da Policia ,;-qiie veio dar-me fií-

licitaçóes pela minha melhora. Diz este homem a trouxe
mouxe

,
que forão izentos os Krigadeiros dos commandos

das si»as brigadas; tate ! Guerra e RecfHtameflte , «
brigadeiros fora ! í Aqui ha paizanadamor ! ! ! Oh"! Oh!'
Como «staráó alguns de suas Excellencias feitas á pressa
com o mel pelos beiços! !! íje soubef cote ciii^ma , he
trais adivinhão , do que o he no beco òò Eífcjjo

• ! í:'(^ Hít-snio doutiai.

— r ,j'»i''/*iHtv' »>,f:,i:,T.. ,;....,- -i^f-f

CORTF.S. Seisne do, dia !} de tevereiro.

Aberta a Sessão as hor.a.s dq costume, sobre: a pre-
sidência do Sr. Freire, e. iida pelp Sr. Secretarjo 7"no/»rti.

de Aquino a Acta da preceden.te, que foi approvadj
, dec

.

conta o Sr. Secretario liaíitio Albçrt» da segtiinrç decla-

ração de voto : = .Na Sessão de lio.iite[Ti, PP Projecto n."

aS , artigo 9^° votei que os terrenos, qúc o n-esmo be-
neficia, nem sempre devião começar a gozar do indulto

desde a data da certidão. = /""" Viclorhio de Sousa e

Albuquerque. = Mandou-se escrever.

O Sr. Secretario teígueira s Júnior deo conta do
seguinte expediente : —r Hum officio do Governo pela

Secretaria d'Estado dos Negócios das Jiisiicai; , rppresen-

tarudo a necessidade de estabelecer ordenados .-íos '.'arre-

gadores de sellos e novos direifos; .-i Conimis^sSo de. Fa-
zenda. Outro respondendo a hum cffício das- Cortes de

JO de Janeiro ultirrio, sob'e a queima de falta de despa-
cho a hum requerimento de, Mauoel da Cesta; á < om-
roissão de Justiça CrimiiuJ.. .Ofjíro pela,. Secretaria d'Es-

lario dos Negócios da Marinhi,, incluindo o requerimento
dps Pilotos da l^rra deste Pqrtp coni a consuju do Al-

mirantado , C' informação, do Chefe .de Ejquaçlr.i Major

General da Armada ;
passou

j^ Çorfimissãp de ftUrinha.

João Vicente, Pií-nenitel M.jldonado.j .Presidente do.

Tribunal Especi^al da, Protec.5'10 da Liberdade fia Iippren-

sa , envia huma consulta dp, mftsçno 'IVibiiní^l ao'\)te |',uin,

ataque feito á Liberdade, ,d3;.j[vBiprçp^a.j J^^s^^u. ^ Çoiiv.

missão de Justiça, civif. , - , ,, , ,., -

A Sociedade Patriótica CapMi^^rii^aiVígt/ç/iff, instal-

lada no dia aiinivctsario da inst4llji.ç.io das (. órtes Cons-

tituintes , envia ao Soberano Congresso liuma felicitação,

e o discurso que na sua abertitra fez o seu Presidente ;

Í€Í ouvida com agrado.

Francisco á- Paula Ferreira da Costa em nome de
todos os officiaes da Contad.oria do Arsenal das Obras

Militares felicita as Cortes pelas reformas dos Orçamen-,
tos ; e igualmente he acompanhada de hum reqtierinien-

to , cujos exemplares se distribuírjío pelos Srs. Deputa-^

dos : da 1.' ficarão as Cortes ip^eiíadas ; e o 2.° passou,

á Commissão das Petições;

Mandou-se fazer menç^*? honrosa da felicitação da

Gamara Constitucional da Cidade de An-^in; e ouvin-se

com agrado a do Cidadão SeraEm Girão Rodrigues d'Al-

meida , da Villa da Praia.

Fica a Coumiissão de InsÇrycção Publica aUthorÍ73-

da para entregar ao Author da 4rti; Social os manuscti-

ptos originats
,
que se achãp na mesma Commissão , em,

consequência de liuma representação do mesmo author.
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O Sr. Secretirio Vj<1!U Mlirto fez a chamada , te rias do Ajudante General , e Quartel

disse se aclia.\v.ò prcseptes lOo Srs. Deputados, e que Mestre General i:l2?^0Co

faltaváo 12 sendo 1 1 doentes, e i sem causa motivada. 1 6. L)itos deslÍ!;ados dos Corpos, e Refor-

P mesiTia illiistre Secretario fez segundas leituras mados Empregados 7:i4S(^coo

cios seguintes L-rojeclos
,

por terem completos os oito 17. ObseivatoiiO Astronómico .... 200^000
«lias;

I
.° da CnmUiissrio de Fazenda, em que propõe a 1:^. ( 'olleiiio Alilitar da Luí .... \6:^-j \^0»0

consolidjçáQ de j:6oc:,oor<^ reis, sendo 2:400:00c
jf)

réis rg. Empregados no Arsenal l4 5jj(;^coo.

de títulos de divida publica, e 4:200:000^) em moeda 20. Inspecção dos Quaiteis 11:946(^000

papel; tbi ^dmittida à discussão: 2." do br. Ses^ufado so- 21. Prémios aos Discípulos da Academia . 1:440^^5000

hre 3 consolidais o da divida publica em geral; não foi 22. Ditos da Wariíiha 452^000
a.dmittido á discuss.ío, 2j. Creàdos da Casa Real que servirão no

O iír. JoscLUei.ito dissí : Sr, Presidente , ao en- E>.ercito . 1:0725^000

tf^r ne^ta saU acabo de ver com nnjitos dos illi;ftres De-

pu,tído5 lium espectáculo liorrofoso
,

qiie foi a qualidade 54: j70(3SoçP'

<íe /ifl», c í/í queijo, cont q:tc st olimcnta eitir Cijutal
^ '

'

c que me foi mostrada por Iiijm dos honrados Vereado- Tendo-se siifficientemetjte discutido cada huma das:

res da Canura Çonjtitu Jonal desta Cidade, o Sr. Pinto. addicões acima referidas, retirárão-se os Ministros, e o.

Çoin eífciío Sr. Piesidente, o que eu vi he horroroso; Sr. Ptesideiite as poz a votos.

pofque içsp qye s* disiribue ao povo com o nome de i. Compra de cavallos para os Officiaes: ficou re-

pão não liç ., em verdade, pão, mas hum verd.ideiro duzida a 8:ccc^ por inforniaçáo do Ministro.

veneno, com que se estão lentamente assassinando os 2. Premio pela aptehensão dos Desertores: suppti*

Cidadãos desíf Çipital . . . Nem a Junta da Saúde
,

niida.

nem o Podst E.secutivo tem dado até agora as providen- 3. Concertes d'armas: approvada.

cias qu£ huii) Uo importante caso exi<;e. Fm alguma 4. Instrumentos músicos: ehvaría dos 7S€^000 do

tias Commissóes das Cortes se afilio actualmente dois orçamento a i :9o 1 ^000 que tanto inpoitão pot Lei.

requetimentos' da (Tâmara que peáe providencias urgen- j. Regimentos de ftiilicias : l.ca o Governo autUo^

tes.: rooo pois a X . t>;c.' , Sr. Presidente, queira re- rissdo para completar os Regimentos cem 8co praças t

commendar i Ç.ommíssáq , em que elles se acháo,'que .-.pprovada a somma de
5
j:goi(àl20O para os fllajores Ajii-

d.c promptaniçute 'c seu parecer sobre liuni objecto, na djiites, tambores, e pifanos ; e o testo que sáo 4:55íi(^

realidade importantissimp ,
porque,' torno a dizer, he de soldos a Officiaes de Linha, que passarão para Alilin

horroroso.' '
'

cias, supprimida ; dando-se porém o soldo de reígrira.

O Sr. Paio Ma.ii-- quiz fallar , direndo tinha huma dqueUes, que por Lei lhe competir,

representação a fs?er sobre o mesmo objecto; o Sr. Pre- 6. Massas subsidiarias: approvada.

fjdente poréip. não o admittio por ser fora da ordem, 7. Officiaes sem emprego: passou a huma Commis-
reservandq par^ o fim da Sessão o tomar-se este objecto são com as seguintes bases: i.' que possa empregar 0$

cm consideraçãoi cjue achar hábeis :
2.' que possa relorirar os que o me-^

Tendo sido introduzidos os Srs. Secretario? d'Esta- recerem , competindo-lhe por Lei : ?." reduzirem a WKÍ%

do dos Nesocios da Fazenda, e da Guerra com a etique- soldo aquelles ,
qua parecer conveniente.

f,i do costume ,. .e tendo o Sr. Presidente perguntado ao S. Reformados : approvada.

Sr. Ministro d? Guerra .se trazia os esclarecimentos pe- 9. Monte-pio : approvada.

didos sobre a forja numérica dos corpos, e soldos appii- lO. ^ n - j j • j '

. , . 1-. j I { Pensões: approvadas as adquiridas por serviços
cados a cada indivi.lu-), declarou a U. > 1 . . • .

1

•

j
militares ; o resto sugeito a regra geral.

Of,^e>n do UiiT.
'

ij. Officiaes regressados do Ultramar : passou áCom-
Orçameniq yiU Kcfaríiçrii) da GuCrra. missão dos Officiaes sem emprego, sem base alguma.

J. Compra, .fie cavalos . , . ", *
'

• . 28:214^000 14- Officiaes Inglezes : approvada segundo a Lei.

] 5.") Também passarão á Commissão dos Officiaes

4» Premioi peU, aprehensao dgs/deseiftores 8o6;^ooo 16. (sem emprego.
, 17. Observatório Astronómico: adiada.

j. Concertbs o'a'fmãs ....... 4:4ji<^ooo 18. Coliegio Militar da L«s : á Commissão encarre-

, gada da reforma do Coliegio dos Nobres , approvando-sC

4. Instrumentos rnuzicos 78qi$Q00 a somma que entretanto tor necessária com economia.

5. R^igy|gt,oj.^ fl^ijiçias . . .

'

'. . C^-.ioZ^ooaf- 20. > Adiadas.

(i...!lj^^sji;}íjplyiàari^ 27:552^000 O Sr. Presidente deo para ordem do dia Project»

ín, r.i/-K ,r- ,
-—

—

sobre as pensões, e a continuação dos terrenos mani-

j.. ^í/f/-^iiíii/oj,, M<<íiíí-/)(o , e Pensões. nhos , e levantou a Sessão ás 2 e meia horas.

j. Officiaes .spiTi, é^BpíígQ . 20:97 5
(^coo

8. Ditos refoxm.tiiji . ., . ,176;: 3 47(^000
—

^

9.. Monte-piq '. .. . . . ' l62:iOj<í;COO SessS» exiraortlinarla di> dia 8,

ic». Pensões impfistas no dito 4:52^^)000 Aberta a Sessão ás cinco horas da tarde, sob a pre-

1.1. Ditas de gíRçi especial 24:872^000 sidencia áo Sr. Freire, o Sr. Secretario Sousa Cestet-

12. Ditas deduzidis" de sol- iranco leo o sejuinte Projecto de Decreto, que fazia a

dos ....... 4:073^000 primeira parte da ordem do dia, e o voto em separado.

59 5:;98(;J)Ooo A Commiisão Especial encarregada de fixar o nume-
ro de Membros de que deve ser coitlposto o Conselho

H. Officiçes regressados do Ultrairiar per- de Estado, nos termos prescriptos no art. 162 da Cons-*

. tenceate» ao tsRiçita do i>/<iJ// . . • 6:|.-j^2^ooo tituição , ofFerece o seguinte Projecto de Decreto.

- vj •."'1.,'i ,' _._
'

'

'
- As Cortes , etc. tomando em consideração a dissi*

^4, OfficjaW,JLí\g^zfÍ.qye',?4r.ytlW'°. M9 Ç''" - '
' dencia das Provindas do R/o de Janeira ,

S. Paulo, Alíf

eccito f , •'.-!', •';..•' k" t'ii<u<f-
• 5?!75^víi'POO goas , Seara, Pernambuco, e Parahibo do Norte , de-

•.w ' • '
"

. -, ,
» -4-k claradas como taes pelo Decreto de 14 de Janeiro deste

-^ — - -^;---XiJuerjflj dcspeJíiíL 1
"j"' anno y e_ haver-se verificado a clausula do art. 162 da

1$. Officiaes desempregados daV Secreta^ .

.~-^— '^...-
CQfyçtJfujçjQ ^ decretão o seguinte.
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Artigo unlc». ou fiíerão mal, nSo ji« objecto da presente questão; o
O Consellio de Estado será composto de noveMem- que he verdade lie, que estabelecerão huma proporção,

bros ,
dos quaes seis serão eleitos de entre os naturaas e que es{» proporção deve ser religiosamente observad*

das Províncias Européas , e três de entre os naturaes da<i_ pelas Cortes Ordinárias. Determinarão que houvesse cer-

Provincias Ultramarinas ; e nesta conformidade se proce

detá á formação do dito ConseWio. —Sala das Cortes 2Ô

<íe Janeiro de i?2j. — Manoel de Serpa Machado— Bis-

po Conde— Francisco Pinto Broclwdo—Romualdo , Bis-

po do Pará,

Vote em scpnrado.

Não sendo o nirmero de Conselheiros de Estado do
Ultramar, que a Constituição requer no art. 1.62, cor-

respondente ao numero de Províncias Uitramarioas , nem
mesmo suppondo ella que devem ser tirados, como o»

Deputados de Cortes, de diversas Províncias, podendo
todos ser naturaes de huma só , se assim acontecer na

votação , segue-se que verificado o caso da segunda parte

do art. sobredito, em que se deixa ao juizo das Cortes

dar nova forma ao Conselho de Estado, nenhuma prO«

porção ha a guardar relativamente ao numero de Provín-

cias dissidentes, e daquelias que o não são.

A não ser assim , resultaria que achando-se muitO

mais circunscripto o espaço de que devetião ser tiradOs

os Conselheiros, não sendo racionavel , nem prudente

escolhellos das Províncias dissidentes , os Eleitores se ve-

rião em graride embaraço por não adiarem iio resto das

Províncias Ultramarinas indivíduos bastantes com as ne-

cessárias qualidades para encherem os ternos de quciquer

numero de Conselheiros Ultramarinos, que se determi-

nasse. Não podião ser outras, as vistas da Ccnststuição,

quando verificada como agora a dissidência de muitas Pro-

víncias , e algumas das mais importantes., deixa ás Cor-

tes ampla faculdade para proverem , como lhe parecer

nesta matéria , do que occorrer a esses inconvenientes

:

e por tanto guíando-me pelo mesmo espirito da Consti-

tuição, não podendo por isso mesmo conformar-me com
O voto da Commissão , de que sou Membro

,
proponho

em desempenho o seguinte

Projecto.

As Cortes , etc. tendo em vista a necessidade de

renovar a proposta dos Membros do Conselho de Estado

,

por ser interino o que até aqui tem existido, e outro-

sim de prover sobre o modo de formar o mesmo Con-

selho de Estado, por se haver verificado a espécie a que

se refere a parte segunda do art. 162 da Constituição,

decretão o seguinte.

1. O Conselho de Estado , de que ora se proce-

derá á proposta , será composto de oito Membros.

2. A proposta dos ditos Conselheiros será feita

sem distincção de indivíduos natutaes das Províncias Eu-

lopéas ou Ultramarinas.

Sala das Cortes 21 de J afie iro de 1825.— João Ma-

ria Scares de Castello Branco.

O St. Caitello Branco , depois de ter mostrado quaes

forão os motivos porque na Constituição, artigo 1 62, se

determinou, que fossem partes iguaes os membros do

Conselho d'Estado, tanto Eutopéos, como do Ultramar,

c de analysar as circunstancias politicas dos dois emisfe-

fios , concluio que sem excluir os indivíduos de Pertug^l

ou do Brmil f se não deve isto estabelecer como regra,

nws que devem escolher-se d'entre os Portiigncies , ou

de Portugal, ou de Ultramar ^ aonde quer que se achas-

sem os homens ,
que merecessem a confiança do Con-

gresso. O Sr. Soarei Flanco susteutou , accrescentando

outros argumentos;

O Sr, Bispo Condt disse : que se levantava unica-

mente para expressar os fundamentos , porque tinha as^i-

gnado o parecer da Commissão : o artigo 16a da Consti-

tuição diz que haverá hum Conselho d'Estjdo composto

de treze Cidadãos , escolhidos dentre as pessoas ntiaij dis-

tinctas por seus conhecimentos , seis das Provinciaí da

Europa^ e seis das do Ultramar, e o decimo terceira

escolhido á sorte: se aS Cortes Constituintes fizerão bem^

3=

a mesma
Borgei Carneiro.

opi-

to n." de Conselheiros , segundo a população provável
de cada Píh ; e se as Cortes Constituintes , ou por po-
litica , ou por outras quaesquer considerações estabelece-

rão essa regra por que se hão de desviar as Cortes Or-
dinárias, quando ha, além das Províncias fieis do Bratit,

toda a Africa e Aúa
^
que pela mesma Constituição tem

direito a ser representadas tv> inesmo Conselho d'Esta-

do ? Estes forão os motivos que o induzirão a assignat'

o parecer
,
que por esta forma sustenta.

O Sr. José de Sá pelos mesmos argumentos
,

que
acabava de expender o Illustre Preopinante , concluía

,

que o numero de Conselheiros devia ser de oito, tirados

das pessoas mais capazes , fossem Europeas ou Ultrama-
rinai

; porque estabelecendo a Cortstituição que o nume-
ro seja igual, e hum tirado á sorte, estando as Provín-
cias Europeas reunidas , tem direjto não só á sua repre-

sentação pelos seis Conselheiros, mas pelo ultimo, que
não devia entrar em sorte em consequência- da maior

força de representação ; apoia por tanto o voto em se-

parado do Sr. Caitello Branco.

O Sr. Pato Monij. sustentou o parecer do Sr. Cai-'

tello Branco, oppondo-$e pelos argumentos que expendeo

ao da Commissão.
O Sr. Bernardo ia Silveira apoiou

niáo , em que foi seguido pelo Sr.

O Sr. Serpa Machado sustentou o parecer da Com-
missão , assim como o Sr. Joié Liberat» , e Stlva Car-

valho.

Outros Membro» airída discorrerão sobre o objecto ;

e logo o Sr. Pinta de Fronfo disse : que não podia ser'

iiidíflferente aos discursos que nesta discussão se 'cm es-

pendido por hiitna e por outra parte : o Brasil , minha
Pátria, que amo, que. adoro, está dividido em partidos,

elles dilacerão esta porção mimosa da heróica Nação Por-

ttigaeia ; mas eu sou Portuguez , e bem a meu pezar

vejo querer excluir-se a rr-inlia Pátria r: a Bahia ~ de

sfr representada no Conselho d'Estado. Produzio diversos

argumentos, e concluio a favor do Parecer da Commis-
são.

Ainda fallárâo muitos honrsdos Membros sobre a

questão , tendo-se alongado a hora além da prescripta

para a Sessão , e julgando-se sufficientemente discutida

a matéria , requereo o Sr. Pato Moniz
,

que se fizesse

votação nominal , o que sendo apoiado pelo Sr. Girão
^

assim se apptovou , e posto á votação foi approvado tf

Parecer da Commissão por 54 votos contra 59 , e reg;ei-

tado o vot» separado.

Estando avançada a Sessão até depois das 9 horas

,

o Sr. Presidente perguntou se ainda se havia de prolon-

gar mais para a leitura do Parecer da Commissão de Jus-

tiça Civil sobre a representação da Camará desta Cidade

acerca de prover o lugar de Provedor Mór da Saúde
,

e mais circunstancias allegadas pelo Sr. José Liherato nV
Sessão de esta manhã, em consequência do abandono em
que se acha este ramo, pelo máo pão, queijo a que se

achão á venda publica, que prejudicão a saúde publica,'

o que sendo apoiado pelo Sr. Derrornado , e outros, foi

prolongada ; e o Sr. Marciano de Azevedo leo o pare-

cer, que se reduzia a que esle objecto pertencia ao Go-
verno

,
por ser parte da Lei da organisação das novas^

Camarás.

Depois de breves reflexões foi approvado 6 parecer

da Cornmsssão.

Por esta occasião o Sr. Presidente disse oue tinha

querido dar para ordem do dia o Projecto do Deieml/ar-

g» da Paço; porém que como isso dependia da organisa-

ção do Supremo Conselho de Justiqa
,
por isso convidava

3 Commissão para que quanto antes apresentasse esta

opinião : logo IcvSntCu a Sessão, sendo às 10 heras da,

noite. » ' (^Coin esta te dá hum Supplemcnto grátis)

^ A 1 M P K Jt: I^ S A í> A C 1 ON A L.
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Supplemenfo dado grátis com a Gazeia N. 32.

R.

LISBOA IO di Fevereiro.

Sr. Redactor da Gdíeta Vrtivtrjal,

^ogo-Ilie o obsequio de inserir na sua Gazeta as se-

guintes rtftlrxóes, se julgar que ellas mcreceni liuiii cjii-

tinho do si-u impirciul Feiiodíco.

VenJo no N.° |6 da sua Gazeta de Terça feira 21

de Janeiro inserida liuma Carta de hum/. /'. M. que se

diz Creado da Casa Real, combatendo os sarcasmos
,
que

o Sr. Xuvir Monteiro proferira dj Sessão de 27 de De-

zembro a respeito de S. Migestade a Rainha, náo pude

prescindir de toinar a dcfeza do Sr. Xavier j^lonteiro^

para que talvez a prudência desle Sr. , ou as suas muitas

occupações nas Obras.... (que lhe não darão tempo pa-

ra tudo) nJo possa ter occasláo de responder à carta do

Sr. J. P, M. Este Senhor no mêU modo de pensar não

merece vitupério , antes louvor ; por que todo o creado

exercira huma das maiores virtudes ,
que he a lidelida.ie,

qUindj zelosamente toma a defeza de seus amos; taiii-

bem lhe não estranho a reflexão que faz sobre o que diz

o Sr. X.tv:er MonUiro, quando pr< ferio a blasfern'a de

dizer que S. Magest.ide N .\iigusta Rjiiiha Inmata o ,i.ir-

fido de ir pjra a sua (Quinta do Ranialãúo , por que bem
conhecia que a maior parte da Nação estava indignada,

e por Isso se não devia expor aos etTcitos da indijjiiaçáo

p.piilar ! ! Pjsriiei
,

ijenlior Redactor, quando vi que o

Sr. Xovicr Moutíiro avançou tão cffensiva como es-

cindalosa proposição; seria desconhecer o caratter Pof-

tugiiez para' acreditar-se que hum só filho desta Naçãtí

generosa (a não ser da laia e fabrica P. P. . . . ) ousasse

por palavras , ou por obras , nffender a Augusta Consor-

te do melhor dns Reis ; por que além da sua eminente

quahd.ide os Pertiiguezfs tem hum anior innato aos seus

Solver anos , e muito particularrrente a S. ftjagestade a

Seniiora D. Cm lota Joa.julaa a prova desia verdade lie,

que quando nr> Cnr.gresso se ouvio a ofFensiva e menos

decorosa proposição Patal ..., e quando ella appareceo im-

pressa nos Periódicos , fez tal impressão nos ânimos sen-

síveis, que se fosse possivel , motjlmente fallando , o

Autlior da tal in.íicaçao soffreria a sorte mais desastrosa
;

poiém os Portir^uezes sabem ser obedientes às Leis , e

respeitar a inviolabilidade dos seus Representantes, ein

quanto o forem Lo-jo a supposta indignação
,

que

<) Senhor Xavier Monteiro suppoz no Povo contra a Rai-

nha , he pelo cor.trario contra clle , e contra o seii Col-

iega o Sr. Pato Alo lU. Náo vou porem de accordo com
o Sr. J. P. Aí. na reflex.io que f. z sobre as palavras do
Sr. Xaviír Alonteiro quando diz = iiinguem reputa a Rai-

nha por Santa, boa Consorte, e que ha mais de 20 an-

nos não está de accordo com Seu Augusto Alarido ! ! !

— He verdade que destes principius parece tirat«se a mais

offensiva conclusão , em quanto S. ftlagestadc a Rsinha

te:n huma filha de menos de vinte annos : mas aqui

não concluio bem o Sr. J. P. M. ; por que dizer-se que

FlRei ha mais de vinte annos não está de accordo com
Sua Augusta Esposa, náo he dizer-se, que elle senão

tem juntado algumas vezes com ella, por que ninguém
ignora que no recinto das famílias ha suas alternativas

de paz, e discórdia, e muito principalmente entre os

Casados ; e como os Reis nem são filhos de hum outro

Adão, nem izemptos de paixões , verifica-se a respeito

dellei o n.esmo que a respeito de todos; e daqui vem
que muit.is vezes as rixas entre osCasidos reforção a ami-

zade conjugal, como já dizia o velho Terêncio =: ^níii«-

tiiini irií Oinorit rtdliite^nitio iit :: por tanto estou per-

suadido que o zelo aliás mui louvável do Sr. J. P. M.
o levou a tirar huma conclusão de que o^t. XavUr Mon-
teiro náo cogitou ; assim mesmo não deixou de offender

a pessoa d» Sr." D. Carlota Joaquina ; porém ainda que

os Senhores Deputados não sejáo responsáveis pelas suai

opiniões, o são comtudo pelos impro, crii.s , qUuiido clles

se dirigem a pessoas designadas ; porque estas paldMaS

não são, nem podem ser objectos de discu ^óes , mas

sim de ofFcnsas privativas, que tao longe de Scrtm uleis á

Causa da Constituição, peio tontiario lhe buscão iniini-

eos ; e seriu bastante para o lioirtm letUxno o lem-

brar-se
,

que huina offensa se fiiia íenpie p^ra a sua

ntaior , ou menor gravidade da parte da ptssoa r fFcndi-

dí , e não do offcnscr , e que ha iir.iitnsa dispai idade

de hum Deputado a hurra Rainha. A mutciia suj( Ita era

sobre se cila , era ou não obrigada a jniar a v onstiiui-

çãn , e sobre se não a jurando desia ou não Sahir do
Rciiio , e sobre se o Gtiverno tinha proceoido bein OU
mal ; era sobre estes principios que dcvião disiorrer os

Senhores Puto, e Xavier Aionte.ro ; em quanto tiles

discutissem este factr. , obraváo conio Deputados ; nias

passando a personalidades, e arguir delcjtis, obiirão;

náo como Deputados , mas s.mo Re^,.teiras ; e nesse

caso náo obsta a sua inviolabilidade para sticni repedi-

dos ja pela imprensa
, já pelos mios que as leis pies-

cievem ; e se eu fosse o Procurador de S. Magestade a

Rainha, tjlvez tnesse chamado o br. Xavier Monieirv a

íium Libello de injuria atmcissimo , ou pelo n eiios me
reservaria para isso iogo que elle finalizasse as funcções

da Deputado.

Reconheço, Senhor Redactor, que as palavras in-

juriosíssimas do Sr. Xavier Alonteiro náo só dcvião ser

penosas a S. Wagestade a Rainha , mas a todos os ami-

gos da Pátria, e da pa?
, pois que náo ha meio mais

profícuo de chamar á divisão os filhos da n esn.a Paiiia

do que tocar em objectos da veneração do Povo, con o o
são os seus Sobeianos , e a Religião que professa : estes

dois ob)ectos são per si capazes de accendtr o facho da
discórdia; e pa'ece que os Srs. Paíi), e Xavier AlenteiíO

dcvião ter em vista as consequências que podião seguir-

se do descomedimento das suas palavras
, se náo era bas-

tante para se conterem o lembrarem-se que se tratava

de huma Rainha ligada por vínculos de sangue com tan-

tas Testas coroadas , a quem não pede ser indifferf nta

o despi jo de huma Rainha, e o vitupério com que á

face de huma Nação que a ama , e respeita , ella foi tra-

tada pnr dois Deputados : hum denominando-a ex-CidadI

e ex-Kainha, e o outio dizendo que iiingUem a reputa

por boa Consorte : este, que foi o Sr. Xuvler Monteiro
^

errou crassamente ajuizando dos seus sentimentos para

os da maior e mais sã parte da Nação , e verificou-se

a respeito deste Senhor Deputado o que diz o Esfiiito

Santo no livro do Etclesiastes Cap. 10 ^ 5.° í: in via

itultiu ombiiUni , ctini ijiit Insijiens sit , omnes sinlttt

,xlitiiiiat. ~ O contrario do que pensou o Sr. Xavier
Monieifo he o que aconteceo

,
por que tendo eu fdlla-

do com immensas pessoas sobre a prr^posiçãò do Sr. Pala,

e p.ilavras do Senhor Xavier Al outeiro ^ nem huma so

destas deixou de fazer-lhe a bem merecida critica , e re-

sentir-se de tantas offensas feitas á Senhora D. Carlí:ta

Joaquina, que podião arrastar males á Pátria se os Por-
tti^tieies não soubessem conter-se na obediência ás leis,

qoe tao fielmente elles sabem desempenhar
; pois que o

systema adoptado náo d.í direito a que se não respeitem
as sagradas pe:;soas dos Monarcas ,

antes a rresma Cons-
tituição os declara invioláveis , desapparecendo assim 3
pertcndida igualdade da Filosofia do SeCulo, tão decantada
e apregoada pelos espíritos foites : em quanto existir

Mundo ha de haver jerarquias , por que só na presença
de Deos (a que hoje os Illuminados dão o ncme de Ar-
quitecto . . ) he que não ha differença de pessoas , como
diz o Apostolo aos Romanor.

Mas em fim he este o tempo de se verificar o que
diz o f -j. Cap. I». do Sagrado livro do Ecclesiastes ; =;
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vicli servos hi Cotils : et Príncipe: ninhulunics super tcr-

TOin quasi servos.

Não deve pois S. Mapestarfe a R^ainha prrsliaciir-se

da calumnia, com que o ir. X:iv\er Monteiro qui? per-

suadir que os Portuguezes a nSo cstimão ; isto lie huma
offeiiSí! feita ao caracter nacional : sem comtudo entrar

na rlisputa se S. IVlajestadc obrou bem ou mal em di;ixar

de jurar a Constituição
;

porqus a seguir a niiulia opi-

nião diria , que Inima vez
,
que , na frase da Sagrada Es-

critura , a Wulher e o l\iaridr> foriirjo hum só corpo, pa-

rece qtie tendo jurado ElRei , não era preciso que tam-

íiem jurasse sua AuE;usta Esposa; quanto mais, que o ju-

ramento , ou he roliíntario , ou forçado ; se he voluntá-

rio, elle liga para sempre ; se lie forçado, e]le lie nullo,

é a todo o tempo pode ser reclamado. ElRei jurou , e

iurou voluntariamente ; está logo ligado a sustentar com
todas as forcas n novo pacto social : íe^undo es priiici-

"pios acima ado;-tadcs, sendo o Maric"' e r Miiliíer liuma

só pessoa
,

parece que a Lei n?.o podia obrifiar a S. M.

a Rainha a jurar ou de xar de jurar ; mas se i^ra preciso

na qualidade de Donatária e possuidora de bens da Coroa

prestar o juramento, deixasse ella de ser Administradora

desses bens, de ser Donatária, mas ficasse em Portugal

a sua Rainha
,
porque sendo Mulher do Rei he iiísepara-

rel de seu Marido ; ou não falia verdade o Oráculo sa-

grado, quando diz := ^n»i/ D.us coujiinxit , homo non se-

parei. ~ Mas este Oráculo he dj Religião que nós jiirp-

mos manter, ò que a mesma Constituição obriga a fazer.

Eis aqui pois , Sr. Redactor , os sentimentos de hum
PoFtugiiez, que vio com muito desgosto quanto fi eráo e

disserão os Srs. dois Deputados P,iio Monix. , e Xavier

Monteiro a respeito da Augusta Pessoa da Sr.' D. Cíir-

lotà Joaquinc t não só porque a ama como súbdito, mas
porque não desejava que as Nações Estrangeiras acredi-

tassem qae os Portuguezes erão dotados de huma moraj

tão estragada
,
que lhes tinha fugido do coração p innato

am^r pelos seus Sober.inos. São estas as re.leMÕes que

lhe "^go insira no seu Periódico era analvse ou addição

ã Carta do Sr. /. P. M. , a quem não posso desculpar

,

qtie queira attribuir só aos Creados do Infante D. He"-
Hijue o descobrimento das Ilhas das Costas Á' Africa, c

a conquista da Aua aos Fidalgos e Creados d' ElRei D.

Manoel: isto, Senhor Redactor, he falta de instrucção da

Historia de Portugal. (*)

Sou do Sr. Redactor com estima muito seu aífe-

ctuosQ. Sanlirem 24 de Janeiro de i8ij.

O Beneficiado José António Oilvelra Eiirreiti

Cfpia de huma certa dirigida no lllustrlsslnio Senhor

DescmbgrZaJor JbSo de Carvalho Martens

da Silva Ferrílo..

Desculpável será talvez a temeridade de se dirigir a

V. S- hum pobre homem
,

que arde em desejos de se

instruir, e que vendo a Sentença proferida contra o Cor-
regedor de Beja, na qual V. S. foi Juiz Relator, julga

ou manifestamente compromettidos os créditos de V- S.

,

ou vê, o que he mais natur.Tl, na mesma Sentença, o
próprio desengano de que he dado a poucos o talento

que tão vulgar se imagina de se entenderem as Leis pe-

jo que ellas expressãc) , devendo deduzir-se deste desen-
gario çue ha setripre nellas hum sentido mystico e im-
prescrutavel , que só V- S. ou seus collegas podem deci-

frar , e por consequência applicar devidamente,

(*) /. P. M. não attribue só áquelles os descobri-

mentos ultramarinos ; mas aponta aqnelles como bem
conhecidamente do n.° dos principaes descobridores ; e

não ha por conseguinte no artigo os erros d'Historia aqui

notados.

!Nío V! ate hoje , itiuito meu Senhor , nem sei que
exista huma Lei que mande julgar condemnatnriamente
alguém por indícios : aqui offereço a V. S. huma brilhan-

te occasião de manilestar ao mundo, que labora na mes-

ma illusão até onde sobeín os seus confaecimentos júri"

dicos : aponte V. S. essa Lei, ou Leis em pleno vigor,

oiie assjm o detetminão , f dar-me4ia o gostoso trabalho

de traiismittir a todo o mundo o Nome respeitável de

V. S, como o do primeiro Sábio Jurisconsulto, bem me-
recido pela elucidação com que vem esclarecer matéria

tão ponderosa.

Eu sabia perfeitamente (mas fico desde agora vacil-

lante) que era arbitrário ao Juiz o numero dos indivíduos

que bastaváo para a pronuncia : — note V. S. bem que
fallo da pronuncia. — Sabia que para se attenderem in-

dícios «ra necessário que cada hum delles se provasse

por duas testemuniias contestes e de maior excepção.

—

Sabia que indícios não bastão para a final condemnaçã;)
,

por isso que nunca chegão á classe de provas ; e sabia

finalmente que os indício se desvanecem por provas ou
indicies contrários. Tudo isto íabia eu , assim como sa-

bia que a prova lie sempre hum acto de indispensável

necessidade; — que a prova deve ser clara e plena para

a finai condemnação : — que a prova imperfeita não he

mais do que huma presumpção ; — que a prova semi-

plena oão basta para a impnsirão das penas do delicto ;

— que a prova deve ser tanto mais clara
,

quanto mais

atroz fór o deilcto ; — que provas semi-plenas e imper-

feitas não podem ajuntar-se para fazerem prova perfei-

ta, que aindi quando ha collisão de provus se nSo deve

proceder á condemnação ; e finalmente que a Ordenação

do Reino deixa em muitos casos, por desgraça, arbítrio

nas penas ; mas que em parte ne.-.hu.-na , nem ella , nem
Código algum do mundo o sofFre nas provas. Aqui tem
\. S. quanto eu sabia até o fatal momento de ler a

Sentença do infeliz Corregedor de Bela: ella porém á

maneira dos temiveis oragóes
,

que nos desertos da bar-

baria levantáo e espalhão nos ares grossas montanhas de

aréa
,

qujsi dissipou todo esse meu saber, pela exacti-

dão da qual eu não hesitaria arriscar a própria vida tal-

vez na véspera em que s* promulgou tão estupendo jul-

gado.

Acrnda-me , Sr. Ferrão , valha-me toda a sua scien-

cia , e confunda-se por hurria vez em a quasi geral igno-

rância de quantos (com excepção dos tempos barbaras e

remotissimos ) estavão na minha mesma persuasão ha

talvez mais de hum século. Venliáo as Leis, Sr. Ferrão,

venhio ellas, e leia 1 eu transido de medo, e coberto de

vergonha
,

que indicios tomados copulativamente fazem

hum grao de prova para condemnação. Serei então eu

o primeiro a ir desenganar o Corregedor de Beja de que

i Sentença que o condemua he não só justa , legal
,

ju-

rídica , mas até santa. Lembrame p.ném , Sr. Desem-
bargador

,
que medite primeiro antes de se declarar so-

bre o objecto em questão, pezando bem se d ahi lhe po-

derá prpvir algum damno próximo
,
porque indicios a to-

do o vivente se podem arrumar ; é quem sabe se algum

inimigo seu o indiciará d'luinia cousa que f u, sei ? Final-

mente, Sei.ihor , da minha parte está o lembrar isto,

V. S. sabe melhor o que ha de fdzer , e mesmo o que
mais lhe convém.— Em noríie d^ humanidade reitero as

minhas supplicas, allumic-nós V. S, , e torne-nos mais

lupportavel este vai de lagrimas , esta habitação de pe-

nas, este mar de incertezas, este mundo de misérias.

jimen.

Sou
;

ora quím serei eu? Sou

• Dg V. s;

Amador pela contra' costa.

José d'Almeida Saraiva.

:N A IMPRENSA NACIONAL.
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TEKCA FEIRA Jl DE FEVEREIRO.

A,
LISBOA 10 di Fevereiro.

_ j.cabou finalmente a incerteza As guerra ou paz da

França com a Hespaitlia : dícidto-se a guerra ; do mesmo
Mamliig Clironiclc que tanto tem tcito vacillar luins , e

sidoA/corão de outros, passamos a extrahir o seguinte:
" Loniires ;o deJaneiro de 182J. Cliegou finalmen-

te a falia do Rei de l rança , e terminou toda a incer-

teza 3 respeito de guerra ou paz. Antes de fazermos al-

gumas observações sobre este Documento, que recebemos
a noite passada por Expresio , o passamos a apresentar
aos nossos leitores :•''•'' r,^

(Falia da Rcl de França na abertura das Camarás.)

" Sénhoi-es :— A extensão das duas ultiirs» sessões
,

o pouco térhpo que ellas vos deixarão livie, me tinhSo
dado o desejo de retardar a abertura desta

; porém o vo-
to regirbr das despezas do Est?;!o he liuma necessidade,

d» qiíie> hjvíisconbecido todo o apreço, e tenho contada,

para a sua conservação , sobre o mesmo zelo que era

necessário para o obter.
" \ situação do interior do Reino tem melhorado.

A acção da justiça , fielmente exercida pelos Juízes,
'sabia ê corajosamente dirigida pelos Magistrados , tem
posto termo ás maquinjçóes e tentativas da rebelliáo,

a que a esperança da irnpunidade dava atrevimento.
" Tenho concluido com a Santa Sé as Convenções

necessárias para a circimscripção das novas Disceses , cu-
jo estabelecimento he autliorisado por Lei.

'
•' As' Igrejas em toda a parte serão providas, de Pas-

tore?, e oCJerO de Fríinf a , completamente reorganizado,

attrahirá sobre nós as bênçãos da Religião.

"Tenho providenciado por Decretos o quê assim O

requer , com economia na despeza , e regularidade na

fiscalisação das contas. Os meus ftllrlistrns submetteráõ

á sancção da Lei a conta das Despezas de 1S21. Elles

vos fornecerão o Mappa da Receita e Despeza de 1822,
e o das presumidas Precisèes e Recursos para 1824.

"Resulta destes doCuiiientos
,

que satisfeitas todas

as despezas anteriores, ainda mesmo as que os preparati-

vos militares tem feito necessárias , entramos no ser-

viço de 182 J com quarenta milhões ( de francos') de

sobejo sobre as contas abertas para este annõ , e que

o Grçiímento de 1 824 apresentará hum balanço de re-

ceita e -despezi ) sèm exibir o emprego desta reserva. —
A Fhiinça devia a Europa o exeniplo de huma prosperi-

dade cjue asNaçõeç linicaniènte podem obter pelo regres-

so i Religião , legitimidade , ordem , e verdadeira liber-

dade ; este saudavef exerhpln ella agora o continua a of-

ferecer
; porém a Justiça Divina permitte que depois de

teínibs fe^to pOr longo tempo sentir is outras Nações os

jjenosos effeitos de nossas desordens, fossemos nós mes-

mos ameaçados com os perigos que similhantes calami-

dades em huma Nação vizinha possão acarretar sobre

nós.
" Tenho tentado tudo para firmar a segurança do

meu povo , é para preservar a Hcspanlia da mais extre-

ma desgraça. A cegueira com que íorao regeitadas as pro-

posições feitas a Madrid
,

pouca esperança deixa de paz.

"Mandei retirar o meu Ministro, e cem mil Fran-

ceses commandado! por hum Príncipe da minha Família,

por aquelle que o meu coração se compraz de chamar

ireu Fillio , estão a ponto de marchar, e invocar o Deos

deS. Luiz, para preservar o Throno á'Hespanha a hurrt

descendente de Henrique IV
^

para livrar aquelle bello

-Reino da tuina , e recohcíliallo com a Europa.
,

''As nossas estações hão de ser reforçadas onde quer

que o nosso commetcio marítimo precisar da nossa pro-

tecção. Wandar-se-hão Esquadras a cruzar em todas as

paragens em que forem ameaçadas de qualquer pciigo as

nossas praias. .

"A guerra he inevitável, empregarei todo o meu
cuidado em estreitar os seus limites , e em encurtar sua

duração; ella não será emprehendiJa senão para conquis-

tar a paz
,

que o presente estado da Heipanha tornaria

impossível Seja livre Fernando Vil para dar huma Cons-
tituição ao Seu povo, que só delle apode obter, e que,
assegurando o seu repouso , diisipará a justa inquietação

da França ; desde esse momento cessarão as hostilidades ;

perante vós. Senhores, faço esta solçmne promessa.—
Era do meu dever apresentar-vos o estado das nossas re-

lações exteriores; pertencia- me deliberar; eu o tenho
feito com madureza. Tenho consultado a dignidade da

Coroa, e a segurança da França. Somos FrancCzes , Se-

nhores ; concordaremos sempre em defender taes interes-

ses."

Esta Falia foi recebida com altas demonstrações de
applauso pela Camará. O Duque d'Au§oulème he quem
se destinou para marchar á frente dos taes 100^ Fran-
cezes. O Marning Chronicle faz os seus costumados dis-

cursos sobre este importante documento.
O Conde de hulgari , Embaixador da Kassia que

estava em Madrid , chegou a Paris no dia 25 de Janei-

ro ás nove horas da noite , e foi logo a casa de Pozzo
di Sorgo, Ministro da Rússia em 1'arís , e depois pas-

sou a fallar ao Rei. Tem marchado muitas tropas e Ge-
iieraes para o Exercito de Observação. — A Cidade de
Tarragona entregou-se aos Realistas, e havia alli a maior
concórdia entre todos os habitantes e as tropas Realis-

tas. -.-:

Até agora estamos sem folhas de Madrid ,
que ape-

nas temos até 28 de Janeiro : já o múo tempo só não

pôde reputar-se causa deste' atrazamento.
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ITours algumas mudanças no Ministério Eritanico

:

Mr, Ktbtnion passou a Chanceller do Thesouro em lu-

gar de Mr. Vaniittart , o qual passava a Chanceller do
Ducado de Laitcaiter , e a ser elevado á dignidade de

Par. Mr. Htiskiíson succede a Mr. Kabiastn em Presiden-

te da Junta do Commefcio , etc.

No Coarier Inglez , de 2 j , se fé o seguinte extra-

cto de liuma carta da Bahln de i J de Novembro :
'' Só

tenho alguns momentos de tempo para vos dizer que

houve huma batalha desesperada entre as forças Bratilel'

Tas e a$ Européas, Os BraíiL iros se cabrirão de gloria,

e podem competir com os heroes da Península e de Wo'
f <r/(#, —. No dia 29 de Outubro chegou 3 expedição de

Lisboa, e o General Madeira, vendo se assim reforçado,

expedio 240» homens, com provisões para trás dias, pa-

ta atacar as forças Braz.i7eiraj commandadas pelo General

Labatiit ao principio foráo forçados os postos avança-

dos dos Braúltiros ; mas estes se reunirão , foráo levan-

do os PortttgHtíCs até huma posição forte, que duas ve-

ies atacarão, e de que duas vezes foráo repellidos com
perda de cinco peças de artilhetia ; mas crescendo sua

coragem com a sua perda, fizerão terceiro, e mui de-

nodado ataque , expulsarão es Européas para dentro da

Cidade, retomarão a artilberia que tinhâo perdida, e al-

gumas que o inimigo deixou atraz. — Não tenho corv-

ta exacta da perda que houve de parte a parte ; mas ha

200 feridos Europt«s nos hospitaes , e a perda de prijio-

neiros e mortos foi á proporção. — Sir Bhomás Hardif

conserva-se aqui a bordo da Fragata de S. M. o Creoilo
,

e expedio o Blosiom pafa o Kio-" C Ve-se pel» con-

texto Que esta carta he de Inglez.)

Sr. Kedacttr da Garota Vnivertgl.

Em abono da Religião , He quem sou indigue Mi-

nistro , e de huma das mais respeitáveis Corporações de

Portugal , de quem sou membro , rogo-liie ijueira inserir

no seu acreditado Periódico ss seguintes teflexões;

Em o N.° 142 do Campeão Liihtacnst , de il de

Dezembro do anno passado , appareceo hum Avrso , que

diiia assim : =; " Fr. João de S. Boaventur-a , pregando no

"dia 8 em a CoBstitucional Igreja Patriarcal, quando

"passava a enumerar os milagres, com que a Padroeira
*' de Portuga! se tem demonstrado sempre v»;kdora dos
*' Lusitanos ; disse

,
que agora he que estes milagres ti-

" nhão chegado ao mai^r auge
,

pois que ao- presente a

*' Religião estava sendo atacada nos escfitof públicos

,

"Corporações Eeclesiajticas , os Ministrot do Altar per-
** seguidos , etc. etc. : esta doutrina talvez jiáo fosse ex-
" pendida com más tenções ; porém nós sempre lhe lem-

*'bravaiT)Os que era meilior ir pregar similharKemente
*' para junto da Regência Comediante de Vrgel ! ! .

.."

Este Aviso , Sr. Redactor , apenas appareceo em pu-

blico
,
produzio dois effeitos bem contrários : para os Li-

bertinos , e inimigos da Religião sérvio de remorso, que

os accusava á face da Nação Portugueza , de terem sido

authores e approvadores daquelle» escritos ; e para os

prudentes, sizudos , e fieis as Leis Divinas e Humanas,

foi hum triunfo ;
para a Religião hum estimulo de amor,

« confiança para com a Mãi de Deos , huma recordação

gostosa e fvia de que ainda existem Pregadores em Par-

tagal
,
que conservando o caracter de Ministros Evangei-

licos , não convertem o Púlpito em Ladeira de Cortes,

em declamações P<r/«rf«<aer , e talvez em gritarias de

taverna , e disputas de Loje de bebidas ; em fim , Sr. Re»
dactor , aquelle Aviso foi hum elogio para o Orador.

Não preciso puis de demonstrar miudamente á face

da Nação a verdade daquellas proposições
,

porque ellas

por si mesmas são tão claras, que basta enunciallas, pa-

ra ninguém duvidar do facto.

A Religião atacada nas tícritol públicos. E náo *e>

tá isto verdade , Sr. Redactor ? Hum CidadSo hutitto»

,

que perfcnde com o «eu Religioso Compendio desabi^ssf

os Portugueses , tratando de superstiçáíi , e fanatismo ,

a frequente adoração do Santissimo Sacramento ; a vene-

ração para eom as Imagens da Mãi d< Deos , e algumas

Leis da Igreja , cuja pratica constante foi sempre o dis-

tinctivo dos fieis discípulos át Jesu Christo , e dos ver-

dadeiros Poitugueies. Hum celebtado author áo Livro
das superstições

,
que muito deseja que os Portuguer.ei

não rezem pelas suas contas, cm que se eiicommendso
á Mãi de Deos, e dos peccadorc ; que não ouvissem t'>-

dos os dias a sua Missa, aonde pela fo'ça , t valer dj-

quelle tremendo sacrifício, alcançámos o perdão dosjec-

cadoj , e merecemos a protecção do Ceo no meio dit

aftlicçóes da vida ? Hum detestável tradutlnr do Compa'
dre Matheas , parte infernal do iitjame Diderot

, onde
por meio de huma historia fabulosa se r^dicultsão as res-

peitáveis Relíquias dos Santos , a» ceremonias , e as Leií

da Igreja. Hum Analisador dos Catheeismos Maçónicos,

que com palavras estudadas pertende convenccr-nos de
que aqiiella Sociedade he hum composto de virtudes,

huma escola de piedade, e non plus ultra da humanida-

de , da beneficência , e da sabedoria humana ; quando to-

do o mundo sabe que apenas se descubríiáo os malva-

dos princípios , e horrorosos dogirus desta ienebroi.i Sei-

ta , a Igreja fulminou contra ella os seus Anáthemas ; e

os Monarcas receosos de ver perturbada a tranquillidadi;

de seus Estados , decretarão , e proscreverão ; taes o/íin--

lamentos e seus adeptos, como perniciosos á Religião,

e ao verdadeiro estabslecimento das Sociedades. E que

díiei eu da escandalosa circulação das peores obras de
Voltaire, de Rosietu , e companhia, de tantas e tão ir»-

fames Novellas , com que se procura perverter os incaii-

tos , corromper a mocidade, que já não lè , nem sabe

sequer a Cartilha do Mestre Ignaeio ? E será isto , St.

Redactor, atacar a Religião nos escritos públicos? U1--

trajaria eu a verdade no respeitável Púlpito da Patriar-

cal, quando proferi aquella proposição? Não deveria,

como Ministro da Religião, defendella em bum lugar,

• aonde Jesu Chrísto me ordena que reprebenda p crime,

«que aconselhe a virtude? Quem defenderá a Religiáa

dos Partuguez.es, se os seus Ministros, que são O t'l da

terra, se corromperem, e deixarem grassar a imfied^f
e 3 libePtiatgem i

Ctrp»raíé<s Eeelesiastitat,

O ataque contra as Corporações Eccietiasticas no«

escritos públicos principiou logo com o dia 24 d'Agosto

de 1820. Não obstante promeltercm os nossos Rege-
neradores em seu Manifesto do Porte =: Q^^ie as Institui'

fi.es antigas da Monarijuia seriSo conservadas , assiip

como nenhum dos Purtugueies esbtilliodo dos bens , rfi

que era proprietário ; hum chuveiro de invectivas cahio

Jogo sobre as Sociedades Religiosas, que muitas delias

não só erão tão antigas como Portugal , roas já existião

como a Ordem de S. Bento majs de 500 annos antes da

Monarquia Portugueza. Logo em ÇoiaiLra na passagetrí

dos Regeneradores, appareceo huma Proclamação, diri-

gida aos Povos da Beira, aonde seu generoso author pro-

n^ettia áquella gente crédula iienção de foros a Donatar-

rios , e CorporaíSes ociosas, Congrassados os Goverpof
1)0 J." d'Oiitubio, surgio logo hum exercito de Perió-

dicos, que divergindo em suas opiniões politicas, eráó

Irmãos , e uniformes nos sarcasmos e calumntas contra o

artigo Frades. Poucos erão os dias em que seus redacto-

res não apparecessem com discursos e cartas (talvez fei?

tas ao dedo ) , aonde sem prudência se ralhava das Inv
tituições Religiosa, como inúteis i sociedade , aondf
sem caridade, nem temor de Deos se assoaitiavão OS dor
feitos particulares , formando do Claustro escoU d$ ft'*

natismo , e de superstição ; theatro de barbaridades 1 A
despotismos, « hum aggregado de dissolução, escânda-

los, e libertinagem ; e (o que atj custa a crer) eptregá-

<(ão-se est^s pvças df eloquência 4* F'l»'^* fií*é*rii9 aa«
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coKO*, 8 3tJ? cegoí, qile gtitanJo pelas ruas, fa^ií» acre-

ditar c-om seus variados píegóes ~ Que só ei l-radts erãõ

a Jet^ni^a í/i Portugal. Appareceo em fim a Ret rnii

ílot Rasul.ires, decretada pelo Sobtraoo t. ongresso, e

esperav.a eu r ub os Escritores públicos nos apçeseiitassetri

algum pLan SeTn traçado, do melhor modo de executar

aquelle Decreto de Reforma , e que allivjjssem de al-

giitna sorte es trabalhos da Commissáo encarreijida de

tão árduo e ewinhoso objecto ; pois , como ioi uiuj de

hortien' , e não he Do«ma de Fé, que o Espirito SaiitQ

assiste ás decisões daquella respeitável Assemblca, assim

como ás resniiições dos Concílios Gersc H3 Igrtrja , es-

tava .«{ijeita como todas as cousas humanas a sahjr defei-

tuosa. Não 3coii'eceo assim. Em lugar de planos de re-

forma apparcccrâo rogativas de destruição. Desterieiíi-se

os Fra 'es nnra longe das Villas e Cidades, e-iclainava

hum correspond-nte ào Astro ; separaráo-sc do mundo
,

vão para as aldeias , e para os desertos ; elles são con-

trario? ;íç nossas idcas, e não instruem os povos senão no

fanatismo, e superstiçio. Confesso- lhe , Sr. Redactor,

«jue quando leio taes discursos , me recordo da politica

dos Judeos que decretarão a morte de /. C.
,
porque era

contrario ao que elleiqueiiãa tazef s Ç»<j'"<'OT coatraritis

€tt operihni nnilrií. := Lembra-me aquslla rdigiosa Car*

ta que Fri.\!cr,co 11 dirigio ao Patriarca de feritc^ (Vol-

taire) em que lhe di; : r: " Tcoho observado que o Po.

'' v<i se tei« entregado mais cegamente á su.petstiçjo

"naqu-iles lugjies eui que lia mais Frades e Convcn-
'' tos ; e por isso quando se consiga destruir estes asylos

'*de fanatismo, o Bovo sem duvida Io.í;o se tornara frio,

"e indiifcrente ácejca dos objectos da sua actual vene-

*' ração. Devem par tanto extijijuir-se o,s Claustros, ou
"pelo menos começar a diminuir o seu numero.. .

."

São por ventura os Frades alguns Moirot ou Arge-

linos
^
que nno devão viver neste Reino? Não sáo lor-

tugur:.ei
^ filhos de Partugua^í , e Irmãos de Portiigue-

ies í Nada , são Fraiies , e este nome lhes basta para me-
recerem a execração dos Itlaminadas do Século 19, Não
me propuz .faler huma formal Apologia das Ordens Reli-

giosas, porque muito se tem esciipto a esse respeito,

e pennas muito b;in apparadas tem demonstrado com ar-

gumentos iíresisti\ eis á u'ilidade que dá a sua conser-

vação ; o que teiil;0 dito basla para me justificar na pre-

sença da Nação Porlugueza , de que he verdadeira a nvi-

nha propo«ii;30 — Corporações Eecleiidjticas atacadas noi

tscriptts públicos.

Ministros do Altar perseguidos.

Esta proposição lie huma consequência da anteceden^

te. Quem attaca huma sociedade attaca os seus membros.
E quem proclama que as Corporações Ecciesiasticas sejáo

privadas dos seus bens ; quem publica os seus defeitos ;

quem não encontra nos Ecciesiasticos senão crimes, fa-

natismo e superstição ; quem promove contra elles a

opinião publica; quem os pertende fazer odiosos, e inU"

teis no meio da sociedade, não sei que laça cousa que te-

nha outro nome ssuão de ultraje , de perseguição, e de
morte, mas Civil. E encontrarei eu, Sr. Redactor, nos

«ícriptos públicos a verdade da minha proposição? Pode-

mos asseverar que á excepção da sua sizuda , e circuns-

pecta Gazeta, e hum, ou outro folheto, não t«mos ob-

servado nos Escriptoces da Naçío Portugueza senão car-

tas, e discursos confa os Regulares. Pôde ser que oAu-
tlior do Avizo não reparasse bem no que escreveo

; po-

rám eu sempre lhe direi
,

que quem escreve assim, he

melhor ir declamar similhantemente para jupto do Ca-
^thalico Governo âArgel ! , .

,

ExhortaçSo aos Pregadores,

Pregadores Portuguezes
,
permitti que bum -vosso in-

digne Com(>anl)«>(« vos dirija estas pr>uças , Qias s)nç-«ras

teíleaóes.

Ó Art. 2; da n*ssa Quislítuiçáo diz — À Rells^ió»

d.i Nação Portugueza Ite a Cntlioliea , Apostólico , Roma-
/),;=; A nós os Pregadores , e Sacerdotes pertence provar

eoa íiossos Discursos a Necessidadade , Veu ade , e Divin-

dade dest<( Religião ; não con\eitamos a Cadeira da Ver-
dade eip Cadeira da mentira. Sirva nos de exemplo a

sabia Pastoral de hum Respeitável Eispo deste Reino,
que seriiÍP, hum dos Creadores do Systemã

,
que adopta-'

rlios , U|!ou na seguinte forma aos seus Diocesanos:
'' A obrigação essencial do Pastor , do Catequista

,
'ç do P-régador Evangélico, consiste ern instruir o Povo

'' n.-is vei;dades Augustas da Religião , e nos Sacrosantos

''Preceitos da sua Divina Woral , inspirando nos ânimos
"dos se. IS ouvintes huma fé viva nos Sagrados Dogma,,
"hum conhecimento claro da Santidade, e Justiça de
"seus Mandamentos, e liyma confiança firme nas Divi-

''nas, e infalliveis palavras do N. Salvaiior Jesus Chris-
' to . . :; 'i\ido o que he estranho a estes objectos . . . he
alheio da lustrucção Pastoral e da Pregação Evange-

" liça. " Não manda sos Párocos que levem para o Pui-
pito, em lugar do Evangelho a Constituição, e que eri-

gindo-se em Legisladores , e Publicistas , accrescentem
aos Artigos interpretações sinistras, e asseverando (como
se ouvio em hum Púlpito próximo a esta Corte ) qui
no caso df ,jiiç, ElRei n^.o executasse ^ e cOnirartOne al-

gum dos Artigos da Ccusliliiição poderia a 'Nai,ãn nii»

só depvllo , inns até assasslnollo l . . . Não manda aos
Pregadores que se occupem em questões profanas , é
controvérsias politicas, e que em lugar de Santo Agosí
tinho ^ S. Bernardo , e S. João Chrisostomo , citem (como
escandalosamente se ouve a muitos Pregadores degene-
rados) o Divino Voltaire^ « os insignes RpíJtna , e Pe/"*

Jendorfio , antes exclama , e diz :

" Que diremos das questões meramente politicas,
'' tratadas por Ministros de huma Religião de Paz , e
"Caridade?.... Leão esses Ecclcsiasticos o Evangelho,
"e observem oj exemplos do nosso Divino Salvador Je-
"sus Christo

,
que sendo superior a todas as Potestades

" da terra, jamais se entrometteo em negocio algum Ci-
"vil Pagou o tributo ao Imperador , mandando
"dar a Cczar aquillo que he de Cezar , e a Deos rt

"que he de Deos. Lião (continua elle ) as admiráveis
"instrucções que o Apostolo J. Paulo dava a Timotheo ,
" e ahi aprenderão a regeitar questões vãs , inúteis , e
"contrárias á mansidão, á" paz , e moderação Evangeli-
'• ca. Léáo os Sermões e Homilias dos P'ftgadores Apos-
" tolicos , e aprenderão a prudente circunspecção com
"que estes Sábios Doutores doChristjanismo se abstinhao
"de interpor juizo algum sobre as questões politicas, que
"alguma vez dividião o Império, limitando se a conver-
" ter os corações para a virtude, e a chamar os Povos
" á moderação , e á concórdia , ainda no meio das dis-

" sensões , e partidos Civis ; a prígar obediência aos De-
" positarios da Authoridade Publica , e a aconselhar a
" todos paciência e soffrimento até no meio das persi-

''guições, e á vista do rrahyrio e da moite.
''

Se assim falia hum Fispo Constitucional , apontaildo
os verdadeiros modelos dos Pregadores , serei eu cu vós
reprehensiveis , se deixancio questões politicas, nos occu-
parinos em persuadir aos Pottuguezes que se conserverr»

firmes na Religião de /. C. , clamando contra a impie*
dade

, que pertende corrcmper-nos com seus malvadois

escriptos ? N5o manda o Art. 8. da Const. "que fica

"salva aoj Bispos a Censura dos escriptos publicados so-
" bre Dogma, e Moral?" Não temos i vista a Sabia Pasto-
ral do Excellentissimo Collegio

,
que determina aos Pá-

roco: , e Pregadores como Coadjuvadores do Episcopa»
do , a denuncia de qualquer Livro , ou Escripto

, que
contenha doutrinas erróneas , e contrarias á St.* Religião
que professamos ? Clama ne cesses , clama, (mandavJt
Deos ao seu Profeta ) lança em rosto ao meu Povo as

suas maldades. Clamai , Pregadores Portu^uezes , fazei

que os vossos ouvintes abominem os vicios , a incre-

(duiidads , c a libeitinagein
,

que com espanto vai gras-
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sando no meio de nós ; não vendais a vossa lingua pa-

ra lisongear o impio , e conservar o crime ; se a Cadei-

ra do Moizés da graça sobem novos Escribas , e Far/-

7,eoí, não sigais o seu exemplo. Somos Ministros da Re-

ligião ; ensinemos, e dcfendjmos a Religião; he esta a

vontade de Dcds, dos nossos Representantes, e do Nosso

Fidelíssimo Rei. Nós não percisavamos do Decreto da

Liberdade de Imprensa para desenvolver no Púlpito com

franqueza nossos pensamentos contra o crime ; os Pro-

fetas tepreliendctao os crimes ate aos mesnnos Monarcas ;

os Apóstolos exprobrarão a infracção das Leis Divinas

na presença dos Príncipes mais bárbaros ; e nós que so-

mos seus successores
,
quem nos impedirá de fazer o

mesmo , se assim o exigir o zelo do Ministério Evan-

gélico ? Se não tendes firmeza bastante para soffrerdes os

impropérios dos malvados, então não subais ao Púlpito.

Peçamos também aos Fieis, que com suas supplicas e

actos de penitencia desaggravem a Sacrosanta Pessoa de

J. C. sacrilegamente ofFendida , com o próximo desacato

perpetrado na Paroquial Igreja do LumUr ; e já que

hum dos nossos Deputados só se lembrou de pedir
j

dias de luto pela mi^rte do Patriarca da Regeneração, e

nem ao menos hum para desaggr.var a hum Deos oífen-

dido , e desacatado no seu mesmo Tabernáculo
,

para

applacar a cólera daquelle Deos, que não si Rggenerou

Portugal, mas ao Mundo todo, por meio de tantos tra-

balhos", e da effusáo de todo o seu sangue, daqui>lle

Deos que, quando quer, em hum momento destroè

as Constituições mais bem estabelecidas ,
e os Impérios

Itiais soberbos do Universo; já que hum Representan.

te d-; huma NaçãQ Catholica , e Regenerada ,
se nío

lembra de imitar, ao menos em parte, o que fizerão nos

chamados tempos de despotismo ,
hum D. João Ilí

,
que

pelo desacato feito na Capella Real em 1550 mandou

cerrar as portas do Palácio , fechar as janellas , entregan-

do-se á oraçSo , ao jejum , e ás lagrimas , e até cami-

nhando descalço com toda a sua Corte em huma Pro-

cissão publicade Penitencia; hum Fillpft IV áe HeipO'

nh» ,
pelo Desacato de Santa Ení;raçia em lóío ; hum Af-

fofiso VI pelo roubo na Igreja , c Sacrário da Paroquia de

Odlvellas em 1671 ; huma virtuosa Rainha a Sr.' M. Ma-

ria J, que pelo Desacato de Palmella de 1779) "^n só

derramou lagrimas de conpuncçáo, e penitencia , mas de-

cretou 9 dia\ de luto a todaC,-)rte; e podemos accrescen-

tar os pa-sados Governadores do Reino, que não obstante

Serem De';pota3 , e Mandões , como publicamente os inti-

tuláo, vendo os frequentes desicatos perpetrados em díf-

ferentes Províncias de Portugal, ordenarão que publica-

mente se fizessem Preces , e Procissões de Penitencia,

o que se observou nesta Corte em Junho de 1819,

acompanhando elles mesmos hum Acto tão Pio e Reli-

gioso , e que a todos edificou , e conpungio : já que

pois aquelle sábio Varão se não lembrou de o propor ao

Congresso
,

peçamos aos Fieis que continuem em seus

actos" de publica penitencia ,
que com admiração nossa

temos visto praticados em quasi todos os Domingos
,
de-

pois d" aquelle horroroso Desacato Não nos embarace a

censura dos libertinos, que não só nos não acompanháo,

mas até intitulão estes actos de mortificação =: Cruzadas

mansas com Pregadores de seu molde. = Sim, Srs Gru-

Uscos, nós ternos mais honra em ser Pregadores destas

Cruzadas, do que Oradores do Grande Oriente; nós com

os nossos discursos dcsaggravamos a Deos ,
animamos os

Fieis Á penitencia , e lhe aconselhamos obediência ás Au-

thoridadcs ; e Vv. ms. com suas arengas talvez ,
talvez

offendáo gravemente a Deos ; animem seus lr,„ãos a

prestarMti jurjimentos iníquos , e a concorrerem com seus

esforços paw' a' ruina de muita gente. E quanto* moldes

haver» de 'Pregadores ? Até" agora estava persuadido que

&Ó hum ; JJorque o Pregador; Evangélico deve ser sempre

O mesmoí.mas por desgraça chegámos a tempo de serem

divididos em duas chi<teí=iCí!rceiiJat, e CtnitltneiontteK

Confesso que não sei fazer esta difíerença ; entretanto se

ser Pregador Corcunda he aconselhar aos Povos o santo

temor de Deos , obediência às Leis , e ás Authoridades

Constituídas, muito respeito e amor aO seu Rei, hor»

ror aos ímpios , fugida das Sociedades aonde se não ou-
vem senão as falsas máximas de Voltaire e seus sequa-

zes'
,

pedir aos Pais de famílias que eduquem seus filhos

debaixo dos princípios sólidos, e religiosos; se isto he
ser Pregador Corcunda , então confesso que a minha he
tão disforme, que me obriga a juntar os pés com a ca-

beça. Serei (dizia hum Sacerdote Francez do Dístricto de

Rennes, no tempo da Revolução) serei hum Sactrdote

depravado , mus ainda não perdi a minha Fi Eu vivo

em hum Reino Catholico , e pela Misericórdia Divina

ainda não chegámos a tal depravação ; entretanto como
há entre nós Pottuguezes afrancez.ados , que me taxáo

de Pregador Corcunda , devo declarar-lhes : r: Serei hum
Religioso depravado , serei luim Sacerdote escandaloso,

roas ainda não perdi a minha Fé ; esta he a única porta

que me pôde salvar , não a quero fechar ; ainda me não
enfarrusquei nas Carvoarias de S. Theobaldo ; ainda nãi»

fui á nova Ilha de Patmos para admirar o 2.° Apocalipse

de S. João Evangelista , aonde se náo observão aquelles

24 Ancíios cingidos com as cândidas estolas da Religião,

e do respeito, adorando ao Deos de Magestade , sentado 1

em o brilhante Throno da sua Gloria; mas huma Socie-'

dade de Grulescos cingidos com as quiméricas insígnias'

da sua iniquidade, ouvindo, e executando os loucos dis-

cursos , e ridículas ceremonias , a que prezide hum Vene-

rável e mitrado Ancião , aonde finalmente se admita o

Sol presidindo á noite , quando Deos o creou pata nos

alumiar de dia.

Eis aqui A. C. os meus sentimentos , e eis aqui,

Sr. Redactor , as reflexões que me pareceo enviar lhe

para serem publicas no seu estimadissimo Periódico , 3

fim de manifestar aos Portuguet.es a sinceridade , e jus-

tiça das proposições, de que sou accusado. Sei que vou
excitar contra mim a indignação de muitos , mas esta

mesma Carta lhe servirá de resposta.

Sou seu Constante Leitor

Fr. 7. de S. B.

ANNVN CIO.

Saliio á luz : Memoria sobre o procedimento havida

com S. Aí. a Rainha; anaU/sado em Jrente da ConSti-

fiiiçãa. Por D. G. C. C. B. Esta Memoria he dividida

em três partes ; na 1.* se pro\ a que a lei de 1 1 de Ou-
tubro não he clara acerca da Rainha ; na 2.^ que sendo

a lei , ou devendo ser igual para todos , e não devendo

a pena pasmar do delinquente, isto se não pratica no

procedimento havido com a Rainha ; e na j. se prova

que a resposta de S. M. em nada a compromette par»

que se lhe inflija a commínação da lei. A Constitui-

ção da poderoso apoio ás razões do Author, e neste no-

vo escrito se augmenta ainda a colossal força dos racio-

cínios com que se tem combatido e derrotado os dos

inimigos de S. M. , teimosos em fazella sahir do Reino,
do lado de seu Augusto Esposo, e da companliia de seus

Sereníssimos Filhos. — Vende-se nas lojas de Carvalho

ao Chiado; J. P. Lopes, e na de Lemos na Rua do

Ouro ; de JoSo Henriques na Rua Augusta ; e de Ma-
chado m Rua da Prata.

C IV* seguinte folha daremos a Sessão de hoje. )

IS A 1 M Jt^ K li íN S A íN a C 1 U.N A L.
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G^ZET^ UJVIFEMS.áL.
QUARTA t-EIRA 12 DE FEVEREIRO.

GRÃ-BRETANHA,

Lo(idr(í zi de Jaoclro,

Extracto dn folha Saint-James-Cliroiiicle puUlcada hoje.

A Rjialia de Portugal.

A Rainha de Portugal dío hi)ma digna re^poíta acer-
ca do requerido juramento á Constituiç Jo e is Cortes.
A seguinte he a catta dirigida por esta Princeza ao Rei
seu Esposo

:

' Senhor, — Recebi esta noite, pelas mãos dos
vossos Ministros, íium Decreto para deixar o vosso Rei-
)ii>. He pois para me mandar desterrada que V. M. me
obriga a descer do Thrnnn a que me chamou. De todo o
meu coração vos perdoo, e me compadeço de V. M. To-
do o meu desprezo e aversão ficará reservado para os que
vos rodeiáo, e que vos enganão. Na terra do desterro eu
serei mais livre que V. M. em vosso Pjlacio. Eu levo
comigo a liberdade ; o meu coração não está escravizado ;

elle jamais curvou diante de ajcivos súbditos que tem ou-
zado impor leis a V. M. , e que querem forçar miiilia

consciência a dar hum juramento que ella desapprova. Eu
nunca cedi ás pias ameaças. Obedeço unicamente á voz
do Ceo

,
que me diz quc , se p teinpo da minha grande-

za passou , o da minha gloria he chegado
,

porque de
mim se dirá : — "A Rainlia guardou inviolada a digni-

dade do Diadema, não deixou se manchasse o seu ex-
piendor ; e quando Testas Coroadas, que ernpunhavão o
Sceptro e a Espada , ella se manteve firme e impávida. "

— Como Esposa submissa, eu vos obedecerei, Seniior ;

iras obedecerei unicamente a V. M. ; e só a V. M. di-

rei
, que o meu padecimento e o rigor da estação tornSo

no momento actual impossivel a minha partida. Ainda
não exigirão de vós o decreto da minha motte. Em bre-

ve partirei : mas onde dirigirei meus passos para achar

hum asylo socegado ? A minha pátria, como a vossa, veio

fl ser victima do espirito de revolução. Meu Irmão, co-

mo V. M. , he hum Captivo coroado, e em vão sua jo-

ven Esposa requer o privilegio de se lamentar comigo em
algum pio retiro. V. W- «le não ipcuzará a companhia de
minhas Filhas, Entre a^ leis que se vos impõem, nenhu-
ma ha que separe os ftihos das Suas mais ; e ainda que os

meus direitos como Rainha não iejão reconhecidos , os

-de niãi sçráo talvez respeitados.

''Ao approximar-se a Primavera deixarei o vosso

Reino, a terra onde reinei, e onde fiz algum bem. Irei

e participarei dos perigos de meu Irmão, Eu lhe ditei :

Kão poderão dobrar a miniia resolução ; estou em dester-

TO, mas a minha çoasciepcjaçstá pura
,

pois me lembro

do sangue que corte nas mrnhas veias, ADeos, Senhor;

èu vos deixo, idoso e enfermo, sobre hum tlirono vacil-

Jante. Ao scparar-me.de V. W. he grande a minha ma-

goa. Vosso filho não está comvosco , e os malévolos põe

entre vós huma barreira maior que ornar. Pende de vos-

sas cãs huma Coroa maculada. Ah! Queira aquelle Se-

nlior que reina sobre os Reis , vigiar sobre V.^ M. , e

confundir vossos inimigos. Onde quer que existir a Es-

posa que vós desterrais , ha de orar por Vossa Magesta-

de ! Ella pedirá a Deos vos conceda larga vida ; e aopaiz

de que he lançada fora , felicidade e paz. — J Rainha. '*

— CJá ijíie não apporeceo em publico otésora o original
j^

opparcça huma íraducção de traducfãci.^

LISBOA 11 de Ftveteiro.

Sr. Redactor da Goíeta Universal.

A sua Gazeta está no caso, e sentido do nosso tri-

vial adagio = não ha formcsa sem senão r: por outra
„

he imparcial , decente , instructiva , enérgica
,

e forte ;

mas he curta dos r.ós , isto he , consta de huma só fo-

lha de papel ;
por isso deixa muita gente de lhe com-

municar is vezes certas notas, que occoriem no fluxo,

e refluxo das marís d'agoas vivas, que ora nos apresen-

tão em terra cousas monstruosas : ora levão por «sses

mares outras que além da deformidade nío cheirão mui-

to bem.
Rogolhe pois queira ter a bondade de reservar ao

menos hum quarto , ou oitavo
,

para alojar esta produc-

ção amfibií, que apezar de ser de pouco vulto não dei-

xa de patecer-se, a certos respeitos, com alguma citava

maraviliia das do nosso tempo.

He o caso : = Estando eu ha tempos doente, e que-

rendo distrahir me na convalescença ,
escolhi para lobi-

reante os Di..rios do Governo do pretérito, e presente:

mez , e passando pela vista algumas sessões , fiquei ma-

ravilhado com a rapidez, actividade, e pressa extraordi-

nária que os nossos Representantes nas aciuaes Cortes

Ordinárias estão desenvolvendo. Ora eu que desde o prin-

cipio desta nova época me persuadi que para se alcançar

a prosperidade da Nação, neniium objecto devia nccupar

primeiro o Congresso do que o nosso ccmmercio ( ligado

com o que he necessário ao seu progresso). Sendo este

assumpto auxiliado per amigos meus, bons patriotas, in-

telligentes por theoria e pratica ( pOsto que algum tives-

se para com alguém a péxa Se Estrangeiro, e de não es-

tar nas Cortes, ou Commissão respectiva), eu que fallei

por vezes, e ainda a tempo a vários Deputados, entre-

gando malfadadas merpotias, que apezar da santidade, e

interesse do objecto , não poderão coadjuvar , e dar im-

pulso ás duas muito judiciosas , e rectíssimas indicaçóeí

dos Srs. Deputados Broamcamp , e Pereira do Carn.o : ea

.fin»lmeBte, diste com os meus bo?ôes:=:Oh! bravo 1..
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Caspite ! Senliores das Cortes Ordinárias ! lie chegada a

«ccasláo = mais vale tarde, que nunca := O Erazil (ape-

2ar de que . . . Volavemnt galhetas ) ainda nos tem pro-

j30sto relações coinmerciaes. r: Vamos a isto ; e como o

»amo d'agricultura anda de mãos dadis , e he primo co-

ârmâo do do commercio
,

ji se me estava figurando em
fantezia febril, que na limpeza, ou poda dos olivaes (que

«ste anno deixarão os Lagareiros enxutos, e os donos en-

xovalhados) se approveitavão algumas estaca? bem ramu-

«Jas e se ília com ellas por esses mares fora , antes da

partida das expedições , em alguma canoa , que tenlia es-

capado ao nunca visto temp>oral, e que não precizasse

para se concertar dos Depósitos das Estradas , e das Miú-

das etc. , mesmo antes de lá chegar a Regência dos rc-

cusadores , e escusados , e logo que se pozesse pé em
íerra , fazendo muita poeira, passados os primeiros cum-

primentos... a deos Senhor Braji/=a deos Senhor Por-

íwat = guarde Deos a v. m. =: guarde Deos a v. m. etc.

Se principiasse a tratar da insignificante bagatella doConi-

jnercio , e a ver se ainda mais por aqui, mais por alli

,

se podia conseguir, que pegindo as estacas, (sem os

kicos do íôjo , e os da piteira, assim á moda das colei-

xas dos cães de gado, e de fila) lhes fosse daqui buma

pinga para se beber á saúde dos regeneradores , e rege-

jados de cá ; e dos reconciliados , e fraternisados de lá

«te. etc. ; em quanto para outras muitas partes mandás-

semos humas Jaranginbas , . humas pedrasjtas de sal, pa-

ia que as castanhas, em lugar de estalarem no fogareiro,

não estalassem na boca... hindo alguma porçãosita por

grosso já destinada do sal de Rio maior, que sempre va-

Je mais hum pinto para salgar os presuntos , orelheiras, e

trombas de Verona, onde até os lombos estiverâo tão

baratos que os marchantes sedeifaiiãa delles pelo ridicu-

3o preço do carneiro. Finalmente., . e , mais essas minu-

dencias.... humas que vão de ca , outras que vem de lá

(noves fora Corsários), e que formarão em outro tempo

esse miserável corpo, que d'antcs, « ainda não ha mui-

tos annos , se chamava Commercio..., ò têmpora ,. . ó

mores l z: Htm de ti virá quem bom t» fará!., (me res-

ponderão ou rosnarão os tolos servis , e patetas dos

jneus botões.) Mas voltemos ao caso: tenlio eu lido mui-

ta coisa sem achar O meo amigo , e dilecto Commercio,

sahe dalli o rústico , e grosseirão do meu Creado : sabe

que mais Sr. meu Amo? Isso hc procurar agulha em
palheiro ;— olhe : vá-se encostar sobre a cama, e dé c»

essa papellada -,

que se eu encontrar o que busca, eu

lho direi. Coui effcito tomei o conselho da tal ruim ca-

teça e sentindo me cançado e aborrecido, tentei passar

pelo sòno ; porém... qual historia!., e voltando-me

para o Creado lhe perguntei = Já encontraste o Commer-
cio s (resposta) =: Não. = Então, em que alturas estás?

lie nas reformas, e orçamentos ? =r Sim. = Já viste para

traz n"abolição dos Tribunaas ? Não. =: Na nova adminis-

tração da Casa de Brugrooí" ? = Não. Pois então \ai para

diante e responde. =: Decidio-se , e approvou-se o di-

nheiro para os Espiões , ou om EspióCi para o dinheiro ?

= Sim. = Vai-se embora o decantado deposito das Miúdas ?

= Sim. = O das Estradas ? = Sim. O Deposito publico?

= Sim. =:As pensões ? = Sim=: e não. = Onde se vão

pendurar as balanças para pezar os Officiaes Generacs ?

Será alli em huma travessa ao pé de Santa Martha cha-

mada ~ o Açougue velho ? = N ão. = Será no Lycêo Cons-

titucional da Junqueira ? = Não. = A obra à' Ajuda ficará

comprida ? =r Náo. =: Fica redonda ? = Sim. = A Patriarcal

,

que está defronte (segundo dizeiíi) espera pelas bulias?

ZZ Não. = Tibério Pjcca , e o Cardeal Abranches ficão

com a caximónia á vélla , de barrete fora ? =: Sim. =:

E para qual outra obra se applicáo as somiTias que se re-

tirão, ou cortão dos cantos , e comprimei^to á' Ajuda}

Vão para outros Pintores , EscLi,íptQfes , Carpinteiros

,

Pedreiros, reòondos ,- •compridos , empregados em outra

alguma obra direita , Ou em esquadria para entreter o ma-

cilento, escanifrado, e esfaimado publico ?= Não. =. . .

(Aqui me levantei cu ) e lhe disse: = Então , alarve.

para quem passão esses jornaes, que se davão aessesme^'
três? Vão por ventura para os Principaes , Monsenhores,
Cónegos . , . Sim , Sr. , sim , Sr.

; ( me retruca o Creadi-

nho ) e eu zangado... e já sem paciericia , frenético,

rabugento com a moléstia, tiro-lhc das mãos os Diários ;

parto com elle r; fora ignorante.'... aposto que tens li-

do quasi tudo ás vessas , ou que tens estado a judiar co-

migo!

Agora, Sr. Redactor, he que eu desejava que V.
vn, estivesse de parte para ouvir o menino : poz-se logo

no recto, e diz-me : = V. m. cuida que eu estou para

o aturar ? não sabe que hoje não ha já distincções de
amos e criados? que desde que veio esta cousa, já to-

dos somos huns ? que não ha senão Cidadão Soberano
Nacional , e Rei Constitucional Ao mesmo tamanho que
eu ? V. m. não vio nesses Diários o que fizerão á Rai-

nha ? olhe que eu ainda que náo sei Francez , estive in-

da hontem no Salitre ao pé de hum meu amigo, que
me explicou a Opera do 'Rebolador , e eu ;;oitei tanto

de toda aquella ingrezada, que até dei palmas. Só a mu-
zica vocal, e instrumental valia muito mais dos 800 rs.

do platía (que para niirn foi de graça, porque fui con-

vidado para dar vi^as a humas cousas
,

que já náo me
lembrno'): pois quando aquella Madama grande cantou

tão bonito, e tão affinada, que se calarão as três ou
quatro rebequinhas , e ficou só huma agatanhando por al-

li adiante sem a poder apanhar, porque no caminho es-

ta tomou a estrada de Sacavém , c aquella virou , e foi

esbarrar alli algures pela rua de S. Roí/ue. Mas de que

eu gostei ainda mais, foi no fim de tudo; por quanto

fomos lá arriba por de traz do camarote d'EIRei , onde
estava o tal Rebolador, e apanhámos ^inda hum naco do
prezuiito, e vinho di Chammca, que á sabida me hia fa-

zendo rebolar peia escada abaixo. Com que ... Sr. meu
amo . . . faça-me contas , e pague-me

,
que eu vOu-me

embora.

Veja , Sr. Redactor , em que aperto me poz o taí

malcreado : entrei a levallo pela mansa, dizendo-lhe que
sempre c tratara bem , que era seu amigo : mas a nada

o bruto se movia ; até que insistindo lhe tornei : = ho-

mem , se te queres ir, vai-te
; porém ,,, dinheiro ...

agora... em quanto não se venderem, ou queimarem os

vinhos ... não ha. — Pois que! me volta elle : V. m.

com tantas fazendas, e terras não tem dinheiro?-., que
diga isso tanta gente que tinha empregos, cornmendas

,

pensões , ordenados , soldos
, juros

,
que andão por nhi

pasmados com cara , e obras de fome ; dizendo alguns

(dos que ainda erão liberaes') que já querem passar para

corcundas ; isso entendo eu , e muito dó tenho de tan-

tos destes, que encontro todos os dias a cada passo por
essas ruas, becos, e até dentro da Tapada do Rocio,
huns com laço no chapeo , uutros com chapeo no laço

;

ora com o fiicinho em terra olhando para os canteiros,

e pedreiros ; ora com as ventas no ar olhando para o co-

linho que lá em cima deixou a engasgada Fé. =' Cala-te ,

meu tolinhoi, lhe repliquei eu com bons modos =: tu náo

Vés que os fructos nada Valem ha dois para três annos,

principalmente os vinhos , o sal ? , . . Que o pão , apezar

de ter mais algum preçozito, no convida ainda, nem
paga , ou enxuga o suor do lavrador

,
que tudo vende

barato, e tudo compra caro?— O' lá? (me interrompe

o sugeitinho) pois V. m, , com a Lei dos Foraes, náo

tem já este anno na adega mais humas poucas de pipas

de vinho, que poupou nos quartos, e oitavos? — Ah,
St. Meio-Doutor, (o interrompi eu também) V. m. sabe

tanta cousa ! . . Então ouça : = eu concordo em que esta

Lei he boa para os que pagão , como eu ; hc má para os

que recebem; e indifferente para os mais, e muitos,

qu-e nem pagão, nem recebem em muitas partes do Rcv-

110 e como tu ijUBres argumentar de direito, eu te con-

venço de facto: olha! tira daquella gaveta esses mappas,

e vé quantas terras ha dois annos para cá tem descido

pela metade das rendas ! quantas outras estão de campo,

sem rendeiros! quantos destes cm lugst de vir trazer
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dinheiro , ou «eneros , vsm pedir espera , e ás vezes es-

mola ! Aqui também veras a differença dos rendi-

meiuos
, quando se veadia

,
por exemplo, 16 pipas nos

aiinos degenerados, ou agora tendo para vender 17 , ou

50: de modo que pôde dizer-se sem exageração, qtre os

regenerados proprietários estão na penosa alternativa ; ou

de deixar perder as fazendas , ou de não ter q;ie comer
,

c para dar de comer a suas
, já muito reduzidas , fami-

Jias. — Par isto te aconsellio que le deixes de!'ías farcí-

íjas ; olha que não achas facilmente outro cómodo , e

amo; porque quasi tudo por ahi ... anda a tenir.— Pé-

j;a outra vez nos Diários , e quando vires que se trata

de veras cá da minha mania de comn)ercio , dize nio :

amda que esteja a dormir , acorda-me ; por quanto res-

tabelecido o meu amigo , ss curará a minha moléstia : a

Nação resuscitará : os recursos , e os meios viráõ logo

encher, e reanimar o tizico thesouro : então assentarão

melhor certas economias , e reformas ;
porque , assim co-

mo tu não gostas de que eu neste miserável estado não

possa pagar-te ás vezes pontualmente, ainda que te aí-

fiance para o futuro; menos gostarias de que cu promet-

tendo-te hum bello jantar, e fartadella para Donúngo
de Páscoa , te pozesse a jejum de pão e agua ^ ou sem
comer nem beber daqui até lá.

Assim acabou , Sr. Redactor , esta questão sem nin-

guém nos ouvir. Eu fui-me recolher para não escande-

ccr mais o enfermo e desarranjado cérebro: o pobre mo-
ço, que, apezar de lhe terem por ahi mettido suas as-

neirolas na cabeça, não he dos frenético;, nem por ora

dos atraiçoados espiões
, foi soletrar nos Diários : mas

até á data desta ainda não me fallou mais em tal ; e

com isto não enfada mais por esta vez a V. m. este seu

muito

Attento Leitor

O ;= Serváth Servandis-

Cortes, Sessã» d» dia lO de Fevertirp,

Aberta a Sessão, e lida pelo Sr. Secretario Thamás
de A<]nino a Acta da Ses?'io ordinária , e pelo Sr. Ba-

tilio Alberto a da extraordinária do dia precedente,
que forão approvadas , deo conta o ultimo llkistre Se-

ctetario da seguinte declaração de voto :
" Declaro que

na Sessão extraordinária do dia 8 acerca da organisacão

do Conselho de Estado fui de voto contrario ao Pare-

cer da Commissio , não somente por não approvar al-

guma, ou algumas das suas partes, mas por regeitar to-

das: assim o numero de 9 Conselheiros, como a obri-

gação de votar em Pessoa do Ultramar , como a de se-

rem três estes últimos , e principalmente pela liberdade

de os poder escolher naturaes das Províncias rebeldes. =:

Franciíco Simóet Margioclà. '' Mandou-se escrever na

Acta.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expedien-
te , em que se comprehendia a seguinte correspondência :— Hum officio do Go\'crno pela Secretaria d'Estado dos

Negócios do Reino, incluindo o requerimento de Rodri-
go Reixa Barrantes Alaldonado ; passou á Commissão de
Agricultura. Outro com huma Consulta da Junta das

Vinhas do Aho Douro , expondo os repetidos prejuízos

que tem experimentado, e o Juizo dos Vinhos no pre-

sente anno
,

pedindo como ptovidencias pata a actual

Feira : 1.' Que se abra huma Feira para os Vinhos des-
tinados ao consumo da Gró-Pretanhn e Ilhas adjacentes

por espaço de seis dias : 2." Que findo o primeiro prazo

se abra outra Feira para a compra dos destinados para o
Sraiil , Balíicí , e outros quaesquer portos: e j." Que
todo o Vinho não comprado, na coriformidade dos ar-

tigos antecedentes fique absolutamente excluído da ex-
portação

, e destinado só para o consumo interior. Pon-
dera igualmente a Companhia a impossibilidade de com-

prar os Vinhos restantes peloi troUvOs que allegj ; 9
que tudo se submette ao conhecimento do Soberano Con-
gresso

; passou á Commissão de Agricultura. Ourro pela

Secretaria d^Estado dos Neg'ocios da Guerra sobre o re-

querimento de alguns Officiaes Inferiores, e Soldados da
lirigada Nni.'ional da Marinha

,
que guarnecerão a Esqua-

driilia do Guardinna na ulthna guerra , em que pedem a

condecoração de CampahKá' ; á Commissão Militar. Outro
ein que participa ein resposta á ordem das Cortes de Ç
do corrente

,
que a base adoptada para se proceder ao

recrutamento he a Lei de 22 de Agosto de 1822 , na
qual está declarado o numero de corpos que recrutão

eii) cada Piovincia ; á Commi':são Militar.

Ouvirão-se com agrado as felicitações que ás Curtes

envião : o Cirurpião da VilU de Trovvcs , Joaquim An-
tónio Sobral ; do Jiii? de FiSra de Sousel ; e do liaclia-

rel Sebastião Jos;í d'Oliveira.

O Sr. Sorges Carneiro mandou para a meza huma
Carta, que lhe dirigira Manoel Pinheiro das Chagas Nativi-

dade , da Cidade de Laniego , em que ofFerece três guias

de vencimentos de etape c forragem
,

que deixou de ti-

rar nos annos que indica , como Cirurgião de Brigada

da Divisão de Tras-os-Montei ; foi recebida com agrado.

O Sr. Secretario Felgueiras leo 3 redacção do De-
creto para a organisacão do Conselho d' Estado , a qual

sendo approvada
,

ptopoz o Sr. Presidente se este De-
creto ficava siigeito á sancção ; e fazendo-se algumas ob-

servações dccidio-se
,

que era dos exceptuados na Cens»
tituiçáo.

O Sr. Moura disse : que tinha hunia indicação a fa-

zer
, que julgava urgente, por isso que tratava das nossa»

relações politicas com as potencias estrangeiras , e ao

mesmo tempo da nossa segurança
;

porém que nem por

isso se atrevia a pedir a alteração dos trabalhos desta As-
semblca ; enviava por consequência para a nieza

,
pata

que jiilgando-a urgente
,

procedesse como manda o re-

gulamento.

Tendo de todos os lados da Assembiêa retinido vo-
zes :r léa-se , léa-se :r o Sr. Secretario Thomás de Atjui-

no fez a leitura da mencionada indicação , en> cujo pre-

ambulo se expunha, que tendo El Rei de França ns aber-

tura das Camarás declarado que era inevitável a invasão

da Hcspjnha ^ O que se faria com hum exercito de iCO
mil homens ; e que dirigindo-se e«te exercito a atacar os

principies alli estabelecidos , igualmente se dirigia contra

Portuga! , e que devendo nós preparar-nos para repelir

liuma agsressão tão injusta, propunha que huma Commis-
são das Cortes, de accordo com o Ministério, se encarre-

guem de propor as medidas que se julgarem apropriadas,

para o que ofFerecia algumas reflexões para serem toma-
das em consideração, se assim parecesse á mesma Com-
missão,

O Sr. Secretario Baiilio Alberto disse que i porta,

da Sala se achava o General Luiz, do Rfgtf , o qual sen-
do chamado para humaCommissão Militar , e não se rea-

lizando esta , volta pata o seu Governo. Vem pois por

esta occasião renovar os seus protestos da mais firme ad-

hesão, e obediência ás Soberanas Deliberações das Cor-
tes, e d'ElRei.

O mesmo Illustre Secretario fez a chamada, e disse

se achavão presentes 105 Srs. Deputados.

Ordem do Dia.

Projecto da Commissão Especial para a reforma

daí Pensões.

A Commissão Especial encarregada de propor a re-

forma das pensões , ofFerece para ella os artigos seguin-

tes :

1.° Sáo confirmadas as pensões actualmente exis-

tentes, qualquer qué fosse o titulo da sua instituição,

com as excepções , e declarações seguintes.

2.° Toda a Jiensão ou somma de pensões concedi-

das a huma só pesjoa , fica reduzida i quantia de 5001;^ ,

excepto a da Viuva de iManoel jFernan<di«s Thomás, e a
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de Lord Wellington, que são couservadas na sua integri-

dade.
, - -

5.° Sío revogadas as pensões aos que desrructao,

oir para o futuro desfructarem ordenados , soldos , be-

neficies Ecclesiasticos , bens, ou Cappellas denominadas

da Coroa, Cominendas , ou outros quaesquer vencimen-

tos nacionaes
,
que cheguem annualmente a 6oO(J&i>oo rs.

teguladss pelo rendimento medio dos j annos antece-

dentes ; náa chegando a esta quantia
,

poderá elle prfi-

fazer-se pelas forças da pensão.

4," Ficáo revogadas as pens6es concedidas a Estran-

geiros , excepto a referida de Lord Wellington ; e bem

assim as concedidas a Portuguezes residentes em paizes

estrangeiros, ou nas Províncias dissidentes doReino-Uni-

do , sem approvação do Governo.

5.° Ficão também cessando as pensões conferidas

a Conventos pattiçnoniados de Frades ou Freiras , e a

outras applicáçôes de mera devoção , as quaes por sua

natureza náo podem ser satisfeitas pelos impostos públi-

cos.

6° A pensão de 4:800(^000 concedida aos Reli-

giosos do Convento de Mofra para sua sustentação áca

reduzida a ametade , bem como o ordenado do Recebe-

dor.

7.° Ficáo sem effeito as supervivencias de pensões
,

ode se houverem de verificar depois da publicação do

presente Decreto.

8." As pensões provenientes de titulo oneroso fi-

c3o extinctas
,
pagando-sc aos actuaes pensionarios o pre-

ço primordial
,

que se deo pela acquisição do direito a

ellas, ou títulos equivalentes com vencimento de juro.

9.° As pensões que ficáo subsistindo pelo presente

Decreto
,

qualquer que seja a repartição em que estejão

impostas, serão chamadas aoThesouro Nacional, e inciui-

dás em huma só relação alfabética, em que haverá co-

lumna para as observações Decorrentes, devendo cada

pensionario formar huma só verba. O pagamento se fará

no Thesouro ; oii fora d'elle por sua ordem. Paço das

Cortes etCí (seguem-se as assignaturas. )

O l.*^" art. foi approvado sem emenda alguma, sal-

va a declaração de quem pertença fazer esta redacção
;

si: O Governo , ou o Congresso.

O 2 ° foi approvado, accrescentando huma emenda

do Sr. Mafcianv rfe Aíevedo — s todas as mais concedi-

das por serviços decretados , segundo o regimento das

Mercê* por serviços extraordinários ,
que as Cortes jul-

gátem taes.

Náò obstante estar mui avançada a SesrjO o Sr. Pre-

sidente propoz a prolongaçáo para ler varias indicações

:

á 1.' do Sr. íiVvtira para se sustar a partida da Divisão
,

que se acha embarcada para o Sraiil ; não ha lugar a vo-

t^V : 2.* doSr. Fo/iietoRúng^f/v para se perguntar ao Go-

verno Os motivos \m que se funda para demorar a partida

dáRe*t;ncia, e que eni quanto nSo vierem estas informa-

ções it suspenda a sabida da Regência ,
e rie tropas pa-

ra o Brmil ; a I." parte foi approvada ; a 2.^ regeitada :

j." do Sr. Pertirà Pinto sobre o augmento da 1.^ e 2.*

linha; ficou para segunda leitura: j. do Sr. João Fran-

aUc» d'Oliveira , em que propõe o reconhecimento ila in-

dependência d» Sfuiil; ficou para segunda leitura.^

Foi approvado que amanhã não houvesse Sessão ; po-

rém que em seu lugar houvesse huma ou mais Sessõeí

extraordinárias.

O Sr. Presidente nomeou para a CommissSo encar-

regada de examiiia'r a indicação jo i>r. Moura-: os Srs.

Xavier MóHteiro , Fan,cca Rang^el
, José Liberato , Sil'

veira Pinto , e Moura.

O Sr. Presidente deo para ordern do dia de Quarta-

feira 'a indicação do Sr. Serpa Pinto sobre Milícias, e

continuação do Projecto das Pensões, e levantou a Ses-

"são ás 5 horas.

PEQAS 0FFICIAE9.

Portarias.

"Manda EIRei, pelí Secretaria de Eatado dot Negó-

cios da Fazenda, reilietter ao Thejonro Publico Nacieiíal

a copia inclusa da Portaria do Ministro e Secretario de Et-

tado dos Negocio? da Guerra em data de ) 1 de Janeiro

próximo passado, a respeito do ofFerecimento que fai para

as urgências do Estado o Jkíz de Fora de Sortelha e Bel-

monte, Manoel António Leal Preto de Lima Castello Bran-

co, constante da mesma Psrtaria; a fim de que pelo meimo

Thesouro se expessa a competente ordem para se veriticar O

dito offerecimento
I
entregando-se a importância no respecti-

vo cofre. Palácio de Queluz em j de Fevereiro de l«íj.

— Sebastião José de Carvalho. „

A citada Portaria he a seguinte,

"Manda EIRei,- pela Secretaria de Estado do» Negó-

cios da Guerra, communiear ao Minijtro e Secretario de

Estado dos Negocies da Fazenda, para sua intelligencia

,

que fica expedida ordem ao A&sistente Commissario
,

qae

serve de Coiumissario em Chefe do Exercito
,

para fazer

ertectuar o olJerecimenro
,
que faz a beneficio das urgências

do Estado, o Juiz de Fora de Sortelha e Belmonte , Ma-

noel António Leal Preto de Lima Castello Branco, de to-

dos os emolumentos
,

que lhe pertencerem pela inspecção

dos transportes, em quanto for empregado nos lugares da Ma-'

gistratura. Pahcio da Bemposta em ;1 de Janeiro de IBZ]-

::: J\Ianeel Gonçalves is i^liranda. „

Sr, Redactor

,

O honrado author da Carta a favor do General ítof-

kler
,

publicada na sua G. N. 17 ,
penhorou de tal mo-

do a gratidão da família deste mcH illustre amigo, que

todos á porfia desejarião poder patentear-lhe os senti-

mentos de que se achão possuídos. Sua filha não pôde

ler aquella Carta sem exprimir de algum modo a effu-

são de seu reconhecimento ao illustre anonymo defensor

de seu perseguido Pai ; e por isso lhe votou o seguinte

Soneto , de que obtive copia, e estimaria merecer-lhe o

obsequio de sua publicação , como único rrlèio de o fa-

zer cliegar á notícia do digno Varão a quem elle se di-

rige. Sou etc.

B. D. R.

Ao author da Corta publirada em o N, l^ da Gazeta

Universal a favor do General Stockler ; por sua

plha D. Maria Margarida Stockler.

Soneto.

Generoso Mortal, que a voz alçaste,

-A Innocencia opprímida defendendo,

E a Prepotência inMna combatendo

A Justiça e a Razão, Sábio, illustraste:

De incomparável gloria te adornaste ;

E com brilhante luz resplandecendo |

Astro òenigno as trevas desfazendo,

A virtude benéfica exaltaste.

Preciosa Razão , Razão potente
,

Com pasmo escuto o teu celeste brado

Suifocado até aqui iniquamente !

Animoso Varão, que firme e ousado

A erguello te atreveste , eternamente

Serás na voz da Fama celebrado.

íN a i M F li li íN á A 1.N A C 1 (Ji\ A L.
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FRANÇA.

Tjris 24 dí Janeiro.

I__jUáo designados pela sorfe os Regimentos da Guarda
Rea! qt!.; devem nidrclj.ir : j.'i se án quem são os Gene-
faes que recehêrão oídiíii? para se prepararem para a cam-
panha. O Duqde i'\l i:;o!ilínie deve ser o General ein

Chefe , e terá ás suas ordens os Duques de Belhmo (K/-
ctor')^ que commandirá a ala direita, e o de Rcgs;io

QOiííliiiot')
,

que commandara a ala esqiierd'. A Ojvalle-

ria será commandada pelo General Bourdeioalt. Falla-se

tainbem h"h(MTi Exercito de r^"?erva
,

que se juntará em
Toiíri , ás ordens do Marechal Sachet.

Corria ém \'~it:nna a noticia nos princifiios deste mez
de que se postaria nas fronteiras de Fra^iç.i do lado do
Piímonte lium Exercito Auitriaco de 50^5 homens as er-

dens Ao Conde de í?u/j/i<i.-^ Igualmente se diz que lOOi^
Russos se reúnem na Pulonia para, çe_i!ecessario fòr

,

auxiliircm a Friinça ; e que ss tropas PriiijhniiH se en-

dminlião para O Rhciio, í posíar-se alli com o mesmo
intuito.

LlSi;OA 12 de Fevereiro.

. Cliegáf'o hoje duas malas de Madrid com folhas até

4 do correrite , e falioti só a m-ila de 5 a 7.— O corpo

de Bessieres foi batido a jO entre a Ponte de Àicnliou e

Súcedon por Abisb.il^ que ihes fez pagar nesse dia as van-

tagens que os facciosos tiveráo no dia 24 , e lhes colheo

62 prizioneiros
, 4 caTos de munições, 4 de panos que

tinháo roubado em Gimdalajara , e jOO espingardas, ma-
tando-Uies huma poi"ç'"> considerável. — O mesmo Abii-

bal participava a 2 de Fevereiro de Garcinarro
,

que sa

o mio tempo, que era péssimo, lho permittisse , se de-

terminava a ir no dia íeg:iinte postar-^e na estrada qui

conduz a Caenca. Os inimigos fortiíicaváo-se em Httete.

N. B. Na Carta de S/ftl. a R. lançada na G. pre-

cedente, pag. I, col , Hl), ij da mesma Carta-

—

•pias

ameaças, leia-se , j:<'IJ ameaças; e na hnha 18 e 19
falta a palavra ~ suceurtiblríiuzz , devendo-se ler: "e
" quando Testas Goroadss

,
que empunharão o Sceotro

"e a Espada, succumbiráo , ella se manteve firme e
" impávida."

A Tolerância Religiosa,

O promettido he devid^i. ... A tolerância pacifica,

e bemfazeja esta em risco de nos deixar para sempre. . . .

Oli que lastimosa despídiJa ! E sem lhe valerem os co-

rajosos , e iitiperterritos esforços de Ivim certo botadiço

e furibundo periódico ja fallecido, ao qual ninguém pô-

de tirar a gloria de vir a ser em breves audiências o per-

feito molde por que se hão de reger no seculo 20 as

Gazetas de Aitracan , do Magol , da Clima , e do pró-

prio Otliaitij^W Receando cada ve? mais oquelle fune-

ral, ou auzencia
,

que desta vez serão verdadein s sync-

nimos ,
pois os bons Portuguezes querem ser Cifanlicos

a todo o panno , visto ane assim o juramo' desde as fca-

ses até descanqar sobre ellas o magf<;toso ei<'ficio d.i Cons-

tituição , apresso-ine a biindjr aTolcrancii Rchgiosa

com hum lindo ramalhete de cravo^i de delunto Se

fosse ja Primavera eu usaria de mais civilidade com tão

alta Senhora, e lhe enviaria bum eit-gahte bot/ijint de

liíeardos coraçaa de Leão , flores tstas di"Si.Oiihecidas de

Linnêo , e ha pouco achadas em hum pântano do cauda-

loso Don, e de que ja abundão os jardins r.e Inspruck
^

de Pútsdam, de l\'npoles, de Turim, e outros . , Se
por ve.itura não fosse tal a sua fragrância , que ora for-

talece e reanima certas cabeças eiitermas ( pern ittao-rrtí

os Senhores Naturalistas hum breve episodio), ora ator-

doa e desarranja outras, de modo que nunca mais se res-

tabelecem
,

por certo que não haveria flor in rirum iw
tura que competisse cora ella.

Para que he ipatar-nos o bichinho do ouvido cOm
essas afamadas 'i"olerancias — ricos ir.ananciaes da felici-

dade publica ? Esses pnlavrócs , esses annuncios de liitu-

ras vantagens , colhidas á sombra da Tolerância
,
podem

ser milito bons , e até excellenles para en bair e corrom-

per os tolos. . . . Quem tiver estudado o Filosofismo des-

de o Barão de Chcbury até Voltaire e Compinhia , sabe

que, assim como dois e dois são quatro, assim também
essa famosa Tolerância leva a mira certa

,
/ixa , e imper-

iurbavel de extinguir o Catholiciírrio. Animar todas as

crenças , todas as Seitas , dar bem gazalhado a todo o
fiel patife, seja qualquer, seja Anabaptista, seja Loci-

niano , seja o diabo do inferno, quc cutra cousa he se-

não recusar^ abertamente o iavor e a preferencia neces-

sariamente exigida pela Religião verdadeira, mormente
quando ella goza os loros de fJacional ?

Este amaldiçoado ptuido de-nentir ás claras, de ba-

rafustar e inverter as cou?as para certios fins, entendidos

das próprias creanças da rua , dos próprios gallegos de páo
e corda , ha muito que deveria ter acabado; e fiquem

certos de huma vez os claríssimos novelleiros Religiosos

e Políticos
,
que desta vez não pega a lábia

, e que per-

dem a obra e o feitio. Cá o posso Poitugsl velho ná»
desamarra do <_ atholicismo , nem que o queimem ou ar-

razem todo. ... Eu acho-lhe razão is cairadós ; pois que
lhe vinhão agora cá fazer as Synagogas , as Mesquitas,

e as Procissões de trolhas ? Sem ellas conquistámos por

differentes vezes a nossa independência, sem ellas des-

cobrimos nova estrada para a Iiidin, e subjugámos parte

da Africa sem ellas nos assenhoreámos do Braiil^
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sem ellas tivemos CiimSes , sem ellas nadamos já em di-

nheiro, como por exemplo no memorando e fclicisfimo

reinado de huma Prince/.a , a quem os Sábios (e corno

náo farião estes das suas ) taxarão de intilirante e apai-

xonada lio Santiísimo Coruçãa de Jcius. Logo que vem
cá fazer esta hospeda ? Vá com Deos , ou com a fortu-

na
,
para os Estados Unidos àà Aine''ica , de envolta com

seus apóstolos e defensores , e já lhe affianço que não

morremos de saudade.

Nunca ouvi dizer que os Tommerciantes estrangei-

ros tivessem de passar entre nós peh ceremonia de piza-

rem o Código de suas Leis religiosas , e a este respeito

nos havemos com toda a moderação , nem curamos de

arremedar a ceremonia Japoneza ... tenho-os visto accu-

mular immensos cabedaes ; Ioga, que vem trazer-nos

aquella hospeda ? Talvez o deplorável effeito das contro-

vérsias , e dissensões religiosas Forte sede aos rios

de sangue que inundarão ^França e a ^/ímanAa ! ! ! Cui-

darem estes Santinhos, que só elles tem o privilegio de

consultarem, e de lerem as impiedades de Voltaire e

Companhia ! Também nós rudes e ignorantes sabemos

traduzir o nosso bocadinho de Francez , e estamos certís-

simos, ou, como lá dizem, de pedra e cal que o

grito de se favorecerem todas as religiões para melhor se

acabar com huma, que tanto os incommoda, he o pon-

to de reunião dos exércitos da pestífera, damnada, e in-

fernal allíança contra © Catholicismo. . . .

Ora ao desfazer da feira atarei o ramalhetinho de

tal modo, que nunca mais se desate. He cousa justa en-

carcerar hum homem que disse mal da Constituição, e

nessa parte não se exerce a menor violência sobre quem
abraçou o novo Pacto Social ; e se as próprias authorida-

des civis zelarem a conservação e pureza da Fé Catholi-

ca , e negarem certos direitos aquém apostatar da cren-

ça que temos e reconhecemos por verdadeira , então he

que fazem violência , e são tyrannicas ? Quaes serão os

maiores interesses do homem, os presentes, ou os futu-

tos ? E se a estes he inlierente huma decidida superiori-

dade sobre aquelles, para que se hão de ter em pouca

monta , e ser tratados como se o homem poderá ser ver-

dadeiramente feliz sem assegurar por todos os modos a

sua verdadeira existência
,
que deve principiar no instan-

te da morte para nunca mais ter fim ! . .

.

Ai que refinada corcundice ! ! Gritaráõ huns certos

heroes, por alcunha homens grandes. . . . Pois náo levão

a melhor de mim, e qualquer dia lhes empurrarei ás ven-

tas — Os princípios constituintes do homem grande no

Século 19.

O Vtterano, Hefensor do Padre

Joii Agostinho de Macedo-

As Carafuq^í.

" Sublime Filosofia , restauradora das luzes , e das

artes, concertadora de todo e qualquer desmancho das ca-

beças aerias esturradas, e volcanicas , mantenedora das

pontes e calçadas, directora dos cursos dos rios, e dos

m^res, consumidora de beliissimos vinténs, porque de

outro modo nunca se realisariáo os teus vastos projectos

.... ah 1 deverias cubrir-te de pezado luto, se huns Dia-

íios a que presides nunca mais nos allumeassem com o

embreado s fosfórico archote que has depositado em suas

fieis e ligeiras mãos...."
Acordei huma destas noites janeirinhas a gritar des-

ta maneira ; e cahindo em mim tracei hum plano de

Campanha, que nem os do General R/V^o serão capazes

de lhe tirarem hum cabellinho da venta. .. .

Como o tempo vai muito frio e destemperado , e

ao que parece tem de continuar por largss dias, concebi

a filantrópica idéa de prover á segurança e reparo das ia-

teressantisiimai cabeças dos Diaristas da Capital e Pto-

vincias ..•.

Sei que os temos de cabeça tâo firme, que ncnci
se dobrão ao frio , nem cedem á turia de certos ventos
modernos que a seu tempo detinicci . . . porem rare avit

iii terris ! He necessário accudir a muitos oue st chegão
a emudecer, e a trilhar a nobre estrjila.quc lhe ibiiiáo

os Libcrafs, os P. Constitucionaes , c as a'eíii)OiaS Gre-
gas D. Alnemosines , e o próprio Luniinar

,
que não era

obra de feira, chamado o Excelleiítissinio ii:dcpeiidintc
,

Verdadeiro Patriarca dos nossos regenerados PcíiuJicos . . .

muito perde a nossa litteralura . . . Arrepia-ic-n.c o Cubel-

)o
,

gela se-me o sangue, quando me occottc ijuc aigunt

dos meus atilhados Diários ainda vivos podcri moiici d«
frio, e apparecer estirado pelas ruas, ou depeiidurirfo . ,

Carapuças de huma invenção absolutamente nova, impe-
netráveis ao frio, ao vento, e á chuva...

Eis o remédio que nii* parece tão obvio como neces-

sário.

Consultei vários e famigerados alfaiates desta Capi-

tal ,. . Nada de novo,.. Todos ellcs ou encolhião os

liombros , ou se punbão a rir da niiiiha exotita lem-
biança, indicio este o mais certo de que a b^nifazeja ,

e illuminadora Filosofia ainda não penetrou nesta classe,

apezar de que entre as suas mais impoitantes cc/ii^uistas

já tem hum avultado numero dos Caixeiros que lhe ven-

dem os pannos . , , .

Zangado e afflicto passei noites em cbro a ^c-smar,

até que dei no chiste,.. Mandei vir huma formosa eel -

gante collecção de ionej e carapuças Iraiicezas . . . de hum
panno finíssimo, de hum panno incon.bustivel . . . Santa

Filosofia
,

quanto te ctcveiiios ! Depois da inv^joção da
fllaquioa Pneumática ainda se não vio cousa tão inara»

vilhosa , e como tal je dtve expor ás vistas da Hiqío
em ar de C.(mera óptica . . . Eila ahi vai a pedir de boca.
" Entre os males que tem feito ás letlras esse diluvio d«
" escritos periódicos • • . . , deve-se contaç a cotrupçãot

•' epidemica da linguagem, que tem sidt> huma conse-
" quencia necessária. .. Basta reflectirmos hum pouco so-
" bre esta matéria para nos convencermos daquclla ver-
" dade. E com effeito o que mais se Ic são os Diariqs.

''Participáo elles o que ha de novo, e por consequen-
" cia lie a leitura de mais interesse para a multidão, e
'' muitas vezes a única. Ora por quem são feitos este'?

" Diários, pondo de parte as excepções (l)que qualquer
" poderá fazer como eu

,
que fallo em geral . . ? Por ho-

'' mens que por certo não escolherão este mister fjcil e

"vulgar, senão porque não saberiáo fízer cousa melbor ;

" por homens que sabem muito pouco , e que não tem
" nem vontade nem tempo de aprenderem mdis algum*

''cousa. E de que maneira são lidos estes papeis? Tão
" ligeiramente como se fizerão. Cada hum ali) bu'Ca da
'' hum volver de olhos o que lhe importa , e ninguenj

" cura de examinar de que modo são escritos : não he

"este o ponto de que se trata. Eque vem a u^ccder ?

"N' essas folhas efémeras redigidas com huma precipltu-

•' çáo
,

que até em homens de talento seria peiigosa,

"quanto mais para os que o não tem, he de notai linrn

"formigueiro de erros de todo o tamanho: he impjssi-»

" vel que hum homem de lemas chegue a Ur vinte re-

" gras sem encontrar quasi em todas as palavras ou a

''ignorância ou o ridículo. Os menos instruídos pprciu

" costumão-se ao niáo estilo , e o introduzem em seus

(1) Sr. ilisonho , deixe-nie aqui metter huma c^^lhc-

rada , senão arrebento. Também podemos aqui em Lis-

boa fa^er nossas excepções. Graças, e Louvores ao im-

pávido Redactor da G. U.
,
que tendo por seu unico ti-

to a verdade , nunca se torceo nem para a direita nem

para a esquerda, e merece a mais justa applicação do...

Si fructus illabalur orbis , etc. ( Nola da VcicraitO ^e~

feasor do P.Joié Agostinho de Macedo.") — ( Pcvéra

cortar esta nota ; mas antes quero nesta parte evitar ^

de mal agradecido ao favor com que o A. me honra, qu<í

a de que alguém me julgue amante de louvores quc iiQ

mereço. í7. R.

)
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*' escritos , e em ^lus conversações ,
pois nada lu íiiais

"coiitjgioso dí sen natucjl que os vicios do estilo e

"da linguagem , e insensivelmente estamos dispo^itos a

*' imitar o que lemos , e o que ouvimos ler todos os

"dias. Não lie agorj occa^ião de levar a pontos de evi-

"dencia, o que está ^obejiniente provado para quem re-

" flectir hum peiico sobre este sujeitu ,
pois me desvia-

" tia muito do que mais tenho em vista , e o srhredito

*' Ae de assas coniiJi-raçãj para ./«e ali^uin dui o trate-

*' nios á parti... Eiuão se poderá ver que os homens

"de lettras (bem sntciidido, que debaixo desta palavra

" só designo as pessoas que ineicceiti t^l nnme)
,
que os

'•homens de lettras nio devem sei tratados nei;i de mao

"humor, nem de ex.-.ggeracã)
,
quando niostrâo hum tão

*' grande desprezo dessas infelizes rapáudias ,
que se tem

"feito como o alimento da multidão. (.2) Ver-se ha que
•' os Authores desses Diirios quasi iibtica sabem djr as

•'palavras do seu uso aquelle valor que IIk's he pruptio
,

"que nem sequer sabem construir liunia Irase , nem di-

^' zer o que tiiiliáo vontjde de dizer
,
que usão pioíiiga-

*' mente e ao acas.0 de ter^iios techuicos
,

que ellcs não
" entendem , e do estilo figurado de que lhes faltáo as

*• primeiras idías. "

Quem lhe servir a carapuça que use delia . . . Náo

tenha medo nem vergonha . . . he traste Francez do me-

lhor alfauia de carapuças Jitterarias que parirão as Fran-

cezas desde Frd'ícijcu i." ité IS' npoUrio . . . . Adivinhem

quem elle he , senão a Jeu tempo lho direi , e protesto

que muita gente ao sabír-lhe o nome ticari de queixo

Cabido . . .

O Bisonho, (i)

CORTFS.

—

Scsido do dia iz de Fevereiro.

Aberta a Sessão às horas do costume sob a presiden-

fcia do Sr. Freire, e lida pelo Sr. Secretario Soàsi Cas-

ielbraiiíO a Acta da precedente
,
que foi approvada , deô

conta o Sr. Secretario l-el^adras do expediente , em que

se comprehendia a seguinte correspondência; — Huin of-

ficio do Governo pela Secretaria de F.stado dos Negócios

do Reino, incluindo a copia do Auto lavrado em lair.a-

Ta na Cidade de Leiria no dia 4 do corrente
,

por onde

consta que n\r, prcgredio a eleição do Deputado , oue

falta por aquella Divisão , peins motivos que refere ;

passou á Com. de Infracções de Constituição. f)utro pela

Secretaria d' Estado dos .\'. das Justiças, incluindo a re-

lação do Governador do Uispado de Aiigra , acerca das

Paroquias que deve.vi subsistir n'a:)uelle 1 ispado. Outro
pela Secretaria d'Estndo dos Negócios da Gueria acom-
panhando as informações que lhe forão pedidas pela or-

dem das Cortes de iO de Janeiro ultimo; passou á Com-
Wiissáo de Justiça Criminal.

Mandou-se fazer menção honrosa das felicitações das

Camarás dé Palmela , Ferreira d' Aves , 5. Vicente da

(2) Ah meu V.José Agostinho , em que subida

obrigação te deve estar a nossa litteratura pelo muito que
forcejas e tens ha largos annos forcejado para se limpar o
ameno e deleitoso campo da nossa linguagem , dessas

plantações de tojos e ortigas a que os insipientes achão

tamanha graça!! O teu cordão da peste he hum arma-
zém riquíssimo , c fariissimo de todo o género de Cara-

puças , e dahi tirarei grandes subsídios para huma £;rave

4):ssertação sobre os :z Periódicos r:
,

que já em outra

parte definiste , e açoitaste magistralmente como sempre
costumas em toda a empreza litteraria de que te encar-

regas. Todo o erro dessas carapuças ioi o serem talhadas

e concluídas em Lisboa .... O nosso mal de querermos
sempre cousas de fora he incurável . . . . ( Nota do Vete-

rano D.fensor do Padre J, A. de M. )

(j) Renovo a advertência do iMestre Carapuceiro— Diário he palavra genérica . .

.

Bàra , e ViUúrinho da CaUanhcira. Ouvic-Se com agra=

á^ a do Juiz de Fora de Alu/ifurfli..

O Presidente da Camará ii'Aveiro envia o Auto do

primeiro escrutínio feito por aquella Divisão ;
passou à

« cnimissá;) dos Poderes , assim como liuma reptesentação

de vários Cidadãos sobre o mesmo objecto.

Passou á Conimissio das Pctiqóes huraa representa-

ção da Camará da Cidade do Porto , em que expõe que

as rendas da Casa Pia se achão desviadas do seu \erda-

deiro destino ; á mesma Commissão passarão diversas ou-

tras representações.

O Sr. Jiião Fedro'Riheiro participa acbar-se doente;

e o Sr. R(i/;)DJ dos Santos pede a sua denissâo
,
não ,só

por se achar doente , mas porque a sua Província se acha

em estado de dissidência ; do 1." ficarão as i;ortes intei-

radas , e o sesiindo passou á Conunissão de Infracções

de Constituiç.To.

O Sr. FoncecaKangel rliandou para a mez.'» para se-

rem distribuídos pelos Srs. Deputados exemplarts da coií-

ta que envia a Can.ara Constitucional da Cidade do Por-

ta
t do cofre da mesma Cidade, desde O tempo que to-

mou posse.

O Si. Macedo Cotttinlto pedio licença para ler huma

indicação para ser ãddicionada á do Sr. Moura, por ser

análogo o seu objecto, e sendo- llie concedida , Ico hum
extenso preambulo, cm que excitava o Patriotismo Na-

cional , nfíerece o seguinte Prrjedto de DectetO.

As Cortes Ordinárias Décrctão :

1." Todos os Commeiídudtrcs das oúatro ordens

Militares entregaràõ no Thesnuro Publico três partes 00

rendiniento liquido daS Commeiídas que estão gozando.

2.° Todas as Corporações Ecciesiasticas Rec:iilares

de ambos os sexos entregarão no Thesouro Publico treS

partes de todas as rendas liquidas.

j.® Os Limpos e Arcebispos entregaràõ no Thesou-

ro Publico tudo o que exceder de suas r'ndâs a 4.ccC(^

4.° Todos os Cónegos e Dignidades de qiiaesquer

Cabidos , ou Colegiadas entregarão no Thesouro Publico

duas partes das suas rendas

5.' Todo o rendimento das Commendas
,

que ac-

tualmente se aChão nas mãos dos aulicos Portngueies re-

verterá ao Thesouro Pilb ico , seja qualquer o motivo

porque lhe forão dadas ,
porpue nenhum he trais privi-

legiado do que o de salvar a Pátria.

6.° Todo o Proprietário, e todo o Ccnirr.ertiante

fica obrigado a pagar duas decimas.

7.° Todo o Empregado Publico que tiver de or-

denado hum conto de réis pagará duas decimas.

i." Este Decreto terá prompta e activa execução,

em quanto as Cortes não mandarem o contrario. Passou

á Commíssio Especial aonde se trata este objecto, unin-

do-se-lhe seu Author.

Feita a chamada pelo Sr. Secretario Basilio Alberta

achárão-se presentes 10} Srs. Deputados, e que faltavão

8 com causa , c 1 sem caúSa motivada.

Ordem do Dia.

A parte do Projecto adiada do Sr. Serpa Pinto sobre o

recrutamento de M ilidas,

An. }.° Que se mande dar baixa a todos os Mili-

cianos pobres doentes , e aos que tiverem completado

45 annos de idacíe.

Art. 4.° Que immediatamente , e com a maior

actividads se mande proceder ao recrutamento de Milicias
,

preferindo todos aquelles homens
,
que tem vivide tran-

quillos á sombra de revoltantes privilégios, em quanto

os desgraçados gemiáo curvados com o pezo do serviço,

e da indigência.

O Sr. Serpa Pinto tomou a palavra , e disse : está

determinado que os Corpos de Milícias sejão elevado á

força dos de Linha , isto he a Soo praças ; he por isso

necessário recrutar , e como não seja possível fazer-se
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este recrutamento segundo a Lei actual , porque a ex-

periência tem mostrado que he inexequível
,

propunha

o que se aciu em discussão. Que tratando pois do ob-

jecto em questão, isto lie, dar baixa a todos os indiví-

duos pobres que se acliio n.is Milícias , parece não ad-

iiiíttír discussão alguma, porque a justiça desta medida

por si fjlla , e só luima urgência tal como a da ultima

fuerra poderia su£:erir similliante medida. Pelo que toca

ás baixas pela idade, isso he de Lei, e já por ordem

áo Marechal Bercsford se estavão dando todos os se-

mestres ; acho por tanto que se deve approvai sem maior

discussão,

O Sr. Pereir" Pinio di?se : que quando a Commis-

sáo de Guerra offereceo o Projecto de recrutamento pa-

ra a tiopa da !." linha envolvia a da 2.^, e que na abo-

lição dos privilégios envolvia ambos os casos : agora de-

cretar o recrutamento sem abolir os privilégios he in-

com.pativel , e por isso julga se deve principiar por isto.

A palavra = pobre — também he mui vaga ; ha classes

a que se cliamão pobres, e que estão no caso de ser Mi-

licianos; he por esta razão a minha opinião que esta idéa

se explique pela palavra :r indigente = .

O í>r. Silveira Phito disse : que achava intempesti-

va esta discussão, porque tudo se achava determinado

por Lei.

Julgando-se a matéria discutida , o Sr. Presidente

poz a votos os artigos, que sendo rejeitados, estabelecé-

rão-se as seguintes regras , de que se tormasse liunia or-

dem ao Governo.

i." Fica revogada a ordem de 14 de Maio de 1S21,

que mandou suspender o recrutamento.

2," Que se proceda ao recrutamento conforme o

regulamento das Milícias.

j
' Que aquelles indivíduos que pelo mesmo regu-

lamento deviáo ser incluídos desde a idade de jO annos
,

o fiquem sendo desde a idade de 2;.

Passou-se á segunda parte da ordem do dia o 5."

artigo do parecer da Commissão Especial sobre pensões;

foi "pprovado com a emenda , de que as pensões de ^ue

trata este artigo sejáo collectadas ,
passanda á Commis-

são pata dizer qual ha de ser esta coUccta.

4.° Approvado desta maneira : ficão exceptuadas as

seguintes pensões: 1.° a de Lord Wellington; 2.° as

que se concederão aos que fizeráo serviços na uhíina

Campanha; 5.° os Estrangeiros que vierão estabelecer ai-

"Mm ramo de sciencia, ou industria. Estes serviços se-

rão classificados pelas Cortes corno está determinado.

5.° ApprOvado sem emenda alguma.

6.° Supprimio-se esta verba, ficando o Governo en-

carregado da conservação do edifício de Majra, cotio

lhe parecer mais conveniente.

7° Foi regeitado , e substituído pelo seguinte : =
Ficão sem eiTeito aS sobrevivencías de pensões, que se

houverem de verificar depois de publicado este Decreto,

salvas as concedidas por serviços relevantes , verificados

perante as Cortes.

8.° Não passou: substítuio-se a emenda do Sr. Pe-

reira do Carmo ; as pensões com retro aberto fic.ío ex-

tinctas.

9.° Foi approvado sem emenda alguma.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia da Sessão

ordinária o orçamento, e na extraordinária segundas lei-

turas , e Pareceres de Commissões ; e levantou a Sessão

ás 2 '- horas.

Carta de Lti.

"Dom João por Graça de Deos , e peia Constitui-

ção da Monarquia, Rei do Reino-Unido de Ponugol,

Brasil^ e Algarves , d'aquem e d'aléin, Mar em 4/''"

ca, etc. Faço saber a todos os meus súbditos que as Car«

tes Decretão , e eu sanccionei a Lei seguinte.

As Cortes considerando o estado de algumas Provin*

cias do Krasíl , Decretão provisoriamente o setjuinte :

I
° S.ío declaradas rebeldes todas as i-rovincias que

espontânea e lívrem.-nte desobedecem a Constituição, e

Leis da Monarquia Portugueza , ou reconhecem o rebel-

de Governo do Rio de Janeiro.

2° Ficão por tanto privadas do direito de repre-

sentação em ( ortes as Províncias do Ceara, í^arahiba do
IS'orte

,
Pernambuco, Alagoas, Rio deJ.;iiciro, e S.

Paulo : São em consequência despedidos os aciuats Depu-

tados em Cortes por aquell,is Províncias.

5,° As Províncias privadas do direito de represen-

tação serão a elle restituídas na proporção que lhes cou-

ber
,
quando sinceramente voltarem s Irgitima obediência

do Governo t- onstitucional do Reino-Unido. Lisboa Pa-

ço das Cortes 14 de Janeiro de 182J.
Por tanto mando a todas as Authoridadcs , a quem

o conhecímciuo , e execução da referida Lei pertencer,

que a cuniprão, e executem tão inteiramente como nel-

la se contém. O Secretario de Estado dos Xegocios do

Reino a faça imprimir, publicar, e correr. Daiia no Pa-

lácio de Queluz aos 20 de Janeiro de 1E2}. ElRei com
Guarda. Uliitpe Ferreira de Araiijo e Caiiro,

Sr. Redactor,

Permitta-me tazer-lhe duas perguntas breves.—Quarv»

do hum malvado ocioso accusa por escrito assígnado hurti

Empregado de prevaricar no seu Emprego, e se vai dis-

to conhecer , e no conhecimento se acha que a letra e

assignatura não he daquelle que se inculca ; e aliás se

pnde vir no conhecimento de quem he o tabtícador ;
por-

que se não procede nesta indagação para se castigar o
calumníador ? — Outra. Quando hum ocioso malvado ac-

cusa hum Empregado de prevaricar no seu Emprsgo, O

mandando-se conhecer se acha ser mentirosa aaccusaçãoj

jjorque se não procede contra o falso accusador ?— Esti-

marei que me responda, e se não me quízer fazer este

obsequio, deixemos á Nação fazello
,

porque ha de res-

ponder com acerto por isso que vox popiili Espera

inerecer-'he este obsequio, e ao menos de inserir estas

perguntas de
Hum Curioso.

Granjo 20 de Janeiro deiSaj.

N=„^a;í^:::^^::í^:::s^:^í^:^:^:^'''''''^

.ANNUN CIO.

Sahio á luz : Memoria sobre o procedimento havida

com S. M, a 'Rainhit -, analysodo emjrente da Consti^^

tuição. Por D. G. C. C. B. Esta Memoria he dividida

em tres partes ; na ).' se prova que a lei' de 11 de Ou-

tubro nio he clara acerca da Pvainha ; na 2.'" que sendo

a lei , ou devendo ser igual para todos , e não devendo

a pena passar do delinquente, isto se não .pratica nj

procedimento havido com a Rainha; e na J.° se prova

que a resposta de S. M. em nada a compromette para

que se lhe inflija a comminação da lei. A Constitui-

ção da poderoso apoio ás razões do Author, e neste no-

vo escrito se augmenta ainda a colossal força dos racio-

cínios com que se tem combatido e derrotado os dos

inimigos de S. M. , teimosos em fazella sahir do Reino
^

do lado de seu Augusto Esposo, e da companhia de seus

Sereníssimos Filhos. — V«iide-se nas lojas de Carvath»

ao Chiado ; A. P. Lopes , e na de hemos na Rua do

Ouro ; de João Henriques na Rua Augusta ; e de ^í«-

chado na Rua da Prata.

IN A I í\l P 11 E N S A íN A C i (JN A L.
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crKe em que se acha hoje a Península ha muito es-

tava prevista por todos os homens prudentes
,
que na ii-

íão reflectida da historia, e no cnnhecimenío do coração

liurnano acliaváo sobejos motivos para teniírem a tem-
pestade que nos ameaça. Quando todos =xultavão , a se

indi^navão mesmo de queai , como a Gazeta Universal
,

referia factos certíssimos , e publicava documentos offi-

ciaes que denionstraváo o espirito de opposiçao dos Ga-
binetes da Europa as novas Instituições Peninsulares,

opposição constantemente revestida do pretexto da vio-

lência com que ellas forão estabelecidas , lamentava o

verdadeiro amante òii Pátria a cesjueira a que se entre-

gavão neste ponto até os que tinháo por obris^ação im-
mediata prever e prevenir com tempo tuilo quanto se

podesse julgar necessário na hypothese de liuma invasão.

Nada porém vimos prevenido, e só temos visto na Hes-
panlia e em Portugal medidas aptas a dividir , e quasi

nenhumas propria-s para pôr em fraternal união todos os

habitantes destes paires. A' lerta disto tem estado as Na-
ções ADiadas , e á proporção que tem visto os erros de
nossos polilicos, a falta de methodo nas nossas reformas,

e espalhadb o desgosto por quasi todas as classes , a que
se tem até agora feito muito maior damno que benefi-

cio a titulo de economia indispensável , reduzindo-se á

pobreza innumeraveis famílias, assim tem ido com tanto

maior facilidade na execução da sua ha longo tempo pre-

meditada empreza, não de desthronizar Reis, como o
Tyranno Corso, mas de restituir aos Monarcas Peninsu-
].ires prerogativas de que Os considerão esbulhados, e que
os Alliados receião também perder se conservarem o Sys-

tema Peninsular em seu devido vigor. Ha dez mezes que
a Gazeta Universal , no Juizo politico publicado no N."

94 , expoz bem cisara e francamente a marcha que le\ a»
vão os negócios ; mas inutilmente vaticinou Cassandra
aos Troianos a sua ruina se não a prevenissem a tempo
e com prudência ; bem como aquella foi mettida em hu-
ma torre

, e reputada insensata por suas predicçóes , as-

sim o Redactor da Gazeta Universal foi escarnecido pe-
los estouvados do tempo, e lhe armarão o modo de o
metterem na Cadeia por aquelle artigo, onde seu então
incógnito Pi. havia evidenciado quanto estava passando,
e se deveria ir seguindo. Deixemos pnrém a passada in-

cúria, filha de causas que talvez não sejão as n:ais obvias.

Agora não lia remédio senão lançar niáo das providencias

mais adequadas em nossa actual situação. He isto o que
vemos pretende pôr em pratica o Congresso Nacional.

Na sessão de lo deste mez se apreseniáráo vários proje-

ctos tendentes a este fim ; mas não podemos deixar de

notar em alguns dos nossos illustrcs Deputados grande

precipitação em algumas de suas idéjs naquella occasião

expostas. Estremece o coração do honiem amante da jus-

tiça e da bem entendida liberdade cívica ao ler discursos

c proposições que vão atacar directamente os dois mais

sagrados direitos o da Propriedade e o da Liberdade indi-

vidual , as duas mais solidas colun-nas que sustentão o

edifício social nos povos civilizados. Onde se vio ján ais

huma Assembléa de Legisladores, (í excepção dessas épo-

cas fataes da Revolução Franceza , nos tempos dos JVla-

rats e Rrbe«pierres) ,
porque a Pátria se via ameaçada

de huma guerra, e mesmo da escravidão a hum Conquis-

tador bárbaro , decretarem a suspensão da Liberdade le-

gal dos Cidadãos? E será na culta Europa, no illustradt>

Portugal, em hum paiz onde a Justiça e a Rcligiáo aca-

bão de ser, se he possível, mais estreita e imperiosa-

mente mandadas manter pela Constituição que ha pouco

jurámos, ha de ser neste paiz que, sem haver guerra ci-

vil, sem haver a menor commoção publica, se ha de

hum Deputado lembrar, e invidar suas forças e influen-

cia para fazer suspender esse Hoheas corpus , esse ante-

mural da cívica liberdade
,

que a mesma Constituição

acaba de assemirar-nos ? Que não p('HÍe ás vezes até nos

mais conspícuos Varões o eléctrico efFeito de huma no^^

ticia aterradora! — Suspend.i-se o Kahcai corpus, tire-

se aos que tem gozado privilégios^ e aos que ttm abun-

dantes bens, o que nos falta para manter a guerra!..,

Eis-aqui de que modo inconsideradaniente Se d.i aos ini*

migos de nossas instituições hum poderoso pretexto para

em seus manifestos corarem e corrcborarem rrais sua

asserção de que os Governos da Península i.ão respei-

tão o direito de propriedade , nem a própria segurança

pessoal. Não, Legisladores, não he este o meio de

occorrer ás imminantes tentativas dos estrangeiros.

Lancemos mãos de todos os recursos que forem compatí-

veis com as nossas posses , mas não dos que forem in-

compatíveis com a justiça
,

primeiro e único alvo de

que jamais di ve Governo algum despregar suas vistas.

Ás nações
,

por mais recursos que tenhão , nunca podem
fazer huma defeza constante quando forem desunidas por

partidos , e quando estes tiverem sua origem no desgos-

to causado pela arbitrariedade , e pelo acintoso despojo

das fruições justamente adquiridas pelos indiviíTuos. To-
dos devem concorrer de hum modo cornpati\el com os

seus meios ou posses para a defeza e salvação da Pátria ;

mas he necessário que na resolução que a Suprema Au-

thoridade toma para chamar todos os Cidadãos em soc-

corro desta Mãi commum , se não observe aversão a

Classes ou indivíduos , e parcialidade nas ii^edidas. Os
que mais possuem com trais deVem concorrer; mas isto

deve ser com acertada proporção que se estenda a to-

dos : porque hum honiem
,

que herdou ou ganhou
, ou

soube poupar muito , se acha possuidor de grandes cabe-

daes , não se segue que elles se lhe devão tirar ; isso

fora roubo ; póde-se exigir delle cue os empreste , com
módico interesse; m:is não que á força os dé. — Ora em
hum caso repentino jamais Estado algum pôde occorrer

ás suas despezas inesperadas por outro meio senão o de

empréstimo , ainda que seja forçado , mas segurando a

nova divida contrahida.
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Que prompto reciifso pecuniário podem dar as íit>-

posições extraordinárias sobre ramos defecados taes co-

mo os dos Empregados
,
que tem sido coarctados cm seus

ordenados por urgências do Tliesoiiro , de Donos ou Usii-

fructuarios de terras que os impostos , a Lei dos Foraps ,

a escacez de numerário das Províncias ^ o pouco gyro do

commercio, e intempérie das estações tem redu7Ído tan-

to em seus interesses? Esperar-se-ha pelas cobranças des-

tes terços, destas decimas para haver dinheiro para as

despezas Decorrentes? Mandar-seháo buscar para o The-
souro os productos das terras ? Podem acaso forçar-se o»

compradores a dar c seu dinheiro por géneros
,

por pré-

dios
,

per cousas em fim que não querem ou não podem
comprar? Nada disto se pede tazer : porem o tempo cor-

le , as despezas crescem, e os meins são precisos; a

prudência, e a justiça hum só meio seguro encontrão
— hum Empréstimo immediato. Hum Empréstimo, de

sei? milhões por exemplo , repartido pelos nossos Capi-

talistas , e com hum premio racinnavel
,

poderia ter por

Jiypotheca hum imposto sobre vários ramos de luxo , hu-

ma decima dobrada nos productos dos bens de raiz urba-

nos, hum duplicado anno de morto nos Benefícios Ec-

clesiasticos que passassem de hum conto de reis. Que
duvida haveria de saldar em seis annos hum tal Emprés-

timo e seu juro ? O premio de 6 pOr cento ao annO

em 6 milhões siio 144 corftos ; no primeiro anno seriáo

precisos 544 contos para amortizar hum milhão, e pagar

O premio dos 6 ; no segundo anno erão precisos 520
contos para o premio de 5 milhões , e amortisação de

lium milhão; no j.° anno erão precisos 4^4 contos pa-

ia premio dos quatro milhões , e pagamento de hum ;

no 4..° anno erão precisos 47 2 contos; no 5.° dnno 448
contos ; e no 6.° anno 424 contos

,
que findaváo o pa-

g'arnento. Nós seis annos pagaria o Thesouro de premio

492 contos de reis aos Capitalistas, e lhes embnlçaria o
sfetj Capital. E que duvida podia haver em achar modo
de lanqar por seis annos impostos suaves que rendessem

Quinhentos contos pouco mais ou menos para amortisar

*sta divida Urgentíssima ? Triste tora o Financeiro que ná»

o soubesse fazer sem vexame do Publico ! Por este tnes-

íTio recurso se poderia
,
passados os seis annos , reduzir

a metade esse imposto , esse anno de morto ^ essa déci-

ma
,
que as circunstancias hzerão augmentar, e por ou-

tros seis annos serviria o seu producto ( de meio milhão

pouco mais ou menos cada anno) para sc applicar á amor-

tisação da Divida Publica. Assim se ganharia tempo para

pôr as Finanças em o melhor pé pela reducção da força

armada, pela mais acertada imposição dos tnbutos
,
pela

melhor organisação dos ramos diversos da publica admi-

nistração das Rendas do Estado ^ e pelo maior auge de
prosperidade na Agricultura, ns Commercio, nas Fabri-

cas que trabalhem principalmente em ptoducçóes do paiz
,

e na Navegação Mercantil animada com sabias e bem
combinadas leis.

Não he de modo algum conveniente na situação

actual exorbitar dos meios lícitos, e moderados: nunca

o he ; mas muito menos em tempos em que he neces-

.^âria a União dos 'Cidadãos ; não se excita o patriotismo

com injustiças.

E que diremos doS escritores públicos que estão usan-

do de baixíssima litiguagem cmitra os Monarcas ? Julgão

acaso que as suas palavras amedrentão os da Santa Al-

liança ? Persuadem-se que sua f.iral resolução contra a

Península pôde recuar diante das injurias que se lhes

àssacao ? Ou nós teremos a fortuna' de os reduzir á razão,

ou os venceremos com as armas , ou receberemos rielles

a Lei. No primeiro caso , ninguém pôde esperar que com
sarcasmos e insultos elles sejío convencidos e levados a

ouvir as vozes da justiça; no segundo, não ha digna

de hum povo valoroso essa linguagem ; e no terceiro
,

ai daquelles que' tivessem cabido nas mSos dos cue lia-

vlão teiamente injuriado. Ha]a pois dignidade
,

própria

de huma Nação invicta e generosí como a Portiigaei«
,

para cOm os Governos estrangeiros ; mostre-se-lhes sua

injustiça , seu errado pTOCídimento , sua arrojada temeri-

dade , com bem fundados díscursús , com hum comporta-

inanto franco, e acções de bum psvo amante da ordem.

he de

anceia ,

temer se lhe

para dominnr
t o venenoso fel de vingança

de luim povo que desde f sua aurora ih Regenerai;'»
nunca soube deslizar da obediência ás authoridades , nem
manchar com huma unica pinga de sangue este seu sa-

grado terreno , apezar de haver tantos que assaz o tem
provocado a isso com seus insjnos discursos.

Já houve quem se lembrasse de erigir hum Directó-

rio Executivo, tendo nós hum Rei Caiutitmional \ .. Nio
queremos julgar espirito máo nesta proposiçãrj

,
que hor-

rorisa ; mas só lembraremos que a Tyrannia toma mui-
tas e mui diversis altitudes , e

abra assim a porta
,

por que ella

entre nós , e para entorn

sobre muitos Portugu^zes honrados

"Ha tyrannia (diz hum modcTnissimo A. Francez)
quando homens infamados pela corrupção de seus costu-

mes e pela servil versatilidade de suas opiniões, tem o

privilegio de ultrajar todos es dias os liomens de bem, e

quando se veda a defeza aos calumniados.— Ha tyrannia

quando sáo repellidos dos empregos puiilicos os homens
que nada querem fazer contra a honra e contra a probi-

dade Ha tyrannia finalmente qumdo os louvores

<^.i Authoridade não sahem senão de hfcai mercenárias
,

e os homens de bem se calão.. . . Armar laços , semear

espiões , abrir abysinos no caminho dos Cidadãos , he

obra da Tyrannia ; cahir n<K laços , ser subvertido nos

abvsmos, he o destino dos Tyrannot. " (Mcir,il applicíidtr

áPalitccn, Tom. I.) Com isto terminamos este discurso

dirigido só ao bem dos nossos Concidadãos- Praza ao ("eo

se escute sempre a voz da Sabedoria 110 Augusto Con-
gresso da Nação.

Sr. Redactor da G. U.

Rogo-lhe queira dar lugar no seu único verdadeiro

Peridico ao seguinte :

Tenho visto declamar por muitos modos e manei-

ras contra a grandeza
, isto he , contra os nossos Fidal-

^s , como usurpadores das rendas publicas , etc. etc.

Em 1821 escrevi cu huma Memoria sobre a Agricultura ,

que foi impressa, e nella , entre outras cousas , dizia:

"que convinha aos Fidalgos e aos Povos
,
que os primei-

ros habitassem nas suas quintas do campo, porque se es-

palhavão as suas riquezas pelos povos, aquém elles acu-

dião nas suas necessidades , moléstias , etc. Tenho a

maior satisfação de ver confirmado com hum novo exem-
plo o meu conceito

, e o que disse naquella Memoria :

A maior cheia que talvez ten» vista os séculos no

lio Tejo he a de Janeiro de i8:j ; muitos lugares, co-

mo Barquinha , Reguengo àe Àlvich , Porto de Muge
^

Valla.iít , etc. forão víctinias da mais furiosa enchente
;

os lugares de Porto de Muge , e ValUJa forão sitiados

pelo Tejo repentinamente pelos arrombamentos inespe-

rados das tapadas, que succumbírão ao pczo da agua; os

seus habitantes fizerão bandeiras doslenções, subirão aci-

ma dos telhados e arvores, atiraráo tiros, dando asiim a

entender a aftlicção em que sc vi.ío, demandando soccoi-

ro. — ( hega isto á notícia do magnânimo, generoso , e

religioso Duque do Cadaval, que se acha na sua Ouinta

de Muge ; este Fidrlgo , clieio da piedade que sempre o

tem distmguido , e àquela taoilUistre corno antiga Casa
,

voa em soccorro d'aqucll'*s afilictos povos; suas embar-
cações do seu particular serviço , seus creados , e tudo

quanto tem á sua disposição se emprega 3 bem da l;ti-

manidade ; salva-os do naufrágio! Abre ts seus cehiros e

a sua despensa , soccorrc a todos , raatj-lhes a fome,
transporta-os a lugar seguro , isto he , muitos para o scu

Palácio, c alli lhe esta djiidi todos os snccorros ! ! Não
foi só ás creaturas , foi também aos animaes a quein sal-

vou a vida ; seus mattos e palheiros f rão francueados

para sustento dos gados , ate do po"o de Muge ; em
huma palavra tudo o que se pôde di?er e esperar de hum
liomem completamente humano e gcn.-roso, e de huma
alma grande e bem formada

,
praticou em favor daquel-

les povos o Exm. Duque áo Cadaval , e está praticando;
porque a cheia ainda esti grande, e os seus estragos de-

vem continuar, e são irreparáveis!!
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EÍ5-nqiii , S|. Rc^jctor , ao que éú chamo amor de

Pátria, Religião, e luimanidade ! ! e não era justo que

acções taís fiquem no eiqiiecimento , ainda que não sej.i

senão para confundir os inimigos da Nobreza , qu3 não
são capazes de praticar acções destas, e só saio filantró-

picos em palavras, e senão veremos se a sua filantropia

os leva a abrir hunia subscripção em favor de tantos po-

vos e lavradores arruinados e perdidos pela cheia do Tt-
jol\ Veremos se ha quem disponha de huma quantia

jgual á que se deo ao H. mór de Nafotes , Pe/ie
, ^)jrd

entisicar mais o Thesouro!! Veremos se ha dois contos

de rs. annuaes a favor dos lavradores perdidos ! ! ! ! Isto
,

Sr. Redactor , he que eu creio que iiãc- hcmbrará
,

por-

que estes desgraçados não são da Tribu de . . . s?o da do

Esm. Duque do Cadaval
,
que sabe combinar a grandeza

com a niiseticordia , e a humanidjde com a justiça. ...

Pois se para tudo ha dinheiro, e para isto não , nunca

mais quero ouvir fallar na filantropia do tempo.... tão

apregoada no Thuribiilo, a tavor dos que mSs sabemos...
A Deos , Sr. Redactor. — Saltarem lO de Fevereiro de'

18 2 j. Sou o seu assij^nante. — Joié António Oliveira

Barreto.

Sr. Redactor.

Tendo chefado inda ajora ás minhas mãos as 'No-

ias ,
que o DesembarjaJor Vicente José Ferreira Cerdo-

sa fizera ao Accordão, proferido no Juizo das Capellas da

Ciroa em 29 d'Abril de 1820, na Causa intentada pelos

Procuradores Régios contra o Coronel JS^tcoláo Maria
V^aposo , da Ilha de 5. Miguel, para o fim deste abrir

iTião dos bens, que o referido Dc;sembargador lhe vende-

ra, pelo fazer sem expressa licença de S. Magestade
,

que como Príncipe Regente lho3 doara por Decreto de

1! de Fevereiro de líícó: e vendo eu na sua observa-

ção final
,

que o mesmo A. das Notas já publicara huma
Memoria Jundica sobre o mesmo objecto do Accordão '

j.iara ver se alguém se atrevia a responder-ihe ; fazendo

até imprimir 110 Supplcmento do Diário do Governo , em
25 de Outubro de 182J, huma nova supplica para que

Jhe corrigissem letts erros ^ e para que o Publico julgasse

da sabedoria, ou da ignorância dos que no Accordão po-

zeião suas rubricas: sem ter em vista huma, nem outra

cousa ; isto he , nem accusar os erros do Desembargador

Vicente José Ferreira Cardoso (que l\a muitos annos

respeito, sem que o conheça, reputando-o por hum dos

maiores Litteratos da Nação, e tendo colhido grandes fru-

ctos dos seus bem conhecidos escritos) nem querer in-

culcar ao Publico n sabedoria , ou ignorância dos AA. do

Accordão ; e somente irovido de hum génio que pos-

suo , e que não soffre tranquillo que a justiça appareça

em publico senão revestida com o cândido e simples

manto da verdade , eu vou a dizer em abono desta
, que

imparcialmente defendo, ( apezar de Cidadão, e como,
tal interessado) o que julgo, como Jurista, sobre a ques-

tão que decidio aquelle notado Accordão : mas como em
hum Periódico (de que apenas me posso agora valer) se

não possão admittir longas observações , eu resumirei es-

tas o mais que me seja possível, mas sempre de modo,
que eu possa ser entendido pelo Publico, e pela Nação,

a que me dirijo, como immcdiatairente interessada.

Julgou pois o Accordão —"que o R. estava incur-

" so no Commísso decretado pela Ord, Liv. 2, tit. jj,
"§19, pela compra que fizera dos bens de que nelle se
" trata , sem ter precedido a devida licença , e Authori*

*' dade Regia, e o condenina a que abra mão delles com
"os fructos recebidos desde a contestação da liile , cuja

"importância se liquidaria na execução, pagando mais

"as custas dos Autos, ficando salvas as Acções por que
" protestou o Desembargador Procurador da Real Fazen-

da
,

quanto ao excesso dos rendimentos recebidos pelo
" Donatário > e ao Réo o Direito para a evicção."

Sendo este o Julgado que he combatido pelo illu-s-

tre A. das Notas ao mesmo Accordão em que foi profe-

rido ; e sendo o seu pVincipal argumento o de dizer =
" que os bens de que trata o Accordão, e que elje ven-
" dera ao Réo , não são dos que falia a Ord. Liv. 2

,

"tit. 55, § 19 '/( fin., cnmo se persuadirão Os seus .AA.

,

" mas sim bens vacantes, e de que trata o § 22 do mes-
" mo titulo ; e que pOr consequência , á face d.i Ord'.

"Liv. 2, tit. 56, e das opiniões dos AA. celebres, que
"cita em a 2.' Nota, a Sentença proferida nelle sé

"deverá julgar niilla , mesmo por ser dada contra outra

"Sentença, que os julgou COino pioprins dellc Cessio-
" nario da Coroa " rr : para responder "competentenitnte

3 isto sera necessário mostrar: 1.° qfial era a natureza,

ou qualidade dos bens doados por aquelle Decreto : 8.

ver, e examinar a força das palafras por que se fez a

Werc" : j.° attender aos termos porqUe lhe forão julga-

dos os mesmos bens na competente reivindicação

Vamos ao I." pOiíto. Ainda que das pal.jvras do
Decreto (que se acha a pag. 41 das Notas) se nãc possa

eniligir bem qual era a n.itureza dos bens doados, porque

ainda então não era liquida, e só por meio da reiviíidi-
'

cação, para que elle lhe dava direito, se prdia liquidar;

comtudo dos termos, porque foi posta a mesma Acção
em Juízo, ou Libello de rtu indicação, e se achão a pag.

26 das Notas, se vê manifestamente serem Vincnlodos ;

porque se explica o petitório desta maneira: r: " e os

"bens da Copella nelle (Testamento) instituída, v;.gos

"para a Real Coroa ou Fazenda , c hoje pertencentes aií

"A. seu Cessionário, para es haver, e os seus r<nd)-
" mentos , como próprios." =: E para não restar duvida

sobte a natureza dos mesmos bens, os AA. do Accor-
dão

,
que julgarão este Libello de reivindicação por pro-

vado , disserão nelle :=:"e por sdtinentes ao A. os bens
" pedidcs na qualidade de Vinculados

,
que assumirão na

"instituição da Copella." ~
Temos por tanto já ssbido , e sem duvida

,
que os

bens doados erao Vinculados
, ccn.o de Cnyilla ; apezar

de querer o contrario o A. das referidas Notas : vejarros

agora se são ou não estes bens comprehendícos no tit. §
19 da referida Ord. Lego que elles vaguem para a Co-
roa, ou for falta de Siiccei:So

, ou for Con.misso
, què

são só os termos em que clles podiáo set doados peloSo-
bérano

;
porque só peles ditos deis modos he que deixão

o domínio particular, e entrão na administrsçiío da Co-
roa, para cuja liquidação ha hum Juizo privativamente

estabelecido.

A generalidade com qtie se explica o cit.
§ parece

comprehender toda a Doscão Real; pois que diz no pr.:

r: " Se aquelle, que a terra, cu terras houve por Doa-
" ção Real, ou por outra qualquer Successão . . . ." e no

fim =: " E tudo isto haveiá lugar (de não deverem ser
" vendidos sem licença Regia , debaixo da pena de pet-

"dimento), posto que nas doações fosse contetjdo que
" os Donatários as podessein vender , dar , doar , escam-
" bar , e fazer delias o que lhes aprouver, cetro de cou-
" sa sna própria." :=

Mas como esta Ordenação só falia dos bens sujeitos

á Lei Mental , ou dos incorporados real ou verbaloiente

nos próprios da Corca
,

pertende por isso mostrar o re-

ferido A. das Notas que os bens
,

que lhe fcrão doados
por aquelle Decreto , e a que se refere o Acccidão , não
são daquelia natureza, mas sim dos que ttíta o § 22 d»
mesmo tit.

,
que se explica da n aneira seguinte : =; " os:

" bens que foráo applícados ou confiscados pata a toros
"por alguns maleficins , cu por descbediehcias cu per
" serem indignas as pessoas a que forem deixpdos

, ou
" por ficarem os bens vagos por n oite de alguns abin-
" testados Se ao tempo que tossem doados já esti-
" vessem incorporados no Património d'FlRei , convém
"a saber escritos nos Livros dos Próprios, cu se na Car-
" ta de Mercê se fizesse expressa n erção que foráo in-
" corporados em o Patiiii;onio Real, erri taes casos fos-

"sem havidos como bens da Coroa, e fossem julgados

"segundo a natureza, e condições delles: e os que não
"forem assim incorporados, fossem liavidcs por bens
" patrimoniaes , e segundo a natureza, e condição de pa-
"trimoníaes losseni julgados.' r: Destes tiltirros pois he
que o A. das Notas quer entender a sua drsçáo.

Poròm se eu rrosttar, pela Legislação existente, e
que já vogava ao terrpo da ftjeicê

, que os bens que fi-

zeráo objecto desta
, já estavão veibalmente incorpoiados
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na Coroa , como suppoz o Accardáo de pag. j das No-

tas , creio que terei mostrado a justiça do seu mesmo
julgado.

Vamos á prova, ou demonstração da minha propc-

siçáo.

A Ord. Liv. 2. tjt. 56 explicando o que he incor-

poração verbal na Coroa dos bens confiscados ou vacan-

tes , diz assim : r; " que quando nas doações forem pes-

etas estas palavras = lyue nós confiicamos ,
nproprianws

,

"unimos , ou incorporamos os ditos bens, terras ,
liCida-

" mentos à Coroa de nossosReinos, e elUs assi confiscadoí,

" e apropriados os damos , e doamos ~
,
por taes palavras

*'
ficão realmente incorporados, e feitos na Corna

"do Reino, assi como se fossem com toda a solemnida-

" de de direito escriptos^ e postos nos Livros dos pro-

*' prios bens da Coroa, r^"

Isto posto, vamos a ver as palavras do Decreto,

que fez a Wercá , e estas se aclião a pag. 41 das Notas

da maneira seguinte :=:" Hei por bem fazer Mercê ao

*' Dr. . . . . . . de todo e qualquer direito que a Coroa,
*' e a Minba Real Fazenda possa ter

,
para succeder por

*' falta de lierdeiros , e successores nos bens
,
que ficarão

*' por morte de até prcfazer o rendimento de

"três mil cruzados; porque se estes bens excederem ao

"dito rendimento ficará o excesso pertencendo á Minha
"^^ Coroa e Fazenda " = E eis aqui temos nós já

liuma incorporação verbal feita de taes bens no Decreto

de Sua Mercê ; e ainda que estas palavras se referem so-

mente ao excesso d^s ties iril cruzados , ninguém del-

ias , nem de todo o Decreto poderá conhecer, qual he

o principal, e qual he o accessono ; isto lie se o rendi-

jnento dos três mil cruzados, se o seu e.xcesso
,
que po-

dia ser muito maior: e então incorporado o principal

iião se julgaria incorporado o seu accessotio , ou a parte

jião se comprehende no seu todo !

Pars in totó est. L. 7. de Excep. reijnd. = Appel-

latione rei pars etifm coiitinetiir. L. 72. de Veibor, isig.

^ Pr^dii oppellatione etiam pars contmetur. L. i j. § 1.

áie fand. dolat- = E que o accessorio segue a natureza

<lo principal ninguém o duvida, e he excusado produzir

para isto textos juridicos.

Mas se o Decreto da Mercê nío comprehendeo ex-

pressamente todos os bens naquella incorporação verbal,

foi certamente (como devemos supor da mente do Doa-

dor) para não confundir os bens , ou a porção delles que

queria doar , com a que reservava para si , ou para a Sua

Real Fazenda , e Coroa.

Mas se este argumento ainda não satisfaz , vamos a

outro mais forte, e terminante; por ser tirado do Peti-

tório, ou conclusão do Libcllo da reivindicação dos mes-

mos hens, que se acha a pag. 26. das mesmas Notas,

Diz este , tjiic os bens pedidos erão de Capella
,
(co-

ino já se mostrou) e que a Miíericordia de l'onie de Li-

ma estava na possc de l/ie nomear administrador : — Oa
sendo isto assim , e sendo certo que o Decreto de 15

de Março de 1800, incorporara (verbalmente) na Rea!

Coroa, não só os Padrões , mas todos os mais bens de

raiz livres ou vinculados, que possuiáo, contra a prohi-*

biçâo das Leis, as Casas de Misericórdia, e Hospitaes ;

e que destes bens assim incorporados na Coroa ( como
se explica o Decreto) fizera ftlercê ás ditas Casas, com
as declarações neile expressas, cuja Mercê fora confirma-

da pelo § 2. do aIv. de i S de Outubro de 1 S06 , so-

bre o que náo pôde haver a menor duvida
,

porque te-

mos Lei e.spressa, e temos a acção de reivi ndicaç.io in-

tentada pelo A. das Notas , como cessionário da Coroa
,

contra a referida Misericórdia , e contra os Ad.ninistra-

dores António da Costa Guimarães , e o Padre Manoel

da Silva , como se vê dos Artigos do Libello a pag. 25.

e 26. das Notas; claro fica, que taes bens, como pos-

suídos pnr hiima Misericórdia do Reino, entre os annos

de 1800 e 1807 , e estavão ao tempo da Doação (que

foi em II de Fevereiro de 1806) já incorporados ver-

balmente na Real Coroa, e por consequência ahi temos

os mesmos bens comprefiendidos no §. 19. da Ord. Liv-

2. tit. }5. , em virtude do que dispõe o §. 22. do mes-

o tit. j6. do mesmo Livro.

Além do que
, já o §. 18 do L. de 9 de Setembro

de 1769 instaurado pelo de 20 de Maio de 1796 tinha

declarado
, que todas as Capellas que se achassem de-

volutas , e que dahi em diante se devolvesssem á Co-
roa , ou por commissos , ou por serem vacantes, se jul-

gassem todos os seus bens devolutos i Coroa , como alo-

diaes vacantes.

Mas supponhamos
,
por hum pouco, e contra a ex-

pressão do Libello, e Accordão quê o julgou por prova-

do, que taes bens não erão às Capella , mas sim vacan~

tes
,

por falta de herdeiros , como agora quer inculcar o
mesmo A. das Notas, então ainda este ficava em peotes

circunstancias
; porque todos sabem , que ainda que taes

bens, ou heranças pertenção ao Fisco, com tudo os Srs.

Reis deste Reino fizerão Mercê delias á Fazenda dos

captivos, como se vê da Ord, doSr. D. Manoel de 1526,
e Regimento de 1 1 de Maio de 1560, dado peio Sr.

D. Sebastião ao Mamposteiro-mór dos captivos , o que
foi ultimamente confirmado pelo Sr. D. José em o §. 7
do L, de 4 de Dezembro de 1775 , em quanto diz; =
" Em terceiro lugar lhes pertencem as heranças não ad-
'• didas , e bens

,
que forem vagos para a Coroa por fal-

"ta de successáo
,

que Sou servido de novo applicar

"para os sobreditos captivos , como j.i antecedente

-

'' mente se achava disposto no Regimento antigo. :="

E portanto como podia S. M fazer Mercê daqui Mo'

que já tinha doado ? Mas se a causa cottêo no Juizo das

Capellas da Coroa, onde só correm as questões sobre bens

vinculados, na forma do AIv. de 2 j de Maio de 1775 ,

porque as dos bens vacantes correm no Juizo dos Resí-

duos, e captivos, como he pratica constante , e consta

de varias Leis, e ultimamente da Res. de 2 de Setem-
bro de 181 7, como se poderá dizer seriamente por hum
Jurista, que a Mercê comprehendeo bens vacantes , e náO'

vinculados ?

Nem se diga contra isto, o que affírma o A. das No-
tas a p. 27 e 28 delias, que pedindo-se no Libello, sc

Julgassem vagos os btns da Capella instituida em liUm

Testamento
^
que isto nao era pedir Capella, por quanta

todos sab;m que as Capellas , ou bens vinculados vagão

para a Corça, ou por falta de Successáo legitima, ou
por commisso. A i.' espécie verifica-se quando se ex-

tingue a familia do sangue do instituidor (Ord. Liv. 4.

tit. lOo. §. 2. L. de 2j de Maio de 1775 e §. 18 da L.

de 9 de Setembro de 1769 ). E a 2." quando a vocação

he contra a Lei , como sc he chamado para a successáo

algum corpo de Mãomorta (como expiíco amplamente
na 2/ edição do meu Trat. de Testamentos cap. 42. §.

9. e IO. ) o que se verifica em o nosso caso presente.

Ord. Liv. 2. tit. iS. §. I. e 5., L. de 9 de Setembro de

1769. §. II., e Alvará de 14 de Janriro de 1807. §. 8.

onde se descwvem as seguintes , e importantes palavia'! —
"que a Real Coroa tem domínio fundado, e inherente

''nos bens vinculados, e de Capellas vagas por com-
"misso, ou extincção de legítimos successores por

"cujos factos so devolvem logo toes bens para os^ Pro-
" prias.—'-

E aqui temos pOr tanto liuma novj , e expressa in-

corporação verbal de todos os bens vinculjdos
,

que va-

garem por commisso , ou falta de successjo legitima ; e

tanto
,

que quando a Coroa reivendica taes bens não lie

a ella que pertence provar , mas sim ao possuidor i

por isso que a R-eal Coroa (hoje a Naçio) tem Direita

fundado na vacância, logo que seja arguila. Ora Os bens
doados , e de que se trata erão desta natureza , ou por

estarem vagos , ou por terem cahido em commisso
, co-

mo fica mostrado ; logo parece
,
que o Accordão notado

julgou bem , e conforme a estes princípios jurídicos,

huma vez que se não pedio licença a EIRei para a

venda que se fez de tal espécie de bens doados
, po'

se acharem verbalmente incorporados nos próprios da Coroa.

Mas para corroborar mais este meu parecer, eu pas-

so a fazer mais algumas reflexões.

( Conclui'' -se-ho, )

MA I JM P 11 £ xN S A JN A C 1 O N A ]..
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R
Lisboa 14 de Feverelra.

. tfcebemos as follias Ac Madrid de 5 a 7 do corrente.

Os facciosos conservavão-se a 5 em Huet , e o General

Âhiiíal em offitio de 4, datado de Belhsca (ao Sul de

líuct cousa de 2 léguas) , annunciando que não tiiilia

occorrido novidade particular , dizia que aquelles se con-

tiiiuavão alli a fortificar, e que elle esperava a coopera-

ção das tropas vindas do 8." districto, para empreliender

novas operações. —• Mandárão-se-llie de Madrid 2 peças

tl'artillieria com a competente escolta. — No dia 5 en-

trou em Madrid o Marechal de ( ampo D. Carlos Espi-

nosa com huma coluinna de doo infantes e 550 cavallos.

-^ No dia 4 he que se soube em Madrid a declaraçío

da juerra , e no dia 5 se publicou a falia do Rei de

Frtinça. — A G. de Madrid de 7 diz em data de 6:

O Rei continua em sua convalescença; mas tem-llie in-

chado hum pouco o joelho que foi primeiro accommet-
tido da Gota. A Rainha está melhor (das convuh6«s).
SS. AA. continuão sem novidade em sua importante

saúde.
''

CORTFS.

—

Sessaa do dia 15 de Fevereiro.

Aberta a Sessão ás horas do costume sob a presidên-

cia do Sr. Freire^ e lida pelo Sr. Secretario Thoniás de

Aquino a Acta da precedente, que foi approvada , deo

conta o Sr. Secretario Ff /g-KciVíií do expediente, em que

se compre hendia a seguinte correspondência: — Hum of-

ficio do Governo pela Secretaria de Estado dos Negócios

das Justiças ,
pedindo algumas providencias que removão

altcuns embaraços quando se acha doente o Juiz de Fora

e Substituto
,

pela falta da administração da Justiça , e

outros objectos ; passou á Commissão de Justiça Civil.

Outro pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Guerra
,

em que informa acerca do pagamento do Exercito , sen-

do nas Províncias até o mez de Outubro , e na Corte e

Província da Estremadura até Novembro. Outro incluin-

do seis mappas da força do Exercito em o i.° de Janei-

ro ultimo.

Mandou-se fazer menção honrosa da felicitação d»

Camará <'íà Viila de Arouca", e ouvírão-se com agrado as

do Juiz de Fora de Villa-Viçosa , e do Juiz ordinário de

Abial.

A' Commissão das Artes huma Memoria de João

António Paes do Amaral sobre a Fabrica das Cartas de

jogar.

O Sr. Pato Moniz mandou para a meza o Relatório

dos trabalhos da Commissão encarregada de inventariar

os ])apeis e dinheiros salvos das Repartições incendiadas

com vários documentos
;

passou á Commissão de Fazen-

<la.

O Sr. Secretario Baiilio Alberto fez a chamada , •

disse se achavão presentes 105 Srs. Deputados, e que fal-

tavão 7 por estaren' doentes

Forao introduzidos os Ministros d'Estado dos Nego-'

cios da Fazenda e da Guerra, e o Sr. Presidente dcCla-

icu a

Ordem do Dia.

Orçamento da déspeza da Repartição dt Guerra.

1. Inspecção dos Quartéis . . . . , • 11:946(^000

2. Academia de Fortificação . . . . . i :4iOç^ooo

j. Dita aos da Marinha 4^2^000

4. Creados da Casa Real, que servirão no 'otiV.:'» iNr T or

ExetCito ...... I .. . 1:072(^000

- Ohse rvaçóes.

No total do orçamento não vão contempladas as

quantias seguintes:

5. A de 24:cc)0^ rs.
,

que das consignações annuaes se-

para o Thesoureiro Geral das Tropas para a remonta
geral de Cavalleria , no cofie da qual faz entrar men-
salmente i:cooiá) rs.

2."^

6. A importância dos prémios de ordens, que sendo da-

das sobre 05 differentes exactores das rendas Nacionaes

nas Ptovincias , se mandão descriitar nesta Cidade ; e

que regulando-se pelos annos anteriores ^ chegão a lo
ou 12:CO0(^ rs.

7. A quantia de fí:ooo^rs. annuaes para solução das di-

vidas pretéritas, no cofre das quaes entrão ^co^ rs.

mensalmente.
4-"

8. As liquidações dos soldos dos Officiaes regressados do
' Ultramar, que de futuro legalizassem o pedido, e ou-

tros abonos imprevistos , dos quaes não havendo dado»

sobre que se -calcule, não se pôde orçar, quantia po-

rém que a experiência tem mostrado influir no orça"

mento, de maneira que a importância gerai delle ha

de aproximar-se a 2:550^^) rs.

As quantias de que tratão as primeiras três notas,

assim como a da quarta, não \ão comprehendidas no or-

çamento ; quanto a esta por que he indeterminada a sua

importância , e quanto áquellas por que a Contadoria só-

calculou para o presente orçamento todos os artigos de

despeza que tem vencimentos permanentes, julgando que-'

não deve omittir estas declarações feitas com audien&ia

do Thesouro
,
por influir na sua receita.
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ComnilstarittJf,

i' Addlçât.

Fornecimento do Exercito

distribuido da maneira sesuinte.

849:8 l6^p?j

Com Estado-Maior . .
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rf.-TM^ndeTKri» (fes- Obras Militare-! :' extmrfa , en-

carregando-s< o Ministro da Guerra de dfstribuir pelas

Estacões a que pertencerem os objectos que allt se fa-

íjáO, dando-^e-lhe icO-.oz&çf) '

14. Arsenal do Kxercito : a hiima Cornmissío para

firopor a reforma dçhaixo da base de que todos os arti-

gos de fard.imerrto ficaráô fora desta administracío.

Nesta Terba viuháo incluidos 148:0001^ rs. para pa-

gamento dn 20:000 armas, que forão conttactadas a

7:400 rs. cad^ huma , a qual fica adiada á espera dos es-

clarecimentos que se pedirão sobre este objecto.

O Sr. Moura participou que 3 Commissão encarre-

gada de propor as medidas para a segurança publica , ain-

da não tem prompto o parecer, em consequência de njò

ter ainda confetido com o Ministério, o que fará esta

tarde , e quanto antes apresentará o seu resultado.

O Sr. Presidente deo para ordem do Dia a conti-

nuação do projecto scbte os maninlios e terras desapro-

veitadas, «'levantou a Sessão ás j horas.

SetiÍD Extraordinária Jo dia T).

Aberta a Sessão ás 5 hoías da tarde, torrou a pala-

vra o Sr. Secretario Kodrr^O rle Sousa Caslelíroaco para

fazer segundas leituras dos seguintes pr.^jectos oti indica-

ções :

r. Do Sr, Pimenta y4gii!ar sobre a 'Agricultura da

Ilha da Madeira^ o qual, depois de sustentado pelo seu

lilustre author , foi sdniittido á discussão.

2. Do Sr. Pato Alonlz ^ em que requer a suspensão

rio concMi* ) lie hitm escripturarfo pata o Arquivo Nacio-

nal da Torre do Tombo ; foi retirada pelo mesmo author,

por estar prevenido em huma deliberação niais ampla.

}. Do Sr. Freire , em que pedia a revogaíçáo da

I^ei , que creou o Batalhão dè Caçadores na Ilha Tercei-

ra ; foi admittido á discussáo.

4. Do Sr. Manoel Pejro de Mello, em que requer

sr mande fazer segunda edição da Constituição com ano-

tações ; foi rtigíitada.

5. Do Sr. Ãvellex,, em que requer que as Comar-
cas de Portalegre , C^nlo , e Aviz fiquem pertencendo

á Relação deI,//Affa, e n o á que se pettende crear em
Seja ; passou á Commissáo de Estatisca aonde se tfãta

tsta matéria.

6. Do Sr. Manoel Pedra de Mello, em que reqner

s# mande suspender a factura das medidas franceras ; foi

regeitada.

7. Do Sr. 'Biipo Conde, propondo se mande concluir

o edifício, que em Hunn mandou edificar a Sr." Prince-

73 D. Maria Francisca Btnedicta para recolher InValidoí

e pobres ; foi admittido á discussão.

8. Do Sr. Fonseca Range/ acerca dos trabalhos da

Assemblca , e preferencia de certos objectos importantes;

rião foi ad:nittido á discussão.

9. Do Sr. João Victcrino
j

srsbre a ordem na discus-

são paYa economizar o tempo; foi retirada por seu au-

thor, em consequência de estar já em pratica a medida
cjue propõe.

10. Do Sr. Veiga Cabral, em que pede se ordene
ao Governo mande proceder a certas obras no ribeiro

que banha as margens de Villariça
,

porque as suas

inundações inutilizão a cultura d"aquelles férteis campos;
passoli á Commissáo de Agricultura.

11. Do Sr. Pretextato , cm qiie propõe que nesta

Legislatura só sejâo feriados os Domingos , e que mes-
mo em compensãn deste h^ja aos Sabbados huma SessSo

extraordiparia , de maneira que cada semana hajão sem-
pre sete Sessões ; foi retirada por seu lHustre author ,

por ter sido este objecto tomado em consideração.

12. Do Sr, Soiita Casiellrranco, em que propõe se

/nande demolir a torre do palácio dos antigos Condes ds
Barcelhs nesta mesma Villa

,
por ameaçar tuina ; ao Go-

terno para dar as providencias necessárias.

J3. Do Sr. Cerdeira da Silvelrn^ em que propõe je

excite a attençío do Governo para concluir huma Cotí*'

cordata com o Governo Hespanhol para recipioca entre-

ga dbs indivíduos que para qualquer dos dois paizes fu-

jSo para se subtrahirem ao recrutamento , que lhe per-

tencerem ; toi remcttidd á Commissáo Especial de Segu-
rança Publica , e Relações Politicas com a Heiyanho.

1 4. Do Sr. Lopes da Cunha , cm que pede certa!

providencias acerca dVncargos de Missas , e matérias

testamentárias ; depois de apoiado foi admittido á discus-

são.

15. Do Sr. João Victorino acerca da cobrança dos

devedores á Kaç-io ; foi admittido á discussão.

16. Da Comniissão de Agricultura sobre a admissão

de jurupiga na Cidade do Parto , e direitos que deve
pagar. O Sr. Gir,'o sustentou a necessidade e urgência

desta decisão , em consequência foi admittida i discus-

são.

17. Da Commissáo do ConimerCio, em qtie propõe
cm ampliac-io .-i Lei da protecção da Navegação, que á

íisita que dcve continuar aos Navios que sahem , seja a
do Consulado ; foi atlmittido a discussão.

18. Da mesma Con-niissão, em que offerece hum
projecto de Decreto para regular o giiò dOs veiidilfiões j

ídmittido á disLUSsão. •

19. Da mesma Commissáo, ampliando o Decreto

(Ta protecção da Navej^ação
,

propondo certas medidas

;

admittido i discussão.

20. Da Coriimissão de Fazenda, para que se aiitho-

risê o Governo a dar huma gratificação ao Bacharel Fran-

cisco Thnmás da Silva pelas despezas de jornadas, vin-

do de Coiínbi.a coadjuvar o Lente Thonié Rodrigues

Sobral nos seus trabalhos na Fabrica Nacional da Louça
^

cuja gratificação , de 96(^)000 réis , foi approvada. ' •

21. Da mesma Comn.issão , ofFerecendo hum proje-

cto de Decreto para a suppressão do otíicio do Juiz d»

balança do ouro na Casa da Moeda j foi admittido á dis-

cussão.

22. Da Commissão das Artes oíferecendo hum pror

jecto de Decreto para a adrrinistração das Agoas-livres,

desinembrando-a da Fabrica das Sedas.

O Sr. Giráo , siistent.mdo este projecto , disse ;

que elle era lij^ado com outro que na mesma data offe-

receo a Commissáo das Artes , e requeria a segunda lei-

tura , e he o seguinte.

2}. Da mesma Commissão cpm hum Decreto para

reforma da Fabrica Nacional das Sedas ; forão arr.bos ad-

mittidos á Discussão.

Feita I chamada acháráo-se presentes lOz Srs. De"

pulados , faltavâo por doentes 7 , e sem causa motiva-

da 5.

O Sr. Presidente Convidou as Commissóes a lerem

alguns pareceres , e são os seguintes.

Commissão de Fazenda : j.° sobre ô requerimento

dos amanuenses da I. classe das diversas Secretarias de
Estado , em que pedem ser comprehendidos nos emolu-

mentos que recebem os mais Officiaes de Secretaria,

ao que se conforma a Comirissão , e pata isso cfferece

hum projecto de Decreto ; ficou para segunda leitura : 2."

sobre huma indicação do Sr. Girão, para se pagarem pela

Thesouraria das Cortes as diárias aos Srs. Deputados da
Bailia ; approvado.

Commissão de Infracções de Constiti.fção : i.° Pro-

pondo a necessidade da prcrcgaçáo da Sessão de Coites

peloj tr.ez de Março.

O Sr. Serpa Mochad» di^se : que se bem era Membrc»

da Commissão, e tinha assignado aquelie parecer, e es-

tar bem convencido da necessidade da medida proposta',

com tudo para mostrar qne não houve precipitação ns

sua decisão , propunha o adiamento para huma Sessão

immediata. O Sr. Bastos apcitju , e sendo accmpanba-

do por mais três Srs. Dtputsdos, entrou em discussão o
adiamento , o qiial depois de breves rePexóes foi rfgei«

tatío , e approvado o parecer da Ccmmissão por mais de

á terças partts dos Deputados presentes, como detetmt'

na a Constituição.
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2.° Em que se declara dissidente a Provii>cia do Es-

vlrit0 Stinto; approvado : j.° em que se remette ao Go-

verno liuma represeotaçáo da Camará da TOV/a R(.;/ d^

Santo António, em que se queixa de huma aiitlioridade

ler infringido a Constituição , violando a casa de liuni

Cidadão sob pretexto de ter tabaco em casa ; foi appro-

vado.

A Commissão de Instrucqão Publica: i.° que tendo,

lhe sido enviada huiri Memoria , acompanhando luim

Tratado d'Economia Politica, otT;rctido pelo Cidadão ;>/a-

noel d'Al•ncid^> , a Commissão não entra no merecimen-

to da obia louva o zelo do author pjr ter tomado hum

trabalho de tanta utilidade publica, e opina que se lhe

«ntregue ; approvado. — 2° Em que oíferece hum pro-

jecto de Decreto sobre a organisaçáo dos Estudos na Ci-

dade de Évora, em consequência de Imma representação

tia Camará ; ficou para segunda leitura.

Sendo chegada a hora os Srs. José Ca millo , e Fríjo-

zí/ii pedirão a prolongaçáo da Sessão ; o l.° para ler hum
parecer urgente sobre a feira dos Vinhos do Douro ; e o

.2.° para que a Cotpmissão respectiva desse hum parecer

sobre a indicação que tinha offerccido em 7 de DíZsriibro

ultimo, acerca de se prover ásustentaçâo da Rainha sem.

desfalcar a dotação de ElRei ; e convindo nisto a Assem-

bié, forão lidos os pareceres.

1.» das CommissC-es reunidas n.: .'Vgrfcultura eCom-
inercio em resposta a hum ofhcio do Ministro dos Negó-

cios do Reino sobre huma Consulta da Junta das Vinhas

do Alto Douro acerca da prolongaçáo da Feira : a Com-

missão conforma-se com as bases offerecidas pela mesma

Junta e accrescenta outras providencias ; foi approvado.

à° Da Commissão Especial para examinar o nego-

cio da ex-Rainha, que se reduiia : i." do maior numero

dos Membros da Comissão , em que propõem que iique á

disposição d'EIRei parr. o mencionado fim o rendimento

da Casa das Rainhas: 2." voto em separado dos Srs. Gi-

rão e Borgís Carneiro , em que propõem se ponha á dis-

posição dT.lRei a quantia de koooí^iOOO réis mensal

para as mencioiíiidas despezas, pagos pelo Thesouro Na-

cional.

O Sr. Silva Carvalho requereo a urgência deste ne-

gocio por dep-fnder desta decisão a sustentação de mui-

tas famílias, o que foi apoiado pelos Srs. Franzi^,i ,
Bt-

ges Carneiro , e Outros ; e depois de breves reflexões

íoi poçto á votação, e por não cunvircm os deis terços

dos Deputados presentes, não se julgou urgente. CJ"'-

gamos bem urgente tudo o t]ue concorre pc.ra acudir a

familiús que a penúria opprime ^ £ até deiino.aliza. )

O Sr. Piesidcnte levantou a Sessão as 9 horas.

S<stão do di» 14 de Fevereiro.

Aberta a Sessão , e lida pelo Sr. Secretario Sous<^

Castelhranco a Acta da Sessão ordinária
,

que foi appro-

vada leo igualmente o Sr. Secretario BaiUio Alberto a

Acta'da extraordinária ,
que também foi approvada.

O Sr. Secretario Felgueiras deu conta do expedien-

te, em que se compreheiídia a seguinte correspondência :

— Hum officio do Governo pela Secretaria de Estado dos

Negócios do Reino acompanhando huma Consulta da

Junta doCommercio, acerca de duvidas que se offerecem

na medição dos Navios. Outro acompanhando o duplica-

do de Lei sobre a formação do novo Conselho d'Estado.

Outro em que respondendo á. ordem das Cortes de 12

do corrente , informando os motivos por que se suspen-

deo a partida da Regência para o Brasil, e a copia da

Portaria porque se praticou assim, passou á Ccramissão

de Infracções de Constituição ,
juntando-se-Ihe o Sr.

Fonceca R.:ngel, Outro pela Secretaria d'Estado dos Ne-

gócios da Guerra respondendo a huma ordem das Cortes

de 27 de Janeiro > rnclue a redacção dos- empregados do
Collegio da Luz.

Mandou-se fazer menção honrosa da felicitação da

Camará de Alcancda ; e ouvio-se com agrado a do Juiz

de Fora de Penella.

A Commissão do Terreiro PubKco envia o balança

da existência de Cereaes
,

pelo qual se mostra existir

fornecimento até o ultimo de Abril contando com o

que existe nos armazen» , e com as compras que se

achão feitas, que por causa do mão tempo não tem che-

gado ; á Commissão de Agricultura.

Frar>cisco António da Silva Ourense offerece huma
collecção de J2 retratos dos Regeneradores da Pátria,

parte gravada por sua própria mão, e parte por gravado-

res hábeis. O Sr. Sfrpa Pinto disse : que estes retratos

dívião ser pendurados nas paredes daquellc Sallão
;

po-

rém o Sr. Presidente respondeo que passavão á Commis-

são das Artes , a qual dando o seu parecer , se tomaria

então alguma deliberação , recebendo-se com agrado esta.

offerta.

O Sr. Secretario Fí/g^r/f/rflj deo conta da ultima re-

dacção do Decreto para o recrutamento de IMihcias.

O Sr. Abbade de Medióet fez os seguintes requeri-

mentos vcrbacs , l.o para que perguntasse ao Governo

o motimo por que não tem cumprido huma ordem da».

Cortes para ser empregado o lx Porteiro Manoel José,

Htniiques ; o 2." para que a Commissão de Guerra de

O seu parecer sobre o requerimento dos Secretários dar

Inspecções de Províncias.

O Sr. Secretario Baiilio Alberta fez a chamada ,
e

disse se achavão presentes lOS Srs. Deputados, e que

faltaváo 4 por s« achatem doentes.

Ordem do Dia.

Contintitfãú de Projecto sobre maninhos , t terras

desaproveitadas.

Art. 1 1.° Os Administradores de vínculos poderá»

daqui em diante dar de aforamento as terras a elles per-

tencentes por Escriptura Publica, sem dependência de

qualquer outra formalidade judicial.

O Sr. Veiga Cabral disse : que á virta de muitos

honrados Membros que pedirão a palavra, elle devia cal-

)ar-se, porque esta matéria será mais bem desenvolvida

pela abundância dos Gabedaes Litterarios que possuem
;

que porém não podia deixar de tomar a palavra para ta-

zcr os devidos elogios aos Illustres authores deste arti-

go
; porque em tío poucas palavras se desfaz hum dos

niaies
,
que tem atrazado a nossa população e agricultu-

ra. Na verdade se a noss« Legislação Pátria he absurda

em quanto ao Criminal, ella no Civil offerece exemplo.?

de sabedoria , que tem merecido os elogios dos Legisla-

dores do século presente.

A nossa ordenação determina que os morgados se

não reunâo em huma só pessoa
,

quando excedão o ren-

dimento 600^000 rs.
;
porém a Lei do Sr. D.José des-

fez esta louvável providfncia ; e ainda que se concedem

os afforamentos por Provisão do Desembargo do Paço ^

são taes os entraves e as despezas
,

que tornúo muitas

vezes inútil ^ ou impossível a sua itisposição : concluio

pois approvando o art, , accrescentaiido unicamente hum'

additamento de esclarecimento
,
que mandou para a meza..

O Sr, Pato Monii disse : }a no principio da discus-

são deste projecto disse que as providencias aqui toma-

das erão dignas do maior louvor , só pela doutrina que-

envolvia no art. 11.° e 12.°, agora só Cerei de fallar da

sua excellencia, e sem ter cousa alguma a accrescentsr ao

que acaba de dizer o honrado Membro
,
que lhe precede-

ra 3 fallar , apoia o art. e a emenda offctecida.

Ç^Concluir-se-htt. )

i\ A 1 M P ii li i\ ;s A ^ A C 1 O ií A L.
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.um liomeni que não tivesse inteiro conliecimento

dos manejos dos Pjifi.ios nas Assembiéas Publicas , ai>

ver o contexto de aliruns discursos da ncisa , diria :
" O

Congresso das Necíssi.ljdes trasljrlar-se-liia acaso para o
Palácio do Serralho ? . .

." Nada : tal injuria não façamos
ao liberalismo do Turbante, e á justiça do Alfange.

O Sr. Deputado j^Bíirn por huma parte propõe, qtie

Os meios para a guerra se exij'io ; não com a igualdade

jurada na ('onstituição , náo por meios legaes CO i rn^'

de liuma só classe de Cidadãos , e por força. Ouer dizer

ijue aquelles que mais lucrarão, ou tudo hicr.árão na Pvc-

«eneracão , náo contiibuão para a dcfeza dc!!a ; e áquel-

Jcs que immediatarr.ente perderão, se diga com hum bz-

camarte aos peitos ~a bolça, ou a vida? — Por outra

parte o Sr. Borges Carneiro requer, que se soltem as

mãos ao Governo ; que se suspenda o hobeas corpus ;

que se crie hum Directório Execiiiivo : aspirar.í acaso ao

lugar de Executor ? Pretende o Sr. Btirges Carnilro, que
com a fundação de hum despotismo bárbaro e sanguiná-

rio se previna o despotismo
,

que os santos Alliados po-

dem trazef-nos: que nos assassinemos huiis aos outros,

para que eiles não encontrem quem lhes resista, ou lhes

obedeça. A quem estjrá reservada a gloria de Imma In-

dicação
,

para conceder ao Governo a faculdade de dis-

tribuir hum cento de cordões pelos cem mais grossos ca-

pitalistas da Nação, a fim de acudir com os seus despo-

jos ás publicas urgências ? E qual dos agraciados será o

infame que se recuse a huma tão l;onrosa hecatomiie ! ! !

Admirável constitucionalismo he o dos dois Senhores

Deputados ! ! !

Ignora por ventura o Sr. Moura que os Povos de
Portuga! jurarão desde o principio da Regeneração

, co-

Itio condição , sine i]ua , non ) a observância ria Religião

Catholica Romana ; e que o furto he prohibido pelo 7.°

Preceito do Divino Decálogo? Ignorará que elles jurarão

obedecer á Constituição, e que nella está expressamen-

te sanccioriado o direito de propijedade , e a igualdade

da Lei ? Ignorará o Sr. Borges Cúrmiro^ tão versado em
erudição theologic»

,
qual seja o 5." Preceito do niesmo

Decálooo ? Ignorará QUe outra condição preltniinar dos

Povos foi a conservação do Governo dEIRei o Senhor
D. João VI , com a qual he incompatível a creação do

seu sonhado Dlreciorlo Executivo ?

O Sr. MouKi andou sempre cnm a ordem do dia,

é o Sr. Borges Carneiro não menos. O Sr. Moura des-

de o principio Aà sua carreira publica lisongeou os figu-

rões e validos da Corte com bellas zumbaias , e sollici.

(*) Felizmente a Commis^ão moderou tão desarre-

zoada Indicação ; e foi desprezada a lembrança do Sr.

B. Carneiro acerca de hu;Ti Ditcctorio Executivo.

tando o seu compadrio ; lisongeou Junot ,
qu.-indo Em-

baixador -,
continuou a liscngeallo, quando Lelegsrio dò

usurp.idor Bon.i/iarte , encarregando-se ate da traduccão

do Código Napoleão, que se impriniio ha Impressão Im-

perial , e Se andou acarretando da Loja de certo livrei-

ro quando voltou a Pátria aoGo%erno de S. M. No prin-

cipio da Reçenetação ,
quando foi chamado a tomar par-

te no Governo Provisório, agachcu-se , até ver o em
que as cousas parav o ; em quanto seu Irnão , no lugar

de Corregedor de Vi!h Beal , estava fazendo importantes

serviços aos chamados Mandões do Rocio. Apezar de to-

das essas delicadezas , não passava de ser so tenpo da

R.egeneraçao luim Juiz de Fora de Pinhel; d'orde sahio,

transitando pelo Governo Provisório, para Deputado nas

Cortes Constituintes contra a Lei das Eleições, porque

era Magistrado na ProvincÍA da Beira, pela qual foi elei-

to ; e por sua poderosa influencia nas Cortes e no Mi-

nistério pôde elevar a seu Irmão Jo."» António ,
de Cor-

reged.r de VUla Peai ao Conselho dTstado ; e a ontrí>

seu Irmão de Clérigo de recjuiem aO Tribunal da Im-

prensa ; afora OS despachos de adibes , e protegidos, é

as futuras esperanças.

O Sr. Borges Carneiro liscngeou Tribunaes e figu-

rões , e foi delles favorecido; lisongeou aos Satellites de

Bonaparte no tempo da protecção FrancCM ; lisongeou

em temjio da influencia Britanuica a tudo quanto rodea-

va o Marechal Bcrcsfcrd, e por sua prntecção foi despa-

chado para Desenibargadcr do P,,rto \ lisongeou acs Man-

dões do Rocio, já em especial aos Excellentissimot Ri-

cardoRíiimtiiidt, e Visconde de Azurara, com a dedicação

de huma obra jurídica, e de huma Grammatica e frtlio-

grafia Portiigueza
,

já em geral , com alguns outros oíTe-

recimentos , e planos
,

que ainda depois da noticia da

Regeneração lhe merecerão o despacho para Secretario

da Commissão creada na Torra do Tombo para a convo-

cação das Cortes antigas. — Pelo novo systema, conser-

vando o lugar de Desembargador, por huma Eleição contra-

ria ás instrucções obteve com hum assento nas Cortes a li-

berdade de desafogar a bilis, que lhe superabunda, sem pre-

cipitar-se de janellas ; accumulou ao ordenado e poipinas

da Relação do Porto a moeda de ouro diária , recebida

com tanto escrúpulo, que nem a de hum só dia lhe es-

capou no intetvallo , que medeau entre as C ottes Cons-

tituintes , e as Ordinárias: tudo isto conseguio além,dos

direitos de patronagem : da bazofia com que nas func-

ções publicas se emparelha com a antiga Grandeza ; e das

excellencias com que no Viário do Governo se illustra.

Desejáramos agora saber qual seria a lingoagem dos

dous Senhores , se os seus planos ambiciosos tivessem

prosperado melhor nos systemas antigos do que no mo-
derno ? . . .

.

Sim, Senhores, para as suas actuaes circunstancias

he bsllissima a jua doutrina ; nunca o egoísmo a dictot*
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mais primorosa. O Sr. Môura manda esfolar asExcellen-

cias
,

que em outro tempo rodaváo torte
,

para que aj

novas Excellencias , que d'antes calcavão ais lamas á pata,

náo cessem hum momento de andir em berlinda, e de

trazer abrilhantadas as caras esposas.

O Sr. Bjrgís Carneira manda enforcar os Desem-

bargadores da Meza da Consciência, porque, envelhecidos

no publico serviço náo pegão já em armas em favor de

huma reforma, que apenas liies deixa 1:500 reis diários ,

inal pagos, isto para sege ,
que lh=s he indispensável,

casas, e tratamento de suas pesioas, e familia , com a

obrizacão de irem todos os dia» náo ffriados ao Tri-

iunal , de se cangarem tardes e noites com a leitura ds

papeis , e escrita de minutas , e de serem em cima dis-

to ameaçados por elle de p o pehs costclias : em quan-

to o Sr. Borges Carneiro em melhor idade , e com me-

nores serviços recebe das Cortes e da Relação 6:)00

reis diários , bem pagos , além das propinas , que vai

vencendo ; satisfaz de manhã ao prurito de fjUar ; ronda

os passeios de tarde , e vai á noite ser estrella fixa nos

iheatros.
- Bravo, Senhores! que patriotismo! Não terão sabi-

do os doas Senhores que o prestigio
,

que em outro

tempo os divinizou , se desvaneceo por obra sua
; que O

afFectado zelo , com que fascinarão ao publico despreve-

nido, já a nmguem illudè
;
que cshírão inteiramente de-

pois que se declar.úão os primeiros , e mais acérrimos

fautores do despotismo iVlinisterial ?

Com que voz de ferro nessa passada época o Sr.

"Borges Carneiro náo atroaria as abobedas das Necessida-

des , se como agora visse no Argos , visse no Campeão

J^iibonCase denunciada a infernai prevaricação, por cujo

effeito os Ministros de Estado se pagarão dos, sem

400;í)ooo reis do ordenado do mez de Fevereiro ; e ca^

da hum dos Deputados de Cortes recebeo os sei;s

148^?Oo das diárias de Janeiro, antes que o Coronel dt-

hum Regimento estivesse satisfeito doí mesquinhos

54(2^000 reis dos seus soldos do mez de Dezembro!!!

e da mesma sorte os demais Officiaes Militares , e os

outros Empregados Públicos !

Senhore<i Deputados , a Nação odeia toda a oppressáo

estranha : a Nação Portugueza tem todo o brio , e pon-

donor necessário para empenhar-sè tia justíssima defeza

de sua liberdade, e para resistir aos iníquos aggresso-

res, que com falsos pretextos intentáo escravizar a Pe-

nínsula. Todos reconhecem que nada aniqiiilla mais os

Povos do que as Leis, dictadas por seus inimigos. He

com tudo necessário aproveitar oppòrtunamente tão van-

tajosas disposições.

A força íia de resultar da união fysica ; e o acto

deli.! , da união das vontades. Os inimigos da Cama são

mui raros, são fracos, são pacientes: são porem muitos

e formidáveis os inimigos dos abusos, que delia sé tem

feito ; e estes sendo verdadeiros líberaes , e patriotas

sinceros
,
jamais cederão á força do partido dominante.

Não se levantem salteadores; nio se levantem for-

cas ; levante-se á Constituição ,
ponlra-se a justiça em

roda do Throno , e logo teremos força , togo teremos

vontade. Emendem as Cortes os seus erros; emende o

Ministério os seus abasos , e tudo correrá sem violência

ao desejado fim.

Se não gostão de revolver a historia das N3çoes,conside-

rem a da própria casa , considerem os acontecimentos do

ultimo período , e verão que hum pequeno partido favorável

aCastella poz em grande perigo a independência de Partii-

"ãl no tempo d"ÉIRei D. João I ;
que a dírisão promovida

pelas intrigas de Fí7//)/>e II nos condemnou a 6c annns de

captíveiro , de que a tinião de forças , e de vontades

nos livrou em huma 'juetra de 27 annos: que a divisão

da França em partidos no principio de sua revolução

deo entrada aos Exércitos Austríaco , e Prussiano ; e a

união
,

que se seguio-lhe concedeo ò triunfo contra os

esforços de toda a Europa
;

que a nova divisão nos úl-

timos tempos do Directório a poz em risca de nova in-

vasão de que a livrou o estiabelecimento do Consulado

í^ebaixo do génio superior de Uonaparfi
,

que retinío }^
da a França ; observarão o como a união dos Republi-

canos com os Realistas contra o despatísmo do mesmo
Bonaparte franqueou a Capital da França aos Exércitos

Alliados, e restabeleceo no Throno a Casa de Bourbon:
rbservariõ no pequeno exemplo da invasão de S.ifili ni

Província de Trai-os Montei , e Entre Douro e Minho
,

o como a só palavj /"rt/jnri» , sem a realidade devassou

aquellas frovincías no mez de Março de 1 EC9 a huma
divisão isolada, e pouco numerosa, que no mez de Fe-
%ereiro, antes de tal desordem, tinha em vão tentando

tntrallas pela Beira e Minho.

Cedão pois huns e outros Constitucionaes de seus

caprichos ; unão-sé, porque divididos estão todos perdi-

dos : desprezem esses pouco* de miseráveis servis ; enca-

minhem para esta parte os periodistas honiados : restabe-

leção finalmente ã confiança publica , e vêrãõ renascer o

nobre enthusiasmo, que exaltará o heroísmo Lusitano ao

grso de gloria, que lhe compete.

P. S. Depois de escrípto este artigo li o projecto

do Sr. Manoel de Macedo , o qual por si se cenoura,

(^ue tal o Magistrado ! ! ! e a decidir da honra, vida, e

fazenda ! ! ! !

Sr. Redactor da Gazeta VniViTsal.

" Fechão olhos á verdade

,

"Caminhando a;>ns seus erros;

"E em falsa tranquillidade

,

" Ao s' m de pezados fe-ros
,

" Vão cantando liberdade."

Tolent. tom. 2." pag. 65.

Por isso mesmo, que V. m. he chibantão pela pen-

ns , com rrais razão deve melhor avaliar o auanto he dif-

ícil , e laborioso escrever com a vÍ5t:J. assombreaJa so-

h:« objectes e.nibaciados ; em boa frase , bssumptosinhos

que tne fizerão escangalhar os instrumentos , e au^uen-

rar a perda daminlia qtterida luneta! Dos óculos não me-
restão saudades

,
píela habilidade que tinhâo ái repre-

sentarem as cousas ás avessas, e de pernas para o ar. Em
ciie entalações me fião veria agora com elles, se em ra»

;ão do meu patriotismo, assim considerado pelo Excel-

lentissimo Ministro da Justiça , fosse incumbido por el-

le de vígiallo a \'. m. , e a outros indivíduos do sett

caracter e honra! Em satisfação ao preceito, e tostios,

encaxava logo os óculos no nariz ; r»iirr3va-o de m eio a

meio, e procurava immeriíatamente no meu canhenho al-

fabético o vocabuloJoflí^í/ÍH; , e assentara numero (v. g.^

dez mil, e adiante o resto do nome, morada, e em-
prego, e em segui.mento á margem ~ ríeiíi/cc/o —, Sahii

daqui ; encontrava-me depois com algum ladrão, liberti-

no , ou inimigo da boa ordem ; cjnhenho te valha ; li

Jiia este, elogiado por protector do systema, adornado

cias virtudes cívicas , amante da religião , e em summa
,

patriota na geira. Olhe o que haveria, se eu deixasse

CS óculos inteiros, os houvesse perdid*, e os achasíefrr

as guardas cívicas pretorianas do liberal .Ministro!!.. Ahi

começa V. m. com as suis chalaças, copacitando-se que eu

sou algum zóte . . . ! =: Supponhainos tudo ta! qual V. m. o

pensa; então que tinha isso? Eormavão-se as culpas aos

arguidos, segundo as bazes da Connitiiição 0.^4, que or-

dena que ninguém jamais deve ser prezo sem culpa for-

mada, e depois prendião-se ; porém logo que justificassem

a calumnia , saliião da prizão , e restava-lhes o direito

salvo contra o procedimento , e falsos denunciantes : mr\t

amigo, o despotismo mnrreo , segundo ouvi aos versis-

tas nos theatros, por todo o mez de Outubro de 182»

nesta Cidade, e ainda nã-t gira\-a em letra redonda o

attestado do seu óbito, como ao premente sele no Evan-

gelho político da Naçio , e por ella jurado. =: Sr. Reda-

tor, V. m. está zingrando , e tem graças a, milhares ..

.

dar-se-ha caso que eu esteja fallando cotn hum homem



[ i&r)}

qííé afilia 'créh em Bracha? . . ? ne';fríõ^ii'á4e ! >Meçti-
fua-s'e dé slmblicidads? ; se ésie Cndíg'o fos!'i (íXeóâtáío,

e scgiiHò á VlscS , estàvã V. ih.', e roda a 'Nacáo pe-

lo hVéiios 'eiVi lium sino secn tijdjilo, aperir deàlgtiiVs pe-

jares, ptirciil o^ badjilos lie qíie trinnornão' à's caHíçàs ;

l>jterh iioí róriibhs , lanção pézjdõs t;hl1ió'és 'ás pernat
, è

jVoV fimliáò "de fdzèr quel^fâr ds sirlos. V. iii. hSo K-fn á

iionieação do nosso Maiiil ? As multiplicrçótíS dé dijs de

iegredb cdntra a"Lei ? O artificiosa' Jnveíito dd lirtWóíosa ?

O desp.iclio doS pcrfidis è ihatevolos denunciantes í A
íeiiniáo do IVtinisltetib Justiça e Guerra no Ministro <?«;••:

'úàl/ii j cíVt^tra à opinião geral d3 Niçãd, é pfjf ra!í((^

térnjjo ? A corripira subre[)ticiá por elle do i)ir'ríi'Si'i'ítfritc)

^àcèihiheiíããéo , seni Se ouvir O lancjo eiti Hasta pbhli.cà
^

jntrométteridb-sé pOr esta maneira na R rpártiçSo diís Ne-
Í;ocios da Fayèh^j? O 'troinlcldrò \\iír,nfià^n êiti rèsjifih-

ríiT ao Jiiry ? O Erário séiií Ifis viVivcií , irjtíi .íeixeai a

Nação convencida , de que sé tratd do scij árrjiljò , e a

livre da cotitiivia descóiífisriça Hé íjde 'lia" priíicò "a ínibuiè

«1 tão acreditado Campi;ão Poria^iHt a^íiijo
, por arito-

inazía , do Rei , e do Povo ? As Camarás Constitucio-

iiaes reméttidas em particular| pòí /o/t- Va Silvii de Car-
valho a velhinha ordenação , sjB b pretexto d^ fàítá

ile alguiífjis leis regulamentares , sérH ésté lhe s"ervir pa-

la fhes conservar o cbntericiosò ,' dè que ít prlvbii , é

}.o2aváô p'êlã iTTesHia ordenàçáb ; 'dl silrte qu"é 'íiáó te'n-

IJT a forma antiga, nem a moderna, são Cariiarâs á

Carvalli:! ? O segredo, qué se observa com as nossas

relações exteriores , vagueando a Nação por entre a

contraridade das paiíiôeè dos Pètitidiqueiros
,

que só ex-
tialiem das FjIIus Estrangeiras aquella parte que lhes agra-

<la em favor das suas opiniões , havéiido folhéti'sta tão
l'ige;iiii, qíie pflra confunclir os Iricaulos , e pVíito críti-

cos, expoé ííoticijs antigas j5 contradiítaS por óutfas sub-

sequentes ? A actual permatiéiicia dd (.'onímissdUado no seíi

pi ,
depi'j!s dsdeciekada' â sUa éxtincção pelas Cortís Cons-

tituintes ? E a final o patronato posto em pratica éscàii-

«ialosamenfe 'co^,tra 6 expresso ria Éasè tíi° \ f,' ,que de-
via garantir os talentos, e virtirdes de cada' ''CicláHãô ,

ifirèito atropelado diariiménte á face da Naçãri Inteira

i "E p'ôdêi^ 'S charíiar-ilo5 CónStituciónaess seiii b
cumprimento exacto do que a CoHstitufçab éstJbélicè ?

Podem, ou ha direito da banda dos Governantes para
se resgatarem da obedieiícii

, e éxigilia dos Governados?
Kio residem alli bem distinctas, e determiniLjs as obti-

úações dí: lUlns e outros? Hurria vez qué sé fárírtão as

leis, se fil-pniulôão , íe dío aos Povos , e sé Iheis iiãb

observão llá pratic.i , lie justamente o riicsmo que dar-se
h'.i.ii bonito a huma creança para seu enterteniniénto pa-

ra a Aiãi poder engomar ou cbzér á sua frontade. E
póde-se neste caso deixar de temer os éaibuités dos Es-
piões

,
péla regra geral

, homens vis , (deixe-!ii? rif) das

vedítns á moderna?!'! Eis-aqúi o qilè se Hiz pcir todj
a parte, e se conversa a toda a hora por todos òi luga-

les com ihâis óii menos prudência, com 'méihbr, ou peicir

linguagem
, e o que ás vedetas passadis , e futuras hão

'cie ter dito, ê dirão ao Ministrb Cãrvalhn. Oliando \\ui\-

quer Goveriio pertende impedir aos Povos a reclamação
dos deveres de qiiem os governa , usando de meios òp-
pressores

, sem que sejão estes riíeios fundados na èriíéH-

da dos seiis accusados defeitos , he quando qusr exiStlr

na força, e não nos corações dos Cidadãos honrados e de-
sinteressados , de que o mesmo Governo he dependente.
Não vociferem 03 mandões, filhos bastardos da nossa
querida Pátria, contra a rtiinha opini.o ; gritein, e clamem
contra aquelles, que reconhecidos por grandes, e por pen-
iias bem aparadas tem sido reputados pelos maiores ama-
dores do nosso feliz systema, e por cujos princípios ríre

nutria ainda antes di aoSsa prodigiosa Regeneração. Eu
tenho bem arrecadados os periódicos redigidos em Lon-
dres pelos lllustre? Deputados os Srs. José Ltherato de
Varvnlho, e Joio 'Bernardo da Rochíi. Pertender-se no
século 19 que 05 Povos sejão vendados , e se mováo fi-

sicamente , como hum relógio, á corda dos mandões, he
não ter conhecimento das liizés do sscuio , ou abuzar

delias; liè quererem os Governantes de acinte a inqtiie-

taç5ò' do* Povos , e conscituirem-se o germe , e o loco

dás revoluções por mais vedetas que apresentem no Cam-
fSb : se exemplos convencem , não se volveria necessário

l'echrfer í antiguidade , nem fora de Portugal. E para

rstó' fa'í-sè preciso que a Nação -, t:uc nada pode peia

deficiência de fundos , como ainda ha pouco disse o Cnm-
ficóii Phrtui^tie^ escripto éfii Lisboa pelo amigo do Rei

,

c do Povo j despenda j e empregue dez contos de réis na
cspipnageni contra si própria, a fim de suffocar seus gemi-
dos" j náscienteS da fatta de execução dís leis, que ella

fiiesiffs coiistttítiò por meio dos sèUs Representantes,
sairétionoii' , e jiirou ? O dèsatTeito não se dirige contra

âS fefs , dirigése contta i infracção das leis ; não I14

désáffécío'S dá Constituição , ha cesaffectos dos Ministros ;

fiingttèin rlrelhor do aiié o exectitivo tem exacto co>-

íihtcihiíhto destas verdades: que n ais ttm a dizer-lhe oS

Es(jiõcs por dinheiro
,
que o não possa saber sem despen-

dio ;i vista do que se tem ercripto ? Nenhum Governo
CHnititucichal pódc existir stni qlie os «cremados pu-
bliquem as arbitrariedades dos Governantes ; sem esta

vSdtita (em sentido próprio) que denuncie os excesscs!

'dis ãiithoridadés , e as laça eiilrar tia lei ,'' ou responder
fielá iiífriicçãti j dé inódo algum o nf niií' de * idadâo dei-

xará de corresponder ao de Vassallo. = " O homem , como
i^h- Helveiitis ( ciiidado que não cito o Lerrcga ^ Srs.

Grotescos ) nasce rodeado de penas , e de gestos, Se ap-
[ictece a espada do mando he para se descartar daqutlles ,

e conquistar estes. Iriflaiiimado pelo poder, a sede a scii

respeitb hé insaciável. Não contente de comn. andar a

stra Nação j quer imperar scbrc as silas opiniões. Não he
menos ávido em apoderar- se da razão dos seiís conctda-
dãtis

, do que o rpinjuihador tm invadir es tJiesoufos
,

e as Províncias dos «cus visinhos. Não se julga senhor
abshliiio serão daquelleS , cujos espíritos sujeita ; para es-

te fim emprega a força , a qual depois suhmette á razão ;

e os homens por lim acabão crendo as opiniões c^ue fo-

ráo obrigados á espalhar , e últimaine nte executa a vio-

lí-neia ó que riâo pôde a persuasSo.'' = Em outro lugSr

cÕJitiiiLia : = " Nenhum homem constituído em poder, mar-
ca os limites da sua auihoridade. Julga [<ouco governar
hum Povb, e dominar asidéas dos séuS concidadãos; quer
ainda dispor dos seus alvedrios. "=: Segiie n'cutro lugar :

~ ' Rm I/igUtcrrii os niaiorBs pattiotas s'b aquelles que
mais combatem Os abusos do Governo. Çuem goza des-
te titulo em Fortíigul} Aqiielle que mais lisongeia o Mi-
nistério. Que Cidadãos! Que patrirtas !

" = Mal pertsav.-»

Helvethis que escrevendo fio século passado contra o
despotis.mo da Aionarquia Poríugi(eí,i , bavião de ter tão
adequada applicação as suas palavras em frente do seu
Governo Constitucional ! I ! Was lembrem-se os Minis-
tros da prodigiosa exposição do nosso contemporâneo o
sábio Mr. De Prnt :=Hoje rião he básfante aos homens
o não Serem vexados, querem ser ajudados; não lhes

basta o não serem garrotados, querem ser livres; não
lhes hí! sufficiente o não serem governados , antes pelo
contrário querem sello , f;orcm de hurra forma esclare-

cida
, e por principies fixos. Não he o freio, que elles

temem, mas sim o desastramento ou a inhabilidade daí
fnãos que lho itr.póe ; querem sentir as rédeas btiti ma-
nejadas

, para lhes ceder asna obediência. Não lhes apraz

hum despotismo, ainda sendo insensível; querem reco-

nhecer a legalidade
, e o espirito do tempo he todo a

favoj desta. =Ora desta vez não ha de V. ni. dizer , que
O não deixei esplanar ; mas a final qiie quer extrafiir de
tudo o que tem dilo?:zAh Sr. Redactor Sr. Re-
dactor... que governem as leis, e não os arbítrios dos
seus Executores

; que se cuide em felicitar os Cidadãos,
e não em perseguillos

t qlie se adore a Pátria , e o Rei,
e se não trate de concorrer para anniquillalla- Entende-
nie

, Sr. Redactor? Entende.,, entende.... A DeoB
ati outra Veí.

O mtsmo d'outrat.
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CORTES. Plin da Sessão do dia 14.

O Sr. Moura iiiterrompeo a discussão para partici-

par que o Parecer da Commissão para conhecer dos Ne-

«ocios Poiiticos da Península estava promp to , e como

dependia de tempo para se inipriíiiir, e o objecto era

urgente julgava que devia ter a sua leitura para se adian-

tar este assumpto.

O Sr. Presidente cons'i!tou a Assembléa se devia

akerar a ordem para sc ler este paiecer , e que foi ap-

provado.

Depois de ter mostrado em hum longo preambulo

as nossas circunstancias politicas , e os meios que se de-

vem adoptar offetece o ses;uiiite Projecto de Decreto.

As Cortes, etc. attendendo a que li* urgente sus-

tentar a independência Nacional, e resistir a qualquer

íentativa de intervenção estrangeira sobre as alterações

« mudanças
,
que a Nação por seus Representantes tem

•feito com toda a legitimidade no nosso systema politi-

co , decretão o seguinte :

l.° Toda e qualquer invasão feita naPeninsula pa-

ia destruir ou rnoditicar as instituiçúes politicas adopta-

das pi'.\3 Hespaiiha, será tida como .iggressão directa con-

tra Portwnl. Toda a força será imniediatameiíte reuni-

da e posta nas posições convenientes para se oppór a

similhante aggressão.

2° Proceder-se-lia no recrutamento com a nvais

activa diligencia para elevar a íorça do Exercito da 1.*

Jinlia a não raeiios de óOi;^ homens de todas as armas.

j,° Os Corpos de Milícias serão elevados ao seu

estado completo, podenda o Governo dar-lhe 3 organi',

saçã« que fôr compatível com o serviço que estes Cor-

pos devem piestar.

4." Formar-se-ha desd« logo huma Guarda Nacio-

nal em Liihoa e no Porto.

5.° Os Soldados que tiverem tido baixa serão con-

vidados para servirem durante a guerra , offerecerKlo-se-

Ihe luima gratificaç.ío ao arbítrio do Governo.
6.° Todas ?.; pessoas e todas as corporações que

pagão collecta estabelecida no Decreto de 28 de Junho

de 1821
,

pagarão mais outra collecta para as despezas

da guerra pela mesma forma e do mesmo modo por que

na dita Lei se acha estabelecida a primeira. Ficáo com-
prehendidos nesta collecta os beiíeíicios do Padroado da

Universidade de Coimbra , e as Commendas que perten-

cem á mesma Universidade
,
que estavão exceptuadas no

§ 1.° da sobredita Lei.

7.° Todo o Empreg.ido Publico que tiver mais de

600^ de renda, pagaráõ duas decimas do excesso daquel-

Ja quantia.
,

8.° O rendimento dos Bispados que actualmente

se achâo vagos, e para o tuturo vagarem, será recolhi-

do no Thesouro Nacional.

9° Os bens Nacionaes que actualmente pagão o
5.° para a primeira caixa da Junta dos Juros

,
pagaráó

outro 5." para as despezas da guerra.

10.° O producto de todas estas imposições será

applicado ao pagamento do juro , e amortização dos em-
préstimos que se contrahirem , e serviráõ de hypothecs

aos mesmos empréstimos além de outras quaesquer ren-

das publicas que o Governa achar necessário hypothecar

; para o mesmo fim.

11.° O. Governo na proporção que achar conve-

niente fica autliorisado a admittir nestes empréstimos
quaesquer títulos de credito Nacional , se assim fór ne-

cessário ,
para dar maior facilidade aos mesmos emprésti-

mos. — Paço das Cortes 14 de Fevereiro de 182J.;: Jo-

sé Joaquim Ferreira de Moura —José Liberato Freire de

Carvalho— José Máximo Pinto d.i Fonseca Rangel — Fran-

cisco Xavier Monteiro — Manoel de Macedo Pereira Cou-

tinho — Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca.

O Sr. Presidente disse : que julgando-se urgente pa-

ra a primeira leitura , sem a segunda de nada valia ; em
consequência propunha que se fizesse a segunda leitura,

e que se mandasse imprimir: assim se decidio , e man»
dou-:>e imprimir para ser admitcido á discussão.

O Sr. Fra/rJni por esta occasião disse: que se de»
viáo estreitar os vínculos com as Nações que sempre
forão nossas alhadas; e pnr isso requeria que aCommis-
íão Diplomática dessa o parecer sobre o objecto que o
Ministro dos Negócios Estrangeiros tem proposto para

poder tratar com a Grã-Brítaulia : foi apoiado, e o Sr^

Presidente • '.nvidou a Commissão para dar o referido pa-
recer com urgência. ,, ,; . . .

.,'

Continuou a disci<ssãp ^ e o Sr. José de. Sá em hum
longo discurso mostrou qpantp erJo piejudiciaes ao pro-
gresso de população e da agricultura a instituição dos
Morgados , ou amontoaçáo de bens; esta verdade ja foi

reconhecida por Ljjíurgo-, Soloa, pelos Legisladoies Gre-
gos e R.omanos , e até pelo Couductor do Povo Hebreo
Moisés

; por tanto desde já pedia licença para apresentar
hum projecto para a abolição doi Morgados , em quanto
porém o não faz approva o artigo.

Sustentarão o artigo os Srs. Borges Carneiro , Soa'
res V rance. Pereira do Carmo, Serpa Pinto ^ e outros,
e julgando sufficientemente discutido, ferão-se diversas

emendas que se tinhão oíFerecido na discussão, e postfi

o artigo ã votação, foi regeitado , e em seu lugar íiumi
emenda do Sr. Marciano de Aicvdo.

O Sr. Presidente deo para ordein do dia da Sessão
ordinaiia orçamento, e da extraordinária a nomeação dó
Conselho dEstado ; e levantou a Sessão ás 2 horas.

Sessão do dia 15'.

Lida a Acta da precedente Sessão
,

que foi appro-
vada , dco conta o Sr. Secretario Ft^/g^uciroí do expedien-

te
, em que se comprehendia a seguinte correspondên-

cia: — Hum cfíício do Governo pela Secretaria d'Estada

dos Negócios da Marinha , incluindo as seguintes Partes

do registo do porto.
1." — Registo tomado ás 2 horas da manhã do dia

J4 de Fevereiro de 182J.
Bergantim Portuguez GeneralRego , Capitão Maicel-

lino José Alcântara , do Rio de Jaiíeir» em 70 dias
, )

passageiros , e i niaila.

I^^ovidades,

O Capitão disse que tinha sabido do Rio de Joneir»
precipitadamente

,
por haver sido avisado

,
que no se-

guinte dia ao da sua partida se publicava hum Decreto

pata prohibir a sabida dos Navios Portugueses. Que na-

c,uelia Cidade não havia socego pela divergência de opi-

niões , e inào tratamento feito aos Européos. Que oito

ou dez dias antes da su 1 partida largou do Ríd de Janeiro

com destino ao Rio da Prata huma Expedição comman-
dada por hum Official Aii,ericano , composta das Fragjt.xs

União, e Real Carolina, e da Corveta Libera/, levando

como transportes os Navios S.Jasé Americano , Seie de

Março , Díiarle Pacheco , e Conúe dos Arcos , tudo A

fim de fjjetcin embarcar para I.ubon as tropas Portu-

guezas
,
que guarnecem a Praça de Montevideo : ficava a

partir a Corveta Maria Ja Glorl,, , e dizião que se hia

unir áquella Expediçág- Disse mais que lhe não const.^va

que o Governo tivesse até á sua partida dado patentrs

de Corso contra o Commercio Portuguez ; mas que se

ameaçava muito cotn este género de guerra. Traz hutna

pequena malla para o Correio , e não traz officios. Os
passageiros são: António Joaquim, artista, e duas pes-

soas da família do Capitão do Navio. ( Segue-se a assig-

natura ).

2." Registo tomado ás onze horas e meia da manhã
do dia 14 de Fevereiro de l'Ò2j.

lieigantim Portuguez Confidente , Capitão João Lo-

pes Moreira , da Baliia em 60 dias
, ; passageiros , e i

malla.

( Segue íni Supplemente ).
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(_Contiin'if a Gazeta Universal «.* jS).

líovtdjdes. Ditos no Dispensatório, deposito

de roupas, e instrumentos, e

O Capitão disse .• que ns B../im se ^oz.iva snce^o

,

apiestos ciriirgicos . . . 2:1251^000

apezat lU srande escacez eis mantimentos que aili sof- Des|,e?3s do (~.iitot;o, Comprador,

f.ião
,
partu;uljrniente de refresco, o qml não era íuth- Fieis, eCapellip dos Hospitaes 984i*)OCO

ciente para remediar os enfermos
,

que por isso snesmo Eirpre^ados no Lento António

,

anciosainente se esperava naqiiella Cidade a nova E:,pe- Atarantes, Porto, Uraga, Lame-

dição de Tropas de Porliigaí. Que no dia 5 de De7em- go , e fívora . . . . . y-91 \è)^CO

bto os Insurgentes atacarão" alguns postos, em numero de Fisico mór , e Cirurgião mór . 2SS^oco

900, os qi^i^aes fotão completamente batidos , e postos Ofhciaes ria extjncta Contadoria

em precipitada fuga, deixando no campo 11 mortos , e pretérita 2:ir)-^^0OO

mais de 40 feridos , entrando no numero dos primeiros
^

iy.^O\^2Co

hum Frade Carmelita, e nrs segundos lium Franciscano, Rações, expediente, salário, e Woços . 7 iO>à7 5°

sem que dos nossos houvesse hum só ferido. Que cons- ^-

tava haver grande actividade no Ri'ff de Janeiro em arma- 16:1 j 1(^950

n;entos navaes. Que Pernambuco contniuava a ser bio- —— —""

cueado por duas Embarcações de guerra ; e que constava Os Officiaes ficío comprehendidos na disposição ge-

que açuelia Província tinha arvorado r. Bandeira da Inde- ral dos Fmpicgados pi.bhcos
,

que o Governo po^sa dis-

pendeiícia no dia 8 de Dezembro. — iNáo traz ofticios, por das drogas cpmp lhe convier.

os quaes o mesmo Capitão disse que vinháo pelo Iser-

gantim Carvalho Sexto
,
que com elle juntamente tinha Feérica e Armazéns da Pólvora,

sahiJo da Balila. Os passageiros são: Francisco José de

Almeida , Manoel António Pires com duas pessoas da Ordenados a Empregados maiores . . . 4=494<pí'S*

família , è ílaria do Carmo, viuva. Cí^egue-se a assigna- f !Je Alcântara . . j:j'O^055

tiira.) Ferias < Barcarena . . . li;2ja,,^0j}

Outro officio pela Secretaria d'Estado dos Kepocios Lcarvoarias de Rilvns }:Q4.j,^o'c.-j

do Reino incluindo o duplicado do PrOgramn>a pjra a '

organisação de luini Código Commercia!. Outro pela Se- ij:}^''»'/?

cretaria d'Estado dos Negócios da Faienda acompanhando Dos meres de Setembro, Ou-

todos os papeis relativos' ao Empréstimo de oOOXOCg) rs, tuhro , Novembro, e De-

feito pelo Barão de Teixeira; i Commissáo de Fazenda
,

zenbiO de 1822 ,
que se

unindo-se-lhe o Sr. KeLeilo Leitão , author da Indicação. devem pagar neste anno 4:-2j<èSi;

Outro incluindo o duplicado do Decreto de p de Janei- «orjOçi^gçÓ

fo ultimo sobre a applicaçTio do dinheiro dos Cofies das 7—

~

estradas do DcuirO , e iViiudas da Casa da Índia. Outro Compras de géneros por grosso . . . 5:9990)000

acompanhando huma informação do Governador das Jus- Dita . . duos por rniudo .... 2 jcc^ooo

liças da Relação e Casa do Porto sobre o recucrimrnto Tenças e Pensões • i:i9Çáii75

dos Contractadores do Azeite do Conselho de Peia, es , e ————

—

outros. }4 )0;á5<2J

Ficdrio as Cortes inteiradas da felicitação da Cama- " ~~

fa Constitucional da Villa de Castro niarlm
,

por se ha- Este objecto passou an conhecimento da Commissáo

ver já feito menção hfnrosa da outra , a que se telere , encarregada da retorma daS Repaitições Civis do E.xer-

como consta do Diário do Governo n.° 25?. citn.

A" Commissáo de Agricultura hum Projecto para a Ordsnado ao Juiz Relator do Supremo

fundação de hum Selleiro publico para empréstimo dos CotKelho de Justiças 4o:0C«o

Lavradores de Silvei.
~~~~~~~'

A' das Petições htim.a representação da Sociedade Foi approvada esta somnia. .,

Patriótica Conitltulçáo
,

pedindo com todo o respeito, Inspectores de Transportes e EscrivSes . 2:760^000

tjuc se dcem certas providencias, que julsa necet^atias , |

~
,^

para nos oppormos aos inimigos que nos pertendem in- Foi supprimida esta verba, e que a Cr.mmissio ja

Aadir. ' nomeada fica encarregada de propor hum plano de trans-

O Juiz de Fora de Avis ofFerece os vencimentos de por'.es.

transportes que venceo nos annos de 1810 a 1814, sen- Tendo-se concluído o orçamento pela P.epartiçáo ds

do então Juiz de Fora de Montemor o A'-ou» ; ouvio-se -.Guerra, retirou-se o ."Ministro respect;\o, e foi introdu-

com agrado , mandando-se ao Governo para verificar o zido com as forinslidades costumadas o Sr. Ministro da

cfferecimento. Wariniia ; e logo que tomou assento, fizerão os Senhores

Mand.irão-se distribuir pelos Srs. Deputados exem- Deputados Margloclil , Girão, João FranCtso de Olt-jei-

plares da conta da repartição do Commissariado do mez ra , e outros, observações geraes sobre o armameiito oa

de Julho de 1S22, enviados por Clemente Eleuterio Ama- Marinha, a que o Sr. Ministro respondeo : concluído o

do. que, entrarão em discussão as seguintes verbas perten-

O Sr. Secretario Butlilo Alberto fez a chamada, e centes a esta Repartição :

disse se achavão presentes 106 Srs. Deputados, e que Secretaria de Estado, deduzida a decima . I0:8i6^coo

faltavão por moléstia 5. Approvada por ser determinada por Lei. - "

Introduzidos os Ministros d' Estado da Fazenda, e da Officir.es de Marinha effectivos

Guerra pelos Srs. Secretários Tlirmiás de Jijulno, e Sou' embarcados.

la Castelúranco j declarou o Sr. Presidente a Soldos 31:262(5640

Comedorias 28:516^000

Ordew do Via. 5 9-9S4ag4Q

Crçamente da Despeza pela Repartlf.lo da Guerra. Approvada. "^
Ofhciaes de Marinha em ferra.

Ex-Coniadorla dos Hospitaes Militarei. Soldos *
• • 104:922(^5 5*5

Officires empregados na referida Grstificações 48:518^5000

Contadoria 3:840^000 I5}:440«&ío*
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Soldos de Officiaes avulsos . ; ; ; . 171:050^400 João António Ferreira de Moura 66 ditos.

. Ciiidiílo Josc Xavier com 65 ditos.

324:490(^)956 João da Cunha Souto-íliaior 6j duos.

• josc Ferreira tísrges 62 ditos.

Passarão a hiima Commissáo para examinar este obje- José António de Faria Carvalho 6c ditos,

cto. Fernando AfTonso Giraides 55 ditos.

Compra de Géneros ....... 462:067^^000 O Sr. Presidente disse que t"alt:.vúo 10, que deviSo

entrar em segundo escrutínio , tirados dos trinta que fo-

Approvaifa menos, a de 4:C00(|) para medicamentos. tão inimediatos em votos; e logo o Sr. Secretario B^si-

Commissanados e Escrivães 4:504^500 /,„ /4//u-,-ío leo os seguintes
, para cada hum dos Srs. De-

A' mesma lommissão. putados escolher 10.

Pilotos práticos etc iliig^oco Manoel José Coutinho com quarenta e sete vo-

Approvada. -— t°> ; Francisco JManoel Gravito com 40 ; Duarte Leça jg ;

Ofiiciaes marinheiros reformados e eiTecti- Hermano Jos^; Braamcamp jô ; D. Rodrigo António de

vos 16:785^^000 Mello ji; António Josc Rodrigues 2S
; João Ozorio

Approv,id"o. Falcão 27 ; José de Mello Freire 26 ; João Aleixo Fal-

Ditos da Marinha . . ' 6:172^1)96 cão 25 ; Conde da Louiã 24 ; Joaquim Pedro Gomes d»

Approvado. Oliveira 24; Conde de Fciiahel 2j ; José Manoel Placi-

Conselho do Almirantado 5:984^)124 do de iMoraes 25 ; José Izidoro Gomes 22 ; Josc Maria

Não ha luo-ar a votar. Dantas Pereira 21 ; António Camelo Fortes de Pina 21 ;

Officiaes de^Fazenda efTectivos .... 19:180^^00 António Joaquim de Lemos Monteiro lO ; José Maria

Náo ha lugar a votar. Xavier d'Araujo 20; Luii Monteiro 17; Manoel Alves

Officiaes de Fazenda aposentados . . . 4:1^0^020 doKioi;; Luiz de Vasconcellos e Sousa 16 ; Manoel

A' Commiss.io respectiva. Antnmo da Fonseca l6; Sebastião Xavier Botelho 16;

Soldos e ordenados a diversos .... y.iiii>loo António Caetano Girão 16; Francisco Gomes da Silva

Approvado ,
passando á lista geral das 15 ; Barão de Mollelos 15 ; Ignacio José de Moraes 15;

Pensões. l-^"^ i°^^ '^^ Silva Fragoso i; ; Fernando Luiz Pereira

Gratificações a diversos ...... 1:991^400 de Sousa Barradas 14; Álvaro Xavier da Fonseca Couti-

iiho e Povoas 14.

Supprimidi, menos a de lOOc^ rs. a José Damásio, O Sr. Presidente declarou que na SessHo jmmedia-

e a do i.° Hag.idor dos Armazéns. ta se trataria do dia em que se havia de correr o

O Sr. Presidente deo para ordem do Dia = Parecer segundo escrutínio para os dez indivíduos que fjltão pa-

da Commi'ssao de Fazenda sobre a consideração do papel ra preencher a lista tripla dos Candidatos para Conselhei-

fnoeda; e levantou a Sessão depois das 2 horas. ros de Estado, e levantou a Sessão á meia noite.

N. B. Na Sessão extraordinária do dia 15 sahirão

apurados para Conselheiros d' Estado com pluralidade ab-

soluta ,
que era de 52 votos para cima, os Srs. José de

Sesw., Extraordinária do dm 15. l^l^H» lastro e Abreu com 71 votos; Conde de Sam-

Aberta aSessãO i% 5 -'horas da tarde sob a presi- paif\ com 69; João António ferreira de Moura 66; Caii-

dencia do Sr. Vrare fez o Sr. Secretario Baúlia Alh^r- dido José Xavier 65 ; João da Cunha Sotto Maior 65 ;

to a chamada e disse se achaváo presentes 1O2 Srs. De- José Ferreira Borges 62; José António de Faria Carva-

piitados, e que falt.náo 10, sendo 7 por moléstia, e
5

lho 60; Fernando Aftonso Giraides 55.— Faltando 10,

sem causa motivada. <l^^
dcvião entrar em segundo escrutínio, tirados dos

O Sr. Pre.i lente disse que se hia correr o e<icruti- que liveráo menos da pluralidade absoluta, e cuja lista

nio para a eleição dos Conselheiros d'Estado do Reino se leo ,
declarou o Sr. Presidente que na Sessão imme-

de P„r<»-«/ por lista de dzeoito indivíduos; e proceden- diata se trataria do dia em que se havia de correr o te-

do-se immediatamente a recolher as listas, achárão-se con- gundo escrutimo , e termuiou-se a Sessão á meia noite.
.

formes com a chamada , em consequência declarou o Sr.

Presidente, que a pluralidade absoluta era de 52.
"

Corrido o escrutínio ficarão eleitos com pluralidade

absoluta os Srs. Errata. Na G. de Sabbado (N. 37) pa?- 4, col. 1,

José de Mello Castro e Abreu com 7I votos, linha ?5, ex-Rainbe , no nosso modo de entender deve

Conde de Sampaio com 69 ditos. ier-se Rainlia.

VA IMPRENSA r> A C I O íN A L.
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o Diário de hoje diz o seu Redactor que ettá au*

thorisado (naturalmente pelo Ministério^ pj'a declarar

<)ue a Carta de S. M. a Rainha, que tfxtraliimos do Sairit-

James-ChronicU para a Gazeta N. j4> ''^ apócryfa. Não
podemos dizer nada sohre este objecto : parece ser assaz

demorada com effeito essa declaração, e a seu tempo se

poderá melhor verificar qual seja a origem verdadeira da

Carta que se declara apócryfa ; mas que tem todos os

visos e cunho dos sentimentos que animão o Real Co-
ração da digna Esposa do nosso Augusto e amado Mo-
narca,

Recebemos folhas de MadftH até 1 1 do corrente :

as tropas de Minn tomarão pOsse de Seo ii'Urgel ; os

facciosos de Seislerei conservaváo-se em Hitete ; e Ahii-

bal dizia de Garcinarro a 9 do corrente que não tinha

occorrido novidade ; mas que esperava obter gloriosos

successos quando tivesse o que para isso lhe era neces-
sário.

N. B. Na Gazeta de hontem
,

por equirocaçáo do
Official Compositor da mesma Gazeta, se imprimio o
N. R. em que se dava hum resumo da Sessão extraordi-

nária
,

que se lhe tinha enviado, na supposição de não
Caber a dita Sessão, que s^ acha transcrita na mesma
Folha.

2.° Sonho,

Passado meu primeiro sonho, como precizasse de
dormir, cerrei os ollios , e comecei a escadelecer. ftlas

apenas me olvidei das cousas deste mundo, eis me so-

brevem outro não menos importuno sonho. Imaginava
eu que era tendciro^ e que com htins alforges ás costas,

e hum jumento, andava por esse mundo vendendo dro-

gas. Hum dia molhado e enregelado me agazalhei em
casa d'hum lavrador honrado. Ceámos na cosinha , e a

boa fogueira não Valia menos que a cêa. Começamos a

pairar ; a piclieira estava ao lar do lume
,

para ir mo-
lhando e puxando 3 palavra.

Perguntei ao patrão como se achavão com as novas
leis sobre a agricultura ? I^luito bem , respondeo elle.

Forte corte levarão os foraes e rações ! Pois os banaes

quem os havia de sofFrer? Tudo foi bem feito;

mas supponho que estaváo com pressa
,

por isso não
acabarão a obra. Aind.i falta muito, muito, muito.

—

Sim, disse eu, ainda faltão c.ithecismos para ensinar aos

povos as boas regras da cultivação ; mas elles hão de vir.

-— Que me diz? replicou o patrão. Catacismosl O ca-

tacismo ensina a ser bom christão , e não a ser bom la-

vrador. Haja boa terra , boni; estrumes , agua necessária
,

com os amanhos dados a tempo
, já ha bons fructos. Ca'

tacismoi? Alliviem os trahucos , e fepartãccnos bem} e

o mais correrá por nossa conta. — Ah ! disse a patroa j

Barialiu levara tanto í roíare. -^ Cala-te, túgaiéles, dis-

se o marido; sempre foste esperta da língua.— Sou ta-

garelas ; tnas a não ser eu
,

queria ver corno te desen-

vencilhavas do rendeiro do RealJmiga. — Pois que foi

isso , Senhora Rifo ? perguntei eu. — Eu lho digo. Ven-
deo o meu André dois ala udes a hum meu Compadre
para se remediar : e outros dois a huma Comadre

,
que

estava parida
,

para sua convalecencia ; e mais algumas

pingas a outros. Aventou isto o vendeiro da terra , e
foi mettello no bico ao rendeiro, diiendo-lhe que nó»

vendíamos vinho sem pagar o Realdauga. F. logo este

anno , louvores a Deos , tivemos huma boa esmolinha de-

vinho , e enchemos todOs os loiceiros. O coração me
adivinhou a tratada rio vendeiro. Uisse o logo ao tneu

André a tempo que o iiijo porco do rendeiro já se me-
xia para nos culpar. Foi necessário torcer o braço mas
em fim houve gente boa , e escapamos. Vai outra. Ha
tempos estava eu sósinha em casa , e chegão os do Ma-
nifesto ,

para verem a adega. Levara o' meu André a
chave , e eu não podia abrir- lhes a porta. O demo ibes

metteo em cabeça que eu lhes mentia. Já começavão a

engaliipar se comigo , e a ameaçar arrombar-me a ade-

ga. Em fim veio a chave , e aquedaráo. Já alguns não
carregão no livro o vinho verde ; tomãcno tf do pot

maduro, dizendo que todo o vinho he filho da uva, e
neto da videira , e que já não ha provilegios. Por estas

e outras disse eu qUe levasse o peccado tanto trabuco.

Não digo que os não haja: mas reduzão-nos a hum, bem
repartido por todos. Eu , e o meu André , andámos rala-

dos com má vida; e não hei de ser senhora do que gran-

geei ? não hei de poder vender meu vinho quando qui-

zer , sem pedir licença a esse barbes de himope do ren-

deiro ? Hei de ter cada anno em casa huma visita
,
que.

me remeixa os cantos da adega , e vão assoalhar o qu»
virão? Não he melhor receber a dinheiro, e junto, do
que ás migalhas, agora 20, e logo 50? Os rendeiros

não despegão ; agora hiim , depois outro , com o rolo do
livro debaixo do braço ; e lodos cantão a mesma canti-

ga, pague, pigue. Então porque eu digo destas, por

isso meu André me chama linguareira.

Maravilhava-me eu do n.odo com que huma rústica

pensava sobre tributos, e lião achava resposta frizante á

solidez de suas razões. Que cousa mais justa, e mais fá-

cil que executar já o alvitre desta jiidicosa lavradora ? O
povo das Províncias he bom : não se embaraça com theo-

rias politicas; quer o bem real, porque nio está corrom-

pido: não foge a pagar os tributos justos e necessários,

mas aborrece as ladroeiras e desperdícios da fazenda pu-

blica : quer economia; e que maior economia, que dar

baixa a tanto rendeiro, e reduzidos os tributos públicos

a hum só cobrallo , coroo se cobra a decima ? Applaudi
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pois 'as^boas rarSej da Senhora "Rllii e seu marido ac-

crescentou :

Também ha ainda muito que melhorar na cobrança

do dizimo. Nesta freguezia ha três rendeiros
,

porque o

dizimo se reparte em terços pelo Sr. Abbade, peia Com-
menda , e pela Coroa. (Mas a^^nra parece que em vez de

eoroa dizem tnzoiro.') Esta partilha lie ás vezes Imma que-

breira de cabeça ; porque he mister partir quartas , cela-

mis , e cabaços. Por isso fá puz essa embrulhada -ás cos-

tas da minha Rita. — E fizeste bem , disse ella. Tu pf»r

todas as vias me carregas ; mas eu desencatre go-me lim-

pamen,te. Quando meço os fructos,, ponho logo o dizir

mo á paite. Ao pHmeiro rejideiro que chega, mostro-

Ihc o iBOUte , . e dig.o-!he que tire o que li>e toca; ao

secundo faço o mesmo : o terceiro fica ás vezes mal aqui-

nhoado. Este quiz este anno que lhe eu repuzesse o que

os outros levarão de mais ; começou a eiigr,iveter-ie co-

migo. Que desaforo ! ( lhe disse eu ) ;
quanto me paga

V. m. para lhe eu fazer as partilhas ? Minha obrigação

he separar o dixinao. Se lhe písrece pouco , vá ter com
os outros dois rendeiros : táo bons são huns como os ou-

tros. Em fi 11 mandei-o á tabúa. Ora não he melhor

tô.TÍaf huirtsó a reiKia toda , e pígar o terço a cada Se-

ilJiorio? e não andarem a vexar os povos, que não sa-

bem fazer contas meudas ? Táo pjuco he pagarem o dí-

zifrio a I)cos direitamente ? Coitados dos pjbresinhos I

tudo he contra elles. Para que he taiiio homem viven-

do á costa direita? Tanto rendeiro com chapéos peho-

dos , botões de guizo, e meias desde os calcanhares até

o embigo , a cavatlo em machos como huns Capitócs f

No sacho do milho tive cu, o ineu André ^ e os peque-

nos de nos botarmos ao rabo da enxada. E não era me-

lhor pôr ás costas daquelles magarefes \iuvni fa nla , do

oue andar a espantar os rapazes no tempo dos amanhos ?

E náo cabia bem huma Itl sobre o que tenho dito ? oh.

stiti V

Mais coimas hiâ dizendo a boa lavradora : e cu para

applaudilla
,

quii' Pazer-lhe huma saúde. Peguei da pichei-

râ c disse : Viva quem tão bem falia : viva a flor desta

Aldeia: viVa a Serthora Rita. — Toda a família conti-

ifuou , viva , viva. Todos folgavão , todos riáo. Eu po-

rém, como a picheira estava mui quente, chegando-a

aos beiços, ri-me de mais-; e n'hum instante desappate-

ceo aquella rústica e mimosa scena.

Minha imaginação era meu tormento ; e logo me
representou posto em pé n'hum desses rochedos promi-

rlente ao mar, lá para essas bandas de Cintra, e do Cu-

àt> da Roca. O sol estava a despontar -, as gotas do or-

valho parecião pérolas, feridas da viva hn da destoucada

aurora ,

i^ili íjtitindi) ri not Ceos , nes Ctiivpoi chora,

O mar estava quieto , e sua superfície prateada e buli-

çosa recreava os oiiios
,

quando vagabundos se estendiáo

por aquella immensa planície. Gozava eu da natural do-

çura
,

que he excitada pelo espectáculo da natureza bel-

la
,

quando n'hum momento o mar se me figura inquie-

to , e ao longe vejo hum alteroso baixel arfando , e dei-

xando após de si huma longa esteira. Barecia demandar

nosso porto de Lisbaa ; mas a proa vinlia direita aos pe-

r>edos que estão ao norte da barra. Vendo o perigo , co-

mecei a bradar ; á direita , á direita Sentia eu em meu
peito huma voz possante, qual a do P^ih/fcmú

,
quando

Mil icos forma , e nellcs refjrsínuu.

Trovão fero no ar, no njor tormento.

Continuei pois ?t bradar :x á direita , cego» ; i direita ;

não he este o rumo : as a^uas são baixas ; ovão' está cheio

de restingas e bancos encuhertos. Navegai por oniie os

^ niais navegáo ; aqui he evidente o perigo : esta paragem

he infame pnr funestos naufrágio- iVavegai a estibord.).

O' cegos , ferrai- o panno
,
que recresce o vento. Ar que

vo» perdeis ! =. Meus ctamires er.to rnule s ^ e imaginei

quft não era ouvido, tiuxiei então em meu soccorro a

Tritão
,
que

Era mancebo grande , n<gro ,
t feio ,

TromlKta dt seu /)«», e seu correio.

Em continente se me apresenta o filho de Jffeffanv , e
da Veneranda Salada. Nunca eu me haVia topado com
este Deos marinho, mas tinha boas informações de sen
préstimo. Horrorizei-me pois quando o vi com a cabeça
e barba povoadas de limos em vez de cabellos, e o cor-

po ataviado de carangueijos
, birbigées , e camarujoç. Pua

divina presença me imprimio certo temor religioso, que
me calou até á medula dos ossos. Elle conheceo meu res-

peitoso pavor , e surrindo-se com a graça própria do9
Deoses, me ordenou que fjllasse. Então posto de pelhos,
com as rnáos inclinadas para o luimído elemento, (he d---

se : =" O" digna prole .do lluctivago Keptimo: tu com-
prehendes minha magoj, e penetras a causa. Não Vcs co-

imo vem quebrar-se «««ttas fragas aquelle preciosa hair.ej ?

Se he attnbuto da Uivindadí; compadícer-?e dos miseros

mortaes
, eu te rogo pelo tridente de teu Pai ,

te com-
padeças daquetki miseros navegantes, Ejj lhes bradei j.

mas não me ouvirão. Brada-lhes tu, ó "entil Tritão

,

e embocando essa altísonante concha, envia-lhes hum
desses ecos, que fazem estremecer o mar, e omundOí,
ou antes

,
pois tudo podes , empurra com teu braço es-

se desgarrado Vaso , e dirije-o ao porto "— " Descança
,

me tornou o Deos , dcscança , frágil mortal : ii.ío será

mister força ; basta hum leve assento da minha con*
cha." =: Promptamente erabóca a tortuosa trompa ; cadí

olho parecia huma fogueira aceeza ; as dins Ixichechas se

assimílhav.-io ás ondas efíc^pelladas ; e voltand'» o rostffl

para a náo, lhe envia hum trovão táo horrível, que a

maquina do mundo parecia saltar fora de seus eixos. Nes-
te comenos dei hum grito no leito , e acordei Sentei-

me logo; benzi-me ; lembrfi-me da morte ; rezei ao San-
to Anjo da Guarda ; e para me livrar de sonhos tão ex-

travagantes , espantei o semno, e vesti-me Comtudo,
e.sta visão m« fei reflectir na cegueira dp? mnrtaes

,
qiic

se perdem a si , e aos outros por desprezarem os bons
conselhos, e os toques da misericórdia Divina.

CORTES. -^^—S«íí<'o do dia 17 de Fevereiro.

Aborta a Sessão, leo o Sr. Secretario Soas» ÇtitcU
Iranco a Acta da orecedente ordinária , e seguindo se a
leitora da extraordinária pelo Sr. Secretario Baiilio At'
bcrto , ambas forão approvadas.

O Sr. Secretario Peigneiras deo conta do expedieo*
te , em que se comprehendia a seguinte corresponderrci».

Hum officio do Governo pela Secretaria d'Estado dos Ne«
sócios das Justiças ,

incluilfrfo o duplicado da Lei para r»

Ptogramma do Código Criminal; passou ao Arai'i<o.

O actual Reitor do Collegio dos Nobres
, Ricardo

Raimundo Nogueira , rerpette huma Memoria sobre os ne-

gócios do mesmo Collegio, que tinha entresiie ao Marquez
de hetlas, seu Director em 1^04, com os addítamentos in-

dispensáveis pelas mudanças posteriores
,

e accrescent»

que contmuarã a enviar tudo o que se lhe ofFerecer so-

b.re este objecto, a fim de esclarecer á Commisság na
projectada rctorma.

Passou a Commissáo respectiva huma Memoria ^o-

bre o, meio de fornecer esta » apitai de carnes verdes
evitando-se o monopólio que se pratica por Pedro Qiri-

sologo Ferreira de Car-valho.

Ficarão as Corte';, inteiradas do offereeimento que
fazem de servir a Pátria, o P(of«ssor de Gramm»tira La-
tina na ViHa. de Cintra , Alexandre José de .Moraes Ga-
vião, e Francisco Antorrio Ha «Silva e Fonseca, Abb.iH(j

do TeTraniio , Bispado de Piahel , assi-itente na mesma
ViUa.

Aprese«fou-se o Sr. Deputado pela Oiivisâo de Brir-

^ança , Alexandre José Gonçalves Ramos , e con\-i-

dou o Sr, Presidente a Commiísão dos Poderes- para exa-

minar o seu respectivo diploma,

Fíc-íir.ío as Cortes inteiradas da parte de doe;He qH-e

enviou o Sr. Abbade de Mearóet,

A' Commissão das Petições hum requerimeoto de

íosi Aatotuo d» Stlv4 Guimarães.
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íe achai^áo frtrieirte^ io; Sr?. 'DfepiKafios , « qffe fafMvIo

6 por iTioltfíTb , B 1 sem caiiya motK-adw.

O Sr. fíHva 'Carvnlho teo " parecffT dj Coinmt?s3r)

dos Poderei em qáe se 'íí^alisotl e approvnn b diploma

do Sr. Depiitaflo acrma rí^ferilò ,
Altx^niTe fité Ga-içnl-

vts R.imoí , o qoil fcíi ad'riittiiío , e pte st ilido o jurtt-

ftiento tomou aíátritd hi 'líisseitiblía.
.10.

'
•'"" Ordem d» "Díh. .

"-•;-

Projecto pífé''iti'értrrar o papel-móecfi , ^'lAVftiais litirlrts

da Divida Pirbliíà rícrtniiecida , 'a ctij» íffícvfsífí* «"Stat-rf

preçente o ftfKiistro da FazeTiá^.

As Coites, proriir3n(;lrt acreditar o papel rhoé^fé 'éi

Nação, e os mais Titiitos de Divida PilWtca Tèconliecrdá ^

na conformidade do Artigo 2jâ da Constituiçát) , UecrS''

rSo o seguinte. '1

l,° S.io admittidos á consolidaçSo , êWM )ufH de 4
por cento ao nnno , atí ti-e? mfl e seis ceirttes cóittos de

réis da Divida Nncional
,
que acfuítmente rSn i-ení! jliro, ^'

entrando nesta quantia niil ^ duzentos contds de tíis em
papel moída.

2." P.ira ej;eruc'o do Arti«!o .intetrédente a Junta

dosjuros passar.i Apólices, náò menores de 200:000 réis,

i vontade dos pwrtadores de créditos, cuja terçj parti,

pelo menos, conste de papel moeda, e ò resto de Ti--

tulos liquidados até 50 de Outubro de l^Sii^;!^ Gom-
missão de Divida Publica.

5." Os JHros (festas Apólices serSo pa«o's àós se-

niestres pelo reiidiínciito da $' ^aixa : e cank<;zn a

contar-se o seíi venctrriento do dfa em qlie fòtem cntre-

£uí!S na Junta ós créditos, que passão a ser ccrií^olidâ-

dos.

4.° A admissão de Titulos e papel moedi , de-

terminada nos Artigos antecedentes, só terá lugar até o

dia jO de Junlio do corrente anno. Dez dias depois des-

te prazo será publicamente queimado todo O papel moe-
da proveniente desta consolidação: e os T'itulos de Di-

vida serão igu.ilmente inutilizados , depois de postai as

competentes verbas na Repartição respectiva.

5.° Para amortisaçao das Apólices crejdí? por esTd

Decreto, e de tod^s as outras, cirjo pagamento de juto

estiver a cargo da 5.* Caixa', o Governo venderá todos

os annos em liasta publica , fazendo a tempo os annun-

cios necessários , até 40O contos dá réis daquellies Bens

Nacionaes , cuja administração, Ou conservação for me-
nos proveitosa.

6." .'abrirá o Governo o primeiro leilão, d?cfaran-

do que recebe o p.iwamento em Apólices de 4 por cento :

terminado este , annunciará o segundo em Apolfces de 5

por cento ; e asim continuará atternativamenre a^ ven-
das

,
proporcionando sempre a grandeza dos lotes, que

pozer em praça, á vantagem dos resultados qire tiver ob-

tido nos leilões precedentes.

7." O Governo poderá efFeituar aS venda? no In-

gar , e pela forma que niãis conviniente julgar, prece-

dendo annucios e edltaes , sem dependência das formulas

morosas, e dispendiosas do Tribunal
,
que atégora inter-

vinha nestes contractos ; suspendendo immediatamente

por seis mezes aré liurfi anno, qualquer Empre'gado
,
que

directa ou indirectamente impedir a execução deite De-

creto.
8.'* Serão o? Compradores de Bins Nacionaes isen-

tos de pagar qualquer tributo, ou emolumentos além- do

preço da arrematacón. E o Governo lhes Iara gratuita-

mente aos Compradores expedir o Titulo de proprieda-

de dentro dos quinze dias immediatos ao pagamento dos

bens
,
pagando o Governo aos Empregados

9.° Ficão derogados o Artigo 6 " do Decreto de

25 de Abril de 1X21 , 3 Ordem das Cortes de 1 1 de De-

zembro do mesmo anno, e em geral qualquer Legislação

na parte em que for opposta ás disposições do presente

Decreto. — Paço das Cortes 29 de Janeiro de 182}.

—

Francisco Xavier Monteiro — Bispo Conde — António

Vicente de Carvalho e Sousa — José Liberato Freire de

Carvalho ^^ Francisco Botto Pimentel — João Victõríno
de Sousa Albuquerque -—Doutor Franchco -Xavier de Sou-'

sa Qdeiroga.

O Sr. Pato Monií abrio a discussão , tallando ei'n

geralsobre a matéria , e mostrando de quanta utilidade

hs para a Nação a operação de que trata o Projecto
,

e coircinio approvando o i." artigo i— Foi approvado
pelo Sr. liiij-çd/ Carneiro com a única difietenca de qoe
o )úto deve ser de

j
por cento, e não de 4, porque a

natureza destes títulos lie ainda assim mesnio «k grand«

vainragírti aos pl&ttadores.

(jContltrifse-htti')

f.O 1'

Cfilf-ria C9tta fffrfffíliii/i a YflhisVttVtT na 6. n." }6.)
>- Diz o nosso Hlustre Mello no Liv. ^. tit. 1. ^. 9.

""que os bens que pertencem ao lipperante r>áO s-So

só ée litfiTia espeeie
, porqOe IlunS são Vairirnoninet , ou-

tros FíiíiícJ^ Domoniaei , Ríii/cAg-oj , etc. ^ é erti a cotn-

pÇf.íínte Nn<a Ah, quft 'os I atrinvcnioes são os que elle

possue como paiticular , e que por isso estão no seU

peiféit'o domínio, e qoe assim d* píSde alienar li\rtmen-

te : que os Pu/i/iroj , <»ii do Fraiio , e ^ovo ( liojè Na-

cionais ') não estão sugeitos aõ sexi doniinio , iras só de-

baixo do seu império e administração, e que osliscces
,

ftii DoinfliUti y como Rc^'(if/;gí)5
,
Ji'gi)i/íH > etc^

,
que se

Sícffão. dfstinados desdfe o principio do Reino para o seu

sustento, e conSítvffcáõ da sua dignidade , também não

hé destes seilhor , e só Administrador r: ijtíil>i i)li!á eisdtnt

Jafoíí jUorum SubltniiHa , et p (frlftatf ^
pio lihifo uii <t

J)-ui peíesí.

F. rio l.iv. "1. tit. 4. §. 5. , depois de fazer no § è.

a verdadeira disfincção de bens Ki«íj, rtii Lítoí - Fii.

coes, e Dirtitm Ri-uír , diz que pertenctili aos Hicuti
os bens Koc.i/irír de que trata a Ord. Liv. 2. tit. 26.

§. I7., citada no Libello de Reivindicação.

E por tanto fica cbro
,
que sendo os bens Vifcánitt

bens Viscees , nãíT podia o Irfiperánte dcallos em piò-

priedade , e somente em vida , ou vidas , em remu-
neração de serviçrs. Isto pelo que pertence ao 1.'' Pon-

to. Vamos ao 2.'', em que se desenv&lverá mais esta mi-
feria.

Das palavras do Decreto da Mercê
,

que já ficão

ffescriptas , e principalmente destas =: " tíci per htm fa-
ter Mcrci ao Dr. ...</«" íorfii, í (jiiol(jiier Direito^ ijue tt

Cfroa, e a minha R. Fàienda possa ter, paro siicceder,

" por f<\ho de herdeiros , e suéceisorèt n" ( que
forão mui sabia, e previstamente nelle declarados) bem
se deixão ver até que pomo se pôde estender a fnesma

Mercê , sem comprometter os diíeitos do Doador
,

pOf-

qtie não deo ao Donatário senão o direito que podesíe

ter nos bens doados , e por consequência se nenhum ti-

vesse nada lhe tinha doado , e ft.uito mais á vista das
palavras que se achão no final do mesmo Decrete = yf

"Sem qtic por estes serviços se possa ríijtièrtr mtil a-
" giima reiniinerúçiio , seja qual Jor à tufte dos íítí'

Ora se fica já mostrado que os bens doados está-

vão na posse da Misericórdia de lente de Limti , é qlíe

por isso o Soberano já tinha feitb delles ftlercé í mes-
ma , depois de incorporados verbalinente nf>s próprios ds
Coroa, segue-se por buíra infallivel coiisecuencia

,
qute

das palavras do Decreto se nío fóde titar argumento
para se dizer a Doação perpetua , e só quando muito vi-

talícia
, já que assim o julgou o Accordáo proferido so-

bre a reivendicaçáo , oiie nem tarto eu julgava , á vista

do ponderado, por isso que o Soberano não lhe doou
bens que estivessem no seu patrin onio , rras só o di-

reito que a Coroa e a Real Fazenda tiveSse nelles

( assim como fez ao Denunciante de taes bens , em pre-

mio de denuncia , e remuneração das despezas que fi-

zer na sua reivindicação , a quem dá sóiiiente o usofru-

cto vitalício), mas esta ao tempo da Doação não tinha

senão o direito de reversão ; logo » Doação- não podia

ser perpetua.

«
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Demais as seguintes palavras
,
que se achao no mes-

mo Decreto da Mercê : = " ate prefaz.er o rendimento de
trts mil cruzados = " náo dão a entender que a Doação
fosse perpetua

,
porque se refere a quantia certa de ren-

dimento j ficando o excesso a pertencer lo!»o á Coroa e
fazenda ; e como se não acha huma só palavra que in-

dique no Decreto o tempo porque devia durar a Doa-
ção , se deve julgar ser vitalicia , que sSo os termos or-

dinários porque se costumão fazer as Doações dos Prín-

cipes , e Soberanos.

E para prova do que acabo de dizer vejão-se as se-

guintes regras 1 e Authoridades.

O liiustre Mello recopilando no §. 21. do tit. ;.

Liv. 2. as regras por onde se devem julgar as Doações
Hegias, estabelece as duas seguintes : ::: i

' Donatio seni'

per iiiteUigitur ad vitom doaatarii facta niii controrlum

expresse actum lit. =:

2. ~Quod nec ex donntione perpetua ijuam ~ cie

juro e herdade := diciínus Jiii perpetuiiiu adquirilur ; jeni-

per vel nova gratia , vel conjirmati^nis literis opui

ttit. ="
E se recorrermos ao Mestre da Pratica em similhan-

te objecto , o nosso Portugal de Donat. , nelle achamos
•os seguintes princípios :=; l.° no Liv. j. Cip. 9. n. Çj,

.z: In hoc Kegno indubitatum est, ijiiia Donotarii ampUiiS

Jiabere nOa posjunt
,

qtiam ijuod in donatione et titulo

expressa continetur. Ofd. Liv. 2. tit. 45. §. i, , e o

mesmo repete no Liv. 2. cap. 7. n. 51.

2° ~ Donationef a Rege fiunt in regne tripliciíer ^

vel ad vitom Donatafii , et sinipliciter , aut in perpe-

:iuum , vel Titio ^ et filius ejus ; dito L.° cap. 7. n. i.

explicando estes j modos de doar diz, que, o que he fei-

to in perpetuam , he o que se cliama de jaro e herda-

Je ; e que tanto nesta , como na que se faz ad vitos
,

.morto o donatário primeiro, ou segundo, deve o que
se segue pedir a confirmação que requer a Ord. Liv.

_3. tit. 58. §. I. , a que chamáo por successão, debaixo

da pena ahi declarada. E o mesmo se vé expressamente

declarado no Regim. dos Nov. Dir, cap. 2. §. i.

5.° zz Donatio fjcta a Rege durat duntaxat duran-

te vita concedentis. O cit, A. Liv. 2. cap. 7. n. 22. E
por isso he que se faz necessária a sua confirmação, e

de que falia a cit. Ord.

^.° zzVerba Principis prolata super «1, guod igno-

rai, non indacunt dispositioaem , licet super eis ipslus

fandaretur intentio , diz o mesmo A. no cit. cap. 7.

n. 42 , fundado em innumeraveis authoridades
, que alli

cita.

E finafmente = 5.° diz elle no Liv. 1. cap. j. n.

.j8. :: I« donationibus Principis especiale est , ut prior

tempore
,

pr<ejeratur secundo, qui poscessionem est ade-

pius..

E avista disto, poderá alguém, sem ofFensa da Lei,

dizer que a Doação feita per aquelle Decreto fora per-

petua , quando até era condicional , e dependente de hum
íetigio ? Conseguirá o cessionário maisdireito do que tem
o cedente , á face do Assent. de 2j de Novembro de

1769, que se fundou em doutrina corrente entre os

Doutores }

Vamos ao 5.® e ultimo ponto. Se vamos a exami-

nar os termos porque lhe forão julgados os bens, na sua

reivindicação , nós vemos a pag. 27. das cit. Notas di-

zer o accordâo assim : = " Julgo ... . e por adtinentes ao

*' A. Os bens pedidos na qualidade dt: vinculados, que as-

" sumirão na Institaiçâc da Capella
,

para lhe ficarem
'• pertencendo do mesmo modo que á Real Coroa , co-

''' mo vagos os possuiria se lhos não cedesse, r:
"

E quem dirá, que destas palavras
,
que forão cohe-

rentes com as do Decreto da fllercc , se tira a conclu-

são, de que lhe forão julgados con» perpetuidade?

Da palavra = (i.Yíiní/J/íj = não, porque para se hir

eoherente com o Dícreto , apenas se pode deduzir delia

iHima como adjudicação delles
,

para haver o rendimento

naquelle expressado ; e se o mesmo Accordáo Jeclarou

,

que os bens tinhão a qualidade de vinculados
, que assu-

mirão pela instituição da Capella, então estamos na re-

gra ji estabelecida ; e julgando o contrario, era contra 3

Lei , e por consequência com nullidade.

E finalmente se eu tivesse á vista a Carta de MercO ,
que se passou pelo Tribunal Competente do Dezembargo
do Paço , delia poderia tirar outro argumento, para mos-
trar que similhante Doacção não era , nem devia ser

julgada perpetua , isto he
,

pelo pagamento dos novos
direitos

;
porque he este mui differente quando a Doa-

ção he perpetua , ou de juro e herdade , ou quando he
por vida, ou vidas , como se vê do §. i. cap. 2. do
Regim. dos Nov. Dir. de 11. de Abril de i66i, aonde
se diz expressamente

,
que ainda quando a Doação he de

juro e herdade , devem os successores tirar confirmaçio
,

para pagarem outro tanto de direito, quanto se paga de
Sello na Chancellaria.

O mesmo declarou o Decreto de 17 de Dezembro
de iSoi §. j, , que manda observar a Ord. Liv, 2, tit.

}Í, quanto ás confirmações ; e prohibe pelo §. 4., que
rm nenhuma repartição se passe Carta , Alvará, ou Pro-

visão, sem que se passe Bilhete ao provido ^ ou agra^

ciado, em que se declare a IVlercé Ou graça, para pgar
os competentes direitos na Chancellaria , onde ninguém
he izcnto de os pagar , sem mostrar Alvará, Decretp^
ou Aviso para ser izento , dispensando-se expressamente'

o §. loS. do referido Regimento.

Os mesmos possuidores de Reguengos , e Jugadas

devem requerer Cartas de confirmação na forma da Ord.

Liv. 2. tit j8., e AIv. de 6 de Maio de 1769, junto 2

outro de 6 de Maio de 1789 , bem como os Adminis-

tradores de Capcllas , em conformidade do §. 10 do Aiv.

de 25 de Maio de I775.

Nem mesmo da exoibitancia da Doação se podia co-

ligir juridicamente
,
que ella fosse pepecua. =: PrinCcps

non potest Jacere donationes imniensas , ijuie ledant Coro-

nani, Vnde si donatio appareat immensa , nor, tantum ip'

se Rex donaiii eam revocare potest , sed successor nort

tenebitur eam obser-jare , et poterit revocare; dh P*rtug,

no Liv. a. cap. 4. n. 8. e 9. citando a outros.

Por quanto , se concedêssemos que similhante Doa-

ção era perpetua, sendo de bens que rendiáo irzoo^ooo
rs. , devíamos suppor que elles valião na sua proprie-

^

dadc 24 contos , ou 60ijl) cruzados ; e como deveríamos

acreditar que o Soberano quizesse remunerar huns ser-

viços que ad suniniiim se tem remunerado com huma Ten-
ça vitalicia, com huma Capella, ou huma Commenda ,

e sempre vitaliciamente ?

E se a Doação fosse perpetua , como quer o A. daí

IVotas
,
quanto viria elle a pagar de Novos Direitos? Eu

não o sei
,

por que até nem acho no Regimento de co-

mo se pagáo similhante espécie , e só dos que se doão
de jure e herdade ; e no mesmo Decreto das Cortes de

50 de Junho de 1821, que regulou os Emolumentos da»

Secretarias dEstado
,

quanto ás Mercês se não faz n;en-

ção de alguma Doação in perpttuum , sem dependência

de confirmação
,

para se regulareni os Novos Direitos

e Emolumentos que devem pagar no acto da mesma
,

nem o Soberano costuma remunerar serviços feitos á Na-

ção com bens Patrimoniaes.

O Publico instruído formará o seu Juizo sobre i

justiça do notado Accordáo, á vista do que fica exposto,

e das Notas que correm impressas, com descrédito dos

illustres , e conspícuos Desembargadores que o firma-'

ráo, accrescenlando o que aqui falta, ou destruindo com
melhores provas os princípios jurídicos de que me servi

,

e que pertendo defender , como fundados na Lcgisiaçã*

porque se rege actualmente a minha Nação.

Portalegre i» de Janeiro de 182}.

O Corregedor da Comarca.

António Joaquim de Gouvía Pinto-,

íN a 1 M 1' R E iN b A i^ A C 1 a N A L.
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Extracto de hiimn importante Carta pártltulâr dè

Madrid de 26 de Dezembro.»

" i J e da maior consequência que vós sejais exactamen-

te informado da Constituição dos Communeroi ^ visto que

tem havido completa desavença entre elles e os Pedrei-

ros Livrei , a qual cada dia vai sendo maior. Ha em Ma-
drid pessoas que são de parecer que esta divisão de par-

tidos , cujos sentimentos e vistas são táo decisivamente

oppostos huns aos outros, ha de hum dia ou iutro arras-

tar huma guerra civil de muito mais liorrivel caracter que

a que os facciosos tem acc^ndido. Por tertior d'isto , tem-

se feito, e se estão actualmente fazendo estorçoS para

formar entre ambos 0% pattidos huma alliança ; rtias ha

pouca probabilidade de bom exito. Os Pedreiros Livret

contão entre es Seus membros o Ministério actual. Mina,
Riego, Gttlliano, Istiiriz , Infante , e Yarios outros Depu-

tados das Cortes
,
que ainda que tem sido elevados a dif-

tincçôes por interesses populares, tem certa espécie de

sentimento aristocrático em suas vistas e nledidas ; elles

conservarião a Monarquia em quanto á sombra delia po-

dessem exercer o essencial poder do Estado ; mas tão

depressa o seu partido seja privado -dos carjos , serão ou-

tra vez até democratas , ou republicanos. —Entrí os Coni-

muneros se achão Hnlaréa (o actual Chefe Politico de

Madrid'), O Duque dei Parque , Balíesteros , 'Roniero Ai-

puente , ReiUo , Morales, Bertran de Lis , Velasc* , Tor-

rijos
^ Oliveros, e vários outros, que fora inútil nomear.

Palaréa he ao presente o Commandador , ou Chefe Su-

premo dos Commiineros \ Reillo he Yice-Commandador, —
Devereis ter observado

,
que o seu declarado objecto ap-

parente he conservar para sempre inalterável o terceiro

artigo da Constituição Hespanhola
,

que diz que a Sobe-

rania reside essencialmente na Nação. Frofessão grande

respeito á pessoa do Rei , e expulsjrão ultimamente do
Seu corpo a Mexia, o editor doZnrrlago

,
por causa de

alguns grosseiros lihellos que publicou contra a família

Real. A principal differença entre os Cominimerts e 0$

Pedreiros Livres heesta, que os últimos dizem que el-

les forâo os restauradores da liberdade em 18 20, e oí

primeiros que elles forão os que conservarão a Constitui-

ção no famoso 7 de Julho de 1X22. — Vós niuica teríeis

por certo huma Constiluição , íiizem os Pedreiros , se

não fossemos nós. — Os Comniuneros lhes respondem:

pôde ser , mas he certíssimo que se nós não fôramos não

sobreviveria a Constituição ao dia 7 de Julho.— Mutua-

mente se estão invejando huns aos outros aparte que cada

hum tem tido em restaurar e manter a publica liberda-

de , e são como duas crianças que gabão os seus bone-

cos
,
ptecendendo hum cjue os seus são mais bonitos qu«

tis de seu irmão. O prtrfiío què huns e outros teír em»

Vista são os Cargos do Estado. (*)

«' Os Communeros estão fazendo quanto podei» pa-

ra deporem os actuaes Ministros; os Ministros e o sei(

partido affectâo qUe não síbem que ha taes Commune-

ros em Hespanha , ao mesmo tempo que não perdem òc-

casião de lançar para traz os Commancroi.

'Relativamente á Confederação àes Communeros ,

nenhuma sociedade se ha talvez organisado tão engenho-

samente. Não ha hum sentimento qUe possa agitar a ex-

tremidade que não chegue á cabeça. He huma serie de

círculos hum dentro do outro, principiando na Capital j

e dilatando-se por gráos regulares, até abrangerenh todo

O território da Hespanha. Se não se tomarem medidaí

para impedir o progresso deste plano , virá a ser huma

das mais formidáveis maquinas que jamais foi manejada

por partido algum popular. Hè huma conspiração syste-

matjca
,

preparada para obrar parcial ou sitnultanianienté

em todo o Reino dentro do espaço de dez dias."

(Jhe Courier.")

LISBOA 18 de Fevereiro.

CORTES. —— Fim dá Sessão do dia 17.

O Sr. Costello Branco depois de ter fallado exten.i

sãmente , concluio que approvava o artigo ; mas que to-

da a somma de jócoroco^^ooo réis que o Projecto pro-

p6e para se consolidar «leve ser de papel-moeda, e não

de outros quaesquer títulos de Divida Publica
,
porque es-

(*) ( E o povo que oi ature , e seja seu escravo , a

titulo de huma falsa liberdade ! Elles tem bem razão de

dizerem , isto he , os Pedreiros , Communeros , e Carbo-

nários
,

que os outros , a que honrão com o nome de

profanos, não virão a luz; de certo a nãO tem visto;

rnas ém todos a vendo, ou em todos tirando a venda

dos olhos , e sahindo do prestigio cora que andáo des-

lumbrados por estas Sociedades secretas ,
usurpadoras uni-

versaes de tudo quanto luz., ou de quanto 'dá porção do

luzente metal , então se assentará a verdadeira liberdade

sobre as ruínas dessa que lhe quer usurpar o nome, e

que tem sido verdadeira escravidão de algumas nações a

hum punhado de sectários immoraes e egoístas. Esta he

a única , e solidissima razão porque em muitos Gover-

nos se tem visto assoalhadas excellentes theorias, e pés-

sima practica. Esta he a razão porque homens sem talen-

tos , sem virtudes, manchados ate de negros crimes, ap-

parecem ás vezes figurando em scena como os primeiío»

inanejadores dos negócios públicos , com aviltamente d»

paiz que os soffre , apezar dos clamores da justiça ,
e da

razão, até que a Providencia os vingue por meio até dos

wesmos erros e desavenças dos proplios Coryfeos dessíl

Occukas Sociedades.) • " 'J '«
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te fie o meio unico de acreditar o mesmo papel , único Alhaqutríjut. "—ForJo recebida» com agra(!o Iiuma e ou?

fim a qiie a Commissão se propõe. tra cousa
,
passando ao Governo a ultima pata verificar a

O Sr. Segurado discorreo em geral contra a discus- offerta.

sâo do Projecto ,
pedindo o adiamento até que se decida Ficárío a< Cortes inteiradas da parte de doente que

se devemos contrahir algum empréstimo
,

porque essa fazem o Sr?. Oliveira e Sousa, e Àecursis dai Neves.

operação ha de influir muito na resolução iobte o Pro- O Sr. Secretario TFdgutiru leo a redacção do De-

jecto em questão. creto sohre a consolidação do papel moeda , c títulos da

Não sendo approvado o adiamento contintioil a dis» Divida Publica-

cussão , e o Sr, Rocha Louriiro fez diversas observaçées, O Sr. Tiovassoi pedio e obteve licença para ler o»

« pedio esclarecimentos sobre as duvidas que offereceo. artigos que devem substituir os j.° e 8." do Projecto

^O Sr. João Francisco de Oliveira faliou sobre o ebje- sobre as pensões, em que se offerece o plano para a Cci-

cto pedindo que o Sr. Ministro da Fazendo dissesse em lecta : teve a segunda leitura, é foi admittido á discussão,

<]Uanto se calculava aproximadamente a divida liquidada, mandando-se impriniir.

« apprOvavel, assim como a moeda papel que existirá. O Sr. Secretario BasHio Alberto fez a chamada , è

O Sr. Ministro da Fazenda disse que os títulos da Di- disse se achavão presentes 105 Srs. Deputados,

•vida Publica que se achão passados montaráó a 24Oo;õ00(;^ Introduzidos os Secretários de Estado dos Negociot

Tcis ;
porém que ha muitos que se achão a liquidar, e da Fazenda, c Mari/iha , o Sr. Presidente declarou a

«jue se pôde dizer que toda a divida o mais a que pódé Ordení do Dia.

subir será a io:OOo:0©oá)ooo réis, ou vinte e cinco mi- Orçarnento pela Repartição da Marinha.

Jhóes : e que o papel moeda segundo os cálculos, que Ferias mensaes do Arsenal, que compre-

se tem feito, não excede 9:cOD:0O0çj5O0O, ou vinte d hende somente os cperarios em activo

ires milhões. serviço, calculado pelf)s meies anterio-

Os 9ts. Joáa Victtrin» , e Xavier Monteirí susten- íes
,
que he de 18:040^)50 por mez . 2i6:48-í^2CO

íárâo o Projecto , respondendo aos argumentos que sé

tinhãu oflferecido. Qu' ° Governo fica authorisado a fazer as reformas

Julgando-se sufficientemente discutido o \° artigo, nestes operários, appovando-se a somma.

entrou em discussão o segundo, e successivamente o j."^ Operários reformados, e mais pessoas na

4,'. ç." 6.°, 7.", 8.* e 9.", sobre o qual fallárão os Srs. forma dita 5:78aiáii50

Sorges Carneiro f Rocha Loureiro, Bisy' Conde, Xavier Approvada.
' —

Monteiro , e outros , concluído o qual retirou-se o Mi- Pensionarios do Monte«Pió da Marinha de

nistro da Fazenda, i logo o Sr. Presidente poi a votos differentes vencimentos . . . . , 3^:401^^00

a matéria discutida: forão approvados todos os artigos, Approvada. —

-

como acima ficão, já com as leves ementias que tive- Pensões alimentarias segundo oj seus di-

jáo. - versos Vencimentos 11:926^690

O Sr, Presidente deo pata ordem do dia o Orçamen»
'"

to, e continuação da eleição do Conselho d'Estado , e Que fique comprehendida nas disposições geraes de

Jevantou- a Sessão ás a ^ horas. pensões.

Despezas miúdas 1 1 :Oc.O(^oo»'

Sessão d» dia 18 de Fevereiro',

Que fique resfervada para as despezal eventuaes ,'

Aberta a Sessão, e approvada a Acta cTeo coota o «jue se arbitrem a éua Reparrição.

Sr. Secretario Fí/gíieiraJ do expediente, em que se com- Cordoaria du Junqueira.

prehendia a seguinte correspondência: — Hum officio do Jnspector . . , , . . . 6oo<J)ooo

Governo pela Secretaria d"Estado dos Negócios das Jus- Capelião ,
ordenado jacçjj,

tiças, incluindo huma representação do Chanceller da Ca- e ração para elle, e hum

sa da Supplicação, em que expõe a necessidade de dispen- criado a 560 por dia . jl2<í>4C30

sa da Lei na parte que faz privativa dos Corregedores Hum Escriturário, ordenada

do Crime da Corte a qualidade de relatores; passou á 300^), rações a 350 poí

Commissão de Justiça Civil. Outro pela Secretaria de dia . j6iá)250

Estado dos Negócios da Guerra incluindo as seguintes Piei da Cotdçati» . . . jóo^joo

relações: 1.» das Inspecções das ,
Armas , e Commaiido ,; , ,: ^

•' i:6jj<íJ65o'

Geral do Corpo d'Engenheitos ; 2.'t dos Governos àa Calculâo-sé as fetws de opé- ->

Praças da 1.' ordem; 3.* dos Governos das Arma» da tarios j4:444<J)'?6o > 59:59:^)10
a. ^ ordem : 4.^ do Arquivo Militar: 5.' da Secretariado Despezas semanárias . . 5:i47ÇÍ>46oJ —
Conselho de Guerra , e 6.* das pensões impostas no ^-^ 41:225(^970

Monte Pio; passarão á Commissão de Guerra.

Ouvirão-se diversas felicitações. Approvada a verba, menos ao Capelião, que ficou

A' Commissão de Fazenda se enviou a informação supprimida
,

praticando-se com esta o mesmo que est^

da Commissão do Thesouro Publico Nacional
,
propondo determinado a respeito dos outros Empregados,

os meios de regular a administração interina do mesmo Hospital da Marinha.
<

Thesouro reduzindo a systema a arrecadação dos impôs- Administrador 6j6(Jooo

los na conformidade do Decreto da sua creação. J^ledico 480^000
O Sr. Joóo Victarino maiidou para a meza huma 1.' Cirurgião . . , . . jóo^ooo

carta em qtie 112 Cidadãos da ÇiJade de Viíeo dirigem 3.° dito . . . .sii.u. . jOC(í)ooo í

as suas felicitações pelas sabias deliberações do Soberano Capelão, ordenado, e co-

ConTesso , offerecendo-se para com todas as forças e medorias {84^400
meios que estejão ao seu alcance sustentar a justa causa Almoxarife }6C(i)0Q0 i ..<^<-\

<jue temos adoprado. . Escrivão 2165^000 '^n o;ij

O mesmo I Ilustre Deputado por esta occasiáo man- Boticário }60(;^ooo

dou para a meza a seguinte declaração = " Em quanto 2 Escriturários .... 490(^400

leceber a actuai diária, como Deputado em Cortes, ce- Ajudante da Botica . . . 4Í^ooo

do em benefi-cio dos cofres, por onde me são abonados Praticante dito . . . 43^200

todos os outros vencimentos, que me são devidos da Fiel do Almoxarifado . . 72^000

Fazenda Publica; e quero que esta cedência seja retro- Barbeiro 72^000

trahida ao primeiro dia em que tomei assento nesta i." Enfermeiro .... 76^800 oRn 9 , ^b

Augusta Ajscmbléa. O Ot^wuáo Jon» Victorino deS»tts» 6 Enfermeiros, .... 432^^000 2;.in .n-t
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22 Serventes

I Cosínheiro

l Porteiro ,

7 2^000
72(^000

.
5:108^40^

ienao estabelecida a consi-

gnação mensal de 1 :200^,
resta para as diffrrences

despezas do Hospital . . 9:291(^600 '<- •7'-

14:400^009

Que t reforma deste estabelecimento Ique reserva-
da para quando se discutir o projecto sobre este objecto,
approyando-se entretanto a somma, menos a verbí do
Capelão

,
que ficará com o mesmo que tem o dos lios"

pitaes regimentacs de S. Francisco.

Pill/lúCS.

Ordenados adifferentes Em-
P"'S'<io^ 1:6(0^)1 yo

Jornaes de operários
, car-

retos de madeiras nos pi-

nhaes d'Azambuja e vir-

^ '"í^^» ••.... 7gO(ísoco
Para os Pinhaes de Leiria

acha-se consignada a me-
zada de 1:800^) • • . 2i:6cC(^ooo

24:0)0^150

Que o Governo ponha em pratica o Regimento dos
l-mhaes, precedendo ás reformas, ficando )a'sunp,imidos
os lugares Juiz do Tombo , Escrivão, Procurador e
Conservador. '

Forno I de Vul de Zebro.
Ordenados ao Administra-

dor, e Escriturário, Fiel,

e Serverites ....
Despezas de missas J9A996
Outras despezas miúdas 641^'ioo

P4}á>97í

" ^045^^7 ás

Supprimida a verba, ficando só subsistindo o paga-
mento dos Serventes.

f a

Brigada A'ecional da Marinha.
Estado Maior j:i2i(àSí5o
Estado das Companhias . j:>2;(ÍJ28o
Prets dos Officiacs inferio-

res, e Soldados tanto nos

quartéis, como embarca-

. /°5 ....... l9=l96á>oSo
Uthciaes aggregados ., . iS.121^896
Praças dos Batalhões do Rio")

de Janeiro, aggregadas ao V 4:546(1)78 j
Destacamento de Lisboa ;

«Jlhciaes reformados . . 7:270^5350
5 Pensionarias com natureís

,
de soldo . . 7i8i;^:oo

Pensionarias do
Mo:ite Pio . 6:168^)780

6:885<^98o

«5^:125,^)870'

Que se crie huma Commissâo Especial fora das Cor-
.tes para propor hum novo plano de organisação deste
.Corpo.

Despezas para a Commissão de Saúde.
Ordenados a Officiacs .

Juízo no Porto de lieJem
Lazareto . . , . ,

Paço d'Arcos ....
Guarda da Trafaria . ,

Despezas miúdas . . .

Adiada por depender tí' infoftaí^Ses, que deve nun»
dar o Ministro da Marinha.

Comniinão de Seude.
Ordenado a Escrivão

, Guarda-mór, Guar-
das menores

, Escrivão do Assentamen-
to e três Escriptúrarios

. . . ; ,:4jo<èooí
Adiado por depender de informaçóe» que deve man-

dar o Ministro da Marinha.

Conselho do Vltrtmar.
•conselheiros , Visconde de

^.^'^"'S"= i:6ccá>ooo
Dito — D. Ffirnando Anto-

1:50012)000

i:oi42&400

>:555á)ioo

146^100
54(^24©

i00^000
4: J 59^740

nio de Noronha
Dito— José Xavier da Cu-

nha d'Essa Telles , .

Dito— Lazaro da Silva Fer-
f^ira . ......

Dito— Aires Pinto de Sou-

è
'^

1 :í«o,^ooo
>>ecretaiio, Francisco de Bot-

,
ja Garção Stockler . . •.:4tX)(Ji5oo

Diversos Empregados . . 7:590(^)000

l: 600(^000

i:iScO(^oco

i:6cO(^oc<5

Despejas miúdas 8jO(^4ij

J 7 1249^4 ij

Que se «pplique em tudo a este Tribunal tudo
quanto se resolvèo á respeito dos outros.

'

(.ConJuir-ícha, )

Vindleias da a.' Anecdota Chlneza inserida na G. N. tf.

Sempre estas cousas dã China tiverão o fado de se-
rem vistas de travez, e.á medida dos caprichos, e fins
occultos dos que procuráo ao longe o que não pedem
achar mais perto. Já o Sanhedrim Filosófico destas erat
nos atordoava com a supposta antiguidade dos annaes
Chmezes, que por fim derão em droga , apenas os Sá-
bios do Instituto Egypciaco acharão observações astrono-

!r'n',
^"'"' ^"".«"'«'^'íe S"« apiopria creação do mun-

do !! ! i ornemos ao Caso , eu não affianço em todos os
pontos a verdade da Anecdota Chineza em questão pois
se os factos succedidos i vista de mil pessoas se contão.
por mil diversos modos, quem será o pateta que sm si-
milhanteí narrações exija huma \erdade Mathematica ' E
demais, o caso tem de ficar longos dias em duvida e in-
certeza

; excepto se algum dOs partidos belligcrantes ti-
ver a curiosidade de preparar huma expedição que vi ex-
pressamente á China averiguar hum facto de que esta
pendente a felicidade do género humano. Não deixarei
todavia de refutar plenamente a Contra-Anecdot» Chine-
ifl. ...

. Compulsando os annaes do lmp<?rio, e as tiials
Verídicas Relações do que tem lá acontecido ha ceip an-
nos a esta parte, achei que na serie dos últimos Rege-
dores da Universidade Nankineza só hum a saber, Fra'^k-
LewFariú occupou este emprego tendo já mais de 80
annos de idade. Fora elle quem havia |)residído á ulti-
ma reforma da Universidade Aankineia , e pela desme-
surada extensão do Império Chintt era conhecido e res-
peitado o seu nome por tal arte

,
que seria reputado ou

imbecil
, ou demente quem ousasse levantar a voz con-

tra hum Varão egrégio, a que os três últimos Impera-
dores da China veneraváo , e rendião huma espécie de
acatamento. Guardão-se nos arquivos de Pekim e iVí„-
Hn escritos de seu próprio punho

,
que annuncião ta/ vi-

gor, e força de entendimento, que pareceria incrível se-
rem obra d« hum octagenario, se á deducçáo das idéas
e a magestade do estilo rtâo designassem claramente o
seu Auttor. Chamar a este homem decrépito he inju-
riar toda a Nação Chineia , he desmentir o que corre
impresso em differentes línguas, he desafiar a mais cons-
tante ,e Jnipeitm)»y«[^p»cienci,»,. |he dar armas i inve.
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ja, e entibiar os nobres ardimentos dos que seguem a

carreira das letras.

Poucas noticias tenho dos seus confidentes Sari-

jIlm-Diíi , e Vi-CeifTiú ; releva porém fazer algumas

observações a este respeito :

I.' Quem sabe o modo porque se chega no Impe-
lio Chineí aos mais eminentes lugares do Estado

,
pas-

ma , e ri-se de ver mettido a bulha em huma Anecdota

Chi/ieza o nascimento humilde, como se este podesse in-

liabilitar para tudo o que ha de melhor naquelle Impé-
rio.

2." Nío he de admirar que os dois, mais suspeitos

que convencidos de influencia , attrahissem o odio e a

Snveja de muitos, sorte bem ordinaiia dos validos; mas

quem sabe se elles já víráo ajoelhados a seus pés, e

gritando pelo seu patrocínio, esses próprios que, depois

da sua queda, os doestão , e insultáo ? Quem sabe se a

mitigação da severidade dos Estatutos Nankinaes ,
que

se exproba de contínuo ao Regedor Fraitc-LemFariú , e

aos seus Conselheiros foi huma taboa de salvamento para

os agora queixosos da» suas inauditas relaxações, que sob

os antecedentes Regedores não só eráo frequeiites , mas

que de mais a mais se pagaváo em boa moeda, een-
chiáo as bolsas dos escreventes da Secretaria de Pelcim ?

j.* O que se diz sobre as terras ao norte de Naa-

l-in hc verdadeiro , mas cumpria ter-se mostrado primei-

ramente que a Universidade tirava d'ahi grandes lucros

antes de feita aquella transacção. Se o terreno era in-

culto, ou desprezado ha mais de quarenta anrios, em qUe

pof extincção de huma Communidade de Bonies ficoti

pertencendo á Universidade NanL-lneia
,

que mal veio á

China de se ter feito útil e proficuo , o que era inútil,

* cedia em mero proveito dos cobradores das rendas ?

Em quanto á mais sér:a accusaçjo intentada contra

os dois ZíKf jy-Zi/igj (Conselheiros) qUe he o provimen-

to das Cadeiras menores em os seus aflilhados , e pes-

soas indignas, que de envolta com os seus Protectores,

deviâo ser empregados em jardineiros e coveiros, urba^

jlidade esta mui a propósito com que se fecha a Sapien-

lissima Contra- Anecdota , faz dó , e mette nojo t&o des-

marcada impostura. Nesse tempo chamado da áecrepitU'

</í quiz o sábio Regedor prover a Cadeira de Dialéctica
;

fez altas diligencias por descubrir pessoa idónea ; e a fi-

nal recihij a sua eleição sobre o Chinez Frank-Sau-lflii,

Varão acreditadissimo em todo o Império Chinez, pelo

seu tão vasto como atilado saber, e que se ha immorta-

lisado por duas obras de jummo interesse para à moci-

dade Clúneza a saber, hum Glossário das palavras Tár-

taras
,

que Sc tem introduzido na mui rica , abundante
,

e formosa Lingua ChinCta ; e hum Ensaio sobre alguns

SynoniiDos desta Lingua, obra esta onde reluz tal deli-

cadeza de pensar , e agudeza de perceber as mais subtis

differen-as dos vocábulos errada e abusivamente Chama-

dos Synonimos
,

que o acreditáó ao mesmo passo de Fi-

iolpgo consumado , e de Filosofo profundo.

; , Podia acarretar mais exemplos de sujeitos idóneos,

sobre os quaes recahio a sua prudente , madura , e acer-

tada eleição ; porém este só vale por todos , e rebate

para sempre as falsas e descomedidas asserções destes no-

vos Higaeras fabricadores de falsos chronicões. ^"
''"

Para vermos a final que a Contra-Anecdota foi idea-

da por quem ignora até os primeiros eletnentos da His-

toria da China, basta a ousadia còm que se affírma ser

alli cousa mui rara haver hum Imperador amante da jus-

tiça.. ... . Coriiò he possivel , meu rico menino, que o

Império íT/iiíiíz. seja florescente , seja riquíssimo
,
que alli

jjrosperem as artes e sciencias , e que em nenhuma outra

parte seja mais honrada e favorecida á agricultura , se

pr.evalece lá o despotis'mo?

Toma U este pião á unhai' e' riád Seja?' tão dorido

pejís.fç^ri^as ifos Poutorsiiihos de tSo longe... .',''" ' '
'

,
' '

' Xisto.
_,!• '3:1 Ol tj*' (j.) '111.

ar, Redac<pr

,

.1

de bum tal Cazlnig^a, qiie priiicípiando por lamentações
desfecha com huma descompostura contra as testemunhas
que jurarão contra elle e seu sobrinho Ditgo Kennu

,

tratando-as de malévolas , com o fundamento de terem
jurado em Lisboa sobre factos succedidos no Porto

,
pa-

rece que com mais razi^ deve ser admittida a defeza , a

que a sua mesma Gazeta me obriga, a fim de que o meu
credito não fique perjudicado pela mentirosa, e execranda
assersão daqueíle malvado liomem ; e por isso rogo-Ihe o
favor de faier patente ao Publico que o tal Caiiniga
mente descaradamente

,
quando tal diz , e mostra bem

que o seu Mentor
,
que lhe mostra a carta , além do ca-

racter de rábola já reconhecido , tem de mais a mais o
louvável costume de escrever sobre o juelho, sem ao me-
nos tomar o trabalho de ler ou examinar os factos , d e
cuja combinação pertende deduzir com a mais crassa igno -

rancia a supposta incompatibilidade ; pois Sr. Redactor ,
para que V. m. e o Publico venhão no inteiro conliec-
niento da qualidade deste galante bixinho , saibão que o
caso foi o seguinte : — Diogo Kemtj/ , Sobrinho do tal

Sr. seu Tio Caiiitiga , espatifou (na qualidade de Propos-
to) na Cidade do Porto toda a importante fazenda que
o Sr. Colliiis lhe linha entregado em huma casa de Ne-
gocio

,
que estabeleceo naquella Cidade ; e depois de ter

dado á custa com toda a fazenda e letras que seu Patrão

d'aqui lhe enviou paca cobrar, poz escriptos no armazém,
fechou a porta, e veio para Lnhoa mostrar a seu honra-

díssimo Tio, que elle foi hum exacto observrdor dos %ea<t

conselhos e ordens, pois que todo este louvável e exem-
plar procedimento tinha sido regulado por elle. Ora, Sb.

Redactor , estas pequenas bagatellas em que fui inqueri-

do não jurei eu ; porque nem lá estava nesse tempo,
nem tinha delias outro conhecimento , senão de ouvir

dizer
;
porém o que eu jurei com muita verdade foi huma

insignificante brincadeira succedida comigo, e que até eii

suppunha não ter importância alguma , e vem a ser, que
tendo me muitas, e repetidas vezes iriandado o Sr. Cui-

Uns procurar o tal Diogo Kí.iny , a fim de lhe pedir d«

sua parte conta das fazendas, ou seu producto, letras ou
ao menos ^Iguma informação do desgraçado naufrágio da

sua casa de Negocio (acontecido em terra) , foi-me per»

ciso perder dias inteiros para chegar a falia ao tal meni-
no", que em me vendo era mais esperto e velos que
hum corso , de sorte que das duas vezes que o pilliéi

de embuscada, sempre me respondeo á Turca (isto he
com o nariz sobre o hombro) =: Fico inteirado: Já . . la . .

hirei etc. =: Ora eis aqiii, Sr. Redactor, o que eu uni!-

CTmentc jurei , servindo-me de otítraS palavras
,

que ví-

nlião a dizer o mesmo , e na persuação , em que ainda

estou
,
que o meu juramento lhe não pedia dar desgosto

cu prazer ; eis-aqui como o tal Sr. Cauniga niente, e r^-

mente publicamente, áfFectaodo no judicioso e muito elcír

quente P. S. d'aquella carta, que cu me tinlia embara-

çado com a elasticidade da sua honra na (idade do Por-

to , objecto aquelle
,

que , feio como he , nunca me
importou. — Rogo-Ihe portanto queira inserir esta minha
declaração no seu Periódico , a fim de que o Publico

querendo tomar o trabalho de examinar nos Auttos d.i

querella do Sr. Coltias contra Diogo Keaní/ (de que he

Escrivão Galvão^ o meu depoimento , fique sabendo qute

ainda ha gente tão perversa que não teme a vergonha

que deve cauzar a todo o homem que teve alguma edu-

cação a ser publicamente convencido de huma mentiu
publicamente proferida, como agora succede comeste im-

postor de Coíiiiiga, que de mais a mais ainda não largou

a representação de Aspirante de Negocio , não obstanti;

a habilidade e certeza com que sempre , e cm muito

pouco tempo, prega com tudo em pantana ; e ainda quan-

do desta declaração não provenha alguma utilidade at>

Publico, sempre me vem a ser interessante 'como hurn

homem cujo credito se perterideO prostituir pela rriancli'1

a mais vergonhosa que sem verdade e justiça que me
quízerão imputar, como foi a de Testemunha falsa.

Se a liberdade da imprensa foi talvez o único motr-

Vo que fez admissível na sua Gazeta N."^' l8 a carta

^,-\^'it\- João "Leonardo Monteiro de Carvalho,

NA 1 M P U E ÍN tí A ^ A C 1 O íN A L.
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ideias folhas áe Madrid até 14 do corrente se «labe que
05 facciosos de hessieres saliírão de Huete, e que no dia

10 se atilava alli o General Abisbali dirigião-se pela

ViJIa de Paraleja para a serra dcl Priego.

GORTES. Fim da Sessão do dia \i.

Aeedemia da Marinia.

6 Lentes 5:240(^000

1 dito Substituto . . . 2-joSooQ

I Secretario, Ajudante, e

a Porteiros .... 755^400
4:265(^5400

- ' Que se abona esta parcella , assim como a outros

empregados que se ommittírão neste orçamento,

Pensées.

A Agostinho Ignacio da Costa

Quintella 68o(^ooo

A Raimundo José da Silveira iSo(^ooo

António Jo":c da Silveira . . 288^000
António José Pereira . . . j66(;í)000

S54(^ooo

1:5 14^000

A primeira passou á disposição geral das pensões
,

e as mais supprimidas por recaliirem sobre serviços que

já se não fazem.

Passou-se á segunda parte da ordem do dia =: conti-

nuação da eleição dos membros que devem compor o

Conselho d'Estado.

Ficarão apurados em primeiro escrutínio para Con-

selheiros de Estado os Srs.

Hermano José Braamcamp de Sobral com 66 votos,

Manoel José Coutinho com 56 ditos.

í Ficáo para entrar em escrutínio

D. Rodrigo de Mello com 49 , Conde da Lou^ã com

49, Francisco Manoel Gravito com 46, José Maria Xa-

vier d'Araujo com 44, José Aleixo Falcão com 4j , An-
tónio José Rodrigues com 42, José de Mello Freire com

40, Luiz Monteiro com 40, Conde de Penafiel com 40

Duarte Leça com 59 , António Camcllo Fortes de Pina

com 56, Joaquim Pedro Gomes d'01iveira com j6, José

hidoro Gemes da S.' i4 , J^^é Maria Dantas K-reira com

3I, João Ozono Falcão de Castro cem }i, Álvaro

Xavier das Povoas com jO.

O Sr. Presidente dto para crdem do dia Parecer da

Commissão Especial sobre a Indicação do Sr. Manta
^
a

que devem assistir todos os Ministros, e na prolongaeão

a continuação do Conselho de Estado, e levantou a Ses-

são ás 3 horas.

Sessão do dia 19.

Aberta a Sessão ás horas do costume , e lida pelo

Sr. Secretario Soma Cosieibranco a Acta da precedente,

que foi approvada, deo conta o Sr. Secretario Felguei-

ras do expediente , em que se comprehendia a seguint»

correspondência; — Hum officio do Governo pela Secre-

taria de Estado dos Negócios do Reino ,
incluindo duas

representações da Camará desta (idade, sendo a primei-,

ra fundada na súpplica do Juiz do Povo, pedindo que o
artit^o 6.° do Decreto do Recrutamento se faça extensi-

vo na parte que isempta os Mestres e Officiaes das Fabri-

cas aos mais Officios incorporados na Casa dos vinte e

quatro; a segunda que se estabeleça por Lei o peio d»

pão
,

para se evitaiem os frequentes roubos que se com-

mettem. Outro pela Secretaria d'Estado dos Negocies da:

Guerra , incluindo o officio do Brigadeiro Encarregado

interinamente do Governo das Atnias da Coite e Pro-

víncia da Extremadiira , acompanhando o tequeriment»

do Porta-Estandarte de Cavallaria n." 10.

O Padre Luiz Marques , Presbítero Secular da Con-

gregação do Oratório de Extremox, , envia a sua felicita-^

ção ás Cortes , e offerece hum Opúsculo intitulado : =3

O Grito da verdade consignada na Escriptura e Tradin

ção ; =: foi recebida com agrado.

Mandárâo-se distribuir pelos Srs. Deputados exem-

plares de hum folheto, que offerece Bento Maria Loba

Pessanha. Distribuirão-se também exemplares do Balança

do Cofre Geral da Junta da Fazenda dos Arsenaes do

Exercito do mez de Janeiro ultimo , enviados pelo l.'

Escripturario, Servindo de Contador, Joaquim José Dias;

e os do Balanço do Cofre da Marinha, enviados por Car-

los May.
Ficarão as Cortes inteiradas da parte de doente de

Sr. Macedo Coutiaho.

A' Commissão dos Poderes huma representação do

Sr. Deputado Maiiicl António Martins , en que pede s
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jua (lemíssão per falta de saúde , e outrw motivos que

•xpõe.

O Cidadão Antónia Xavier de Oliveira Banha ofFe-

rece hum figurino para o fardamsiito que dsve ter a

Guarda Nacional , e se offerecc para ensinar o manejo
da lança, que aprendeo nos frigidos deseitos da Rujsia i

passou á Commissáo IVlilitar,

O Sr. Secretario B,isilio Alberto fez a chamada, e

dis?e se achavão presentes 105 Srs. Deputados 1 e que

faltavâo 8 por se adiarem doentes.

O Sr. Joio Froncitea à'Oliveira mandou para a me-
ia huma representação, em que requer que tenha segun-

da leitura a sua indicação sobre o reconliecjçiento do
Bra$il etc.

,
porque suppõe ter miita analngia com a

JUateria dada para ordem do dia. Tendo o Sr. Presiden-

te mandado ler este requerimento, e exposto o estado

em que se achava a indicação, ft>i regeitado,

Forâo immediatamente introduzidos todos os Ministros

<i'Estado, como estava dercrminado, e tomando o assento

que lhe estava destinado, o Sr. Presidente lh« ditigio

Jium pequeno discurs-.i
,
que se reduzia : = a importância

<!»( matérias que hoje >e tem a discutir , foi necessário

convidar a Vossas Excellencias
,

para que dêem em cada

hum dos objectos os seus pareceres
,

pedindo para isso

a palavra quando lhe convier. = ImmediatameiiSe decla-

rou a

Ordem do Dia.

Parecer dl Commissáo lobre a indicação do Sr. Deputa-

do Monr/i , o qual foi Hdo pelo Sr. Sccretazio Tho~
más de Aquino. ( T^í/íi-Xí a O- de \-j do corrente itt

Art, Cortei, )

O Sr. Moura abrío » disaisslo , tomando por base

O discurso feito pelo Rei de França na abertura das Cal-

maras ; mostrou que iiellc se estabeleceo o principio ero

que se funda o anathema exterminador dos Governos li-

vres , o qual já vai desenvolver se contrs a Hesponho
^

e que sendo esta aggrcssáo contra os princípios, he bem
facíl de nos convencermos

,
que por fim se dirigirá con-

tra Portugal ; que nós devemos por tanto fazer causa

commum com a Heipanha , e unirmo-nos
,

par» nos op-

pormos a quem pertende lançar-nos as cadeias. Mostrou

depois que a força de cem mil homens não he objecto

qué nos assuste ; porém que devemos temer aquelles ini-

migos das nossas instituições , e aquelles que pettendçm

dividir-nos ; a depois de ter dividido em tres classes os

nossos inimigos internos, concluio, que tanto oj Depu-
tados se devião ufvir, como todos os Portu^icezes , e que

assim seremos invenciveii , terminando cOra estas pala-

vras = sigamos este fito
,

que d'aqui em diante aquelle

íjue fallar em traição sem declarar o delicto , e delin-

quente ,
será elle mesmo o traidor.

O Sr. Borges Carneiro sustentou o parecer da Com-
missáo , em que foi apoiado pelos Srs. Pimtnta , e S*i-

'±*r.

O Sr. Serpa Machado fez algumas observaçóas ge-

raes sobre o parecer , e passando depois á mataria do

artigo 1.' disse : que se bem são verdadeiros os ptiaci-

pios annuftciados , com tudo segundo a Constituição

pertence ao Governo, ainda que mivito emliora a Com»
missão o referisse no seu preambulo ; e coneluio que

fosse supprimido.

O Sr. Trig-osSf em hum torvgo- e eloquente discurso

Inastrou quanto são verdadeiros os principios proclamados

no parecer da Commissáo , de que elle suppõe estão con-

vencidos todos os Membros d'est-a As»emblca ;
porém ao

mesmo tempo qtiwito tão difriceis as applicaçóes que

propõe. Mostrou que se não deve fazer a applicaçáo de

iium principio sem se conhecer este principio ; por con-

Véqtietida se não deve sanccionar huma declaração de

Guerra, sem sabermos se he esta a occasiáo mais oppor»

tuna 6 qoe pertence ao Governo. Também não sabe-

tuo» se jà podeiíios mandar todo o nosso Ejtercito pam.

a ITeipanJiC , ou se isto depende novo» Tfj»atfoi!. h<*
Corpo Legislativo só pertence guiar se pela Constituição
e não deve exceder os limites prescriptos pela mesma
Constituição 1 coneluio que o seu voto era que desd..' ji

se tratasse nó augnienlo do Exercito , e no.s rrteios de
sustentação

; portm que o m,ii! fique á disposição do
Governo.

O Sr. Ministro da Guerra mostrou qual era O noi^o
estado politico, e quanto era necessário ptefarai nos pa-
ra a Gueira ^ e iiue sem depender de novos Tratados
nos devemos unir á Heipanho

,
porque a causa que se.

vai defender lie iilliada nata de ambas as Nações.

O Sr. Josí Libíraío sustentou o artigo, assim co-
mo o Sr. Barreto Feio

, e outros ; e Ioí;o o Sr. Marcia-
no de Azevedo appiando os princípios (io r^latotio

, con-
eluio que a 1.* parte do 1.° artigo passasie para o pream-
bulo do Decreto

, e que a 2." parte se supprimisse ; e
que, se bem que neste parecer nenhumas providencias se
dão para a segurança interna , lequeíia qiie o Sr. Minis-

tro das Justiça* declarasse o estado dcsta administração
publica.

O Sr. Ministro das JusTTíprs ttí^se : (jue se bem que
a nossa regeneração polítjca pôde ser o ni 'deilo das re-

generações
,

que com tudo ella tem inimigos
, o que

he forçoso confessar a face dos represeiltaiites da Naçio
,

e da Nação inteira ; a peiliilfiirtíi tentativa que fizerão

foi o quererem seduzir a tropa da Exp::dição, excitan-

do-a a hum motim para transtorr>jr a ordem publica
5
po-

rém, graças ao brio da tropa Portugueíí , e ao valor do?

seus,- Commandantes
,

pois tanto aqueílas como estes ,

desprezando tãO insidiosas injiuuaçjóes , matebárão freis

pelo caminlio da honra, que distingue os nossos bravos

Militares. Agora á proporção que tem chegado as noti-

cias de França se tem notado a uniformidade dos Perió-

dicos, todos marchando ao mesino fim, que he debili-

tar-nos pela desunião : nJo Iva medida legislativa que

seja boa , o Governo não dá passo em que não tropece

na idéa destes indivíduos , cada hum fai o seu plano , e
quando o Governo se rvâo conforma çom elles he trai-

dor : he tempo de fallar com franqueza, para que toda s
Nação o saiba , o Governo , o^ cada hum de seus Mi-

nistros
,
pôde ter errado

;
porém eu díciaro que nunca n

fil de propósito; as Secretarias estão abertas, e paten-

tes a quem as quizer examijiar , nós todos estamos pre-

parados pts^ra responder a qualquer acc<tSâçiii
;

porém ap-

pareça Q Í4Cto , e não seja vagamente. Finalmente os

alicerces para a Anarqui» estão lançados , he preciso des-

tr uillos.

O Sr. Presidente disse : que estando chegada a' ho-

ra , o-Congresso decidisse se «J£via cwoliflUar a discussão;

e decidindo se que não, reíiririio-se, o\ Ministros, ficando

dispensados de voltar , visítt lcfci>i-sc tiído os e^elaieci-

mentos precisos.

Continuou a eleição dos Conselheiros d' Estada, e

ficarão eleitos ein o i.° escrutinin

Conde da Louzã com ;0 votos, José Maria Xavier

^'Araújo, com 59, D. Rodrigo Auronio de Mello com 59^,

Francisco Mjiioel Gravito com 56, (^onde de Penafiel

com 56, e António Camello Fortes de Pina com 55.

Em 2.° Ltiiz Monteiro eom 57 , « José Alei»o Fal-

cão com 47.

O Sr. Presidente disse : que á porta se íchava o

Juiz do Povo, que trajia hum requerimento da Casa dos

24, em que se queixa do abuso da liberdade dj Inipteiir

sa
,

principalmente do Astro n.° j^, e pede providen»

cias Legislativas sobre este objecto ; passou á Commis-
são de Justiça Civil. Logo deo para ordem do dia a cotvi-

tinuação do parecer de iKi^e sobre a indicação do Sr.

Moura. De tarde Sessão extraordinária para pareceres
,

leituras, e outros objecto», e levantou, a Sessão ás j ho-

ra: e meia.



f 173]

Sr. ^c.íactor da G.::eta V/tivCrsal.

yeijúe ^foi.jre púnunt ^ áe qulbai nunc me accu-

lant,..- Qíientam netjiie in Templum , nequc iii Ct^inrei»

iiiiiduu^m vffcavi. . . , Si vere niliil est eorum , ijuX hi

accuiaiit me ^ n<mo pote st me illii díiiarc- C^ísfrcm op-

pellíi.—^ct. Apoit. C':ip. 25.

As circunçíancíj? eni que me acho s!ío qua^i as mes-

mas em que se adiou S. PiiiiU , quando insidiosainciue

foi accusado pelos JuJeos perante o Presidente Fel:x,

Elle fei accusado pelos Jiidens ; e eu por Inins cliaiii.i-

dos hibernes, raça muito mais odiosa, i"». Paul» pede

prov-as da accusição intentada contra elle ; eu faço a

mesma requisição; insto, insto igualmente por provas;

mas que nío sejSo roriiecidas pelos meus accusadores, e

companhia. S, /'««/o protesta que nunca otíenden nem
a Rcligfão, nem o Gnverno. Afyuí in Templnm , ne-

qut íh C<sarfm , ijtiidçuam peccavi. Eu digo com igual

verdade, c atfniteza : pelo que toca ao Governo, nunca

a minha peniia se aparou , nem se aguçou a minha lín-

gua para atacar o Governo ; antes me tenho , repetidas

vezes, servido d-sias ornias para defender o Governo
Constitucional , de que sou por convicção apologista. Pe-

lo que toca á Keligiao, se não possuo as virtudes de í".

Paulo, resía-tne a mesuia Fe. Coino homem, tenho fra-

quezas, que elle não teve, porque tamhem não mereci

a Deos huma enchente de graças, como elle mereceo
;

mas como Ministro da mesma RçIi>;Í30 , acho-ine corp

íorças (sem qua eu pretenda tentar a Dcos) para a de-

fender ate á etfusão do meu san;;ue. Em qualidade de

Christão, a minha Fé he a mesma de S. Pauto ; eu creio

o que elle creo ; eu ptcgo o quí elle pregou. I>etjtie in

Templum (jniáquúm peccavi. Em qualidade de Cidadão,

etl sou obediente como elle ; como elle respeito as au-

thoridades , como e'le faço ver aos outros o justo res-

peito, que lhe hc uevido. Ne<]iie in Casarem qiiiilqiiaiii

petcnvi-
.

S. Ponio he accusado por Judeos veri neminis : eu

sou accusado por hiins ['beraes in nomine. S, Pauto he

aceitado por liuns homens que professavão a Lei de Moi-

léi ; eu sou accusado por huns homens que não sabem
que Lei professãn. 5. Paul» faz ver aos seus Juizes que

he accusado insidiosamente : nesta hypothese supplica a

sua liberdade, e denodadjmente diz aos Juizes, que e(-

lej não tem authorídade para o entregarem á intriga de

seus accusadores. Si niiiil est eerum , (ju£ hi accusaut

me , ntmo petest me illis donare.

Eu , jia resposta que me foi pedida , e que agora

offereço ao publico, taco igualmente ver ao» meus Jui-

zes que a accusação intentada contra niim he filha uni-

camente do fatal espirito de partido, e da niais calu-

mniosa intriga. Nesti^s lermos tenho todo o direito pa-

ra dizer com S. Pauto: St ailiil est coram, que lii ac-

cusaut me, iiemo potest me ittis donare. Sim, vamos a

provas , appireção factos , jiquide-se a accusação por tes-

temunhas imparciaei, e não por meio daquellas, que são

interessadas eni me inquietarem ; Se nada do allcgado for

verdade, ninguém tem podei, nem authoridade para me
entregar á descrição, á raiva de meus adversários. Nemo
potest me ittis donare.

S, Paulo appellou para César. Cifiarem appell». Eu,
nn caso de que a iniquidade consume a sua obra, e não
ache quem me faça justiça, não me resta outro Cesnr

,

nem outro Tribunal
,
que o Tribunal da Opinião publi-

ca. He para este que eu appello.

Valha-nos poi^ , S'r. Redactor, vallia-nos a liberda-

de da imprensa , este escudo do Governo Constitucional.
Valha-me agora a mim o papel rios homens de bem

;

valha-me o quasi único Veriodico imparcial, sizudo, e
honrado ; val!ia-mc a pregoeira das verdades ; valha-me a

sua Gazeta. He mediante ella que eu quero dar a saber

aos meus Concidadãos Constitucionaes (c sendo possível

ao mundo inteiro) quem he o ALbade de Villor , ccr»-

siderado politica e civilmente, considerado ccmo Cidadão
Portuguez , como membro do nosso Pacto Social. He o
fim que me proponho, quando faço este fllanifesto à fa-

ce do Ceo e da terra. Eu quiíeia que esta questão, já

sédiça , ficasse arrumada por huma véz. Eu quizera que o

publico ficasse desenganado de huma vez sobre o juizo,

que deve lazer da minha constitucionalidade, e porte po-

litico. Eu quizera finalmente qUe Os meus supeiiores se

pcísuadissein também por huma vez, que tem em mim
hum respeitador , hum apologista , hum defensor. Eis-

aqui o que cu sou por convicção
,
por consciência , e por

interesse. Por convicção
, p<irque estou convencido qiíe

o Governo i\lonatquico-Constitucií)rial hc o melhor Go-
verno do mundo. Poi conicieucia

,
pois que não pOsso

desobedecer ás authoiidades sem offeiideí , e até reiíuil-

tiar o Evangelho, que imperiosamente as manda respei-

tar. Por interesse, pòis que conspirando contra as au-

thorididcs , exponho-me á justa ira dos que governão.

He justamente neste sentido que se deverh tcmar aquel-

ias palavras de .'i^. Paulo : Subditi esiote, non sotum pri)-

pter iram , sed propter cbnscientiam.

Sobre isto decUro com franqueza quaes s.o os meus
sentimentos políticos , na resposta abai.NO. Sirva ella de
Manilesto , não' para os meus amigos , e pessoas bem in-

tencionadas
,
que me conhecem

; porém sim para aqucl-

les dos meus Concidadãos, que me não conhecem ainda,

saberem a idca que devem foimar deste pequeno e obs-

curo ente , e a conta em que o devem ter considerado

como Cidadão Portuguez. Sirva ella, não de Manifesto,

mas de rolha , e dura mordaça para huma indigna , des-

prezível fracção de chamados Portuguczes, que, espalha-

dos por toda a parte , são os zangãos da srciedade , Os

mofadores da virtude, Os achincalhadores da Religião,
os profjnadwres de hum sagrado Código, com^quc ou-

sáo escudar-se
,
para impunemente nos insultarem !

Para escLirecer os meus leitores, julgo indispensável

o remontar-me hum pouco mais alto , e cfferecer-lhe ,
ainda que de passagem, o curioso tecido das minhas per-

seguições , começando pela minha saliida de Lisboa na.

Maiada de 1822. Mandárão-me retirar de Lisboa, e qu*
me recolhesse á minha Igreja Se pelos effeitos se

conhecem as causas
; pela qualidade da pena se pôde co-

nhecer a gravidade da culpa. . . . Vamos a diante ; o cer-

to he que a culpa ou venial, ou mortal nunca se decla-

rou; mas isto não he bonito, por quanto =: Les tetircí

de cfcliet — são reprovadas pelos Governos Constitucio-

naes. A minlia Sahida de Luboa annunciou-se nos fetio-

dicos ; mas a causa que a motivou ficou nas trevas ! Só
a mim não ficaria mal o declaralla , o que agora não fa-

ço, por não exceder os limites que neste escrito me im-
ponho.

Cheguei a minha cas» no dia 22 de Maio. No Do-
mingo immediato

,
que foi o do Espirito Santo, sentei-

me n» minha Cadeira Parroquial , e na exposição do Evan-
gelho do dia fiz declinar o discurso para os deveres do
homem social. Desci até á miudeza de explicar ao me«
auditório as diversas formas de Governo que podem
existir sobre a terra.

Fiz-lhe ver a rigorosa obrigação de obedecermos is

authoridades constituídas. Accrescentei que, seja qual for

a forma de Governo que huma Nação adopte , depcis

de adoptado , todo o Cidadão he obrigado a obedecer-Jhe.

Fundamentei as minhas asserções com razões filosóficas

,

políticas, e religiosas... Ora, Sr. Redactor, ouça ago-

ra o que lhe vou dizer, e ria-se , ou benza-se, ou arrc-

negue-se , ou faça o que quizer.

Saiba , meu amiguinho
,

que na mesma semana
houve quem fosse dizer ao Juiz de Fora de Tondella

^

que o Abbade de Viltar , apenas chegou de Lisboa, pre-

gou logo contra o Governo ! O Juiz de Fora não des-

prezou a dsnuncia. Fez a sua inquirição , e como achas-

se hum testemunho constante do conttario , ficou * ccu-
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3a em nada. Mas não deixou de ficar adiada pa»a oa ma-

lignos, por quanto , não erão passados muitos tempos

«quando me disse certo sujeito o seguinte :
" Ouvi dizer

que je estava devassando de vossê em Tontlclla." N.ío

perdi com esta noticia o ireu natural equiiibiio, por

jne lembrar tjue teríamos alguma trapaça como a prece-

dente. Náo me enganei
,

pois que de facto houve novas

Sndaí;açóes a meu respeito, e novamente se conlieceo a

impostura.

Era neste mesmo tempo que -u liis a Toadella

liuma vez por semana apresentar-me ao Juiz de Fóia
,

Romaria que minca fiz sem que me lembrassem as

viagens supersticiosas de Mé^al... Náo podemos duv!-

flar que também ha superstiçõeí Politicas!... Mesta

vai, e vem, passei muitas vezes por entre os meus ini-

migos com os quaes nunca me encontrei que me não

ccc^orressem aquellas palavras do Evangelho: Traiuics

:per médium ilhrnm ibat. ... A raiva com que me ollião

( náo sei o porque ) he grande ; mas o grave entono

«om que os desprezo he muito maior. Acabou-se final-

mente a p>!riodica romagín,
,

que eu satisfiz com devo-

ção e respeito ; mas sem baixeza , nem servilismo.

'Foí então que se deo novo tinpulso ao espkito de

partido, foi então que a inveja tornou a aguçar a sua

arma foi então que os patifes meditirão novamente

abocanhar-me ; mas como não tivessem factos verdader-

los, recorrerão, na forma do seu costume
, á trapassa

por'meio de enredos aleivosos. Foi desta sórdida, e li-

beral oificina que sahio o estrondoso facto
, que fez

o objecto da presente denuncia! Facto estupendo! Não

o offereço aqui em detalhe
,
porque na minha reposta ao

Corregedor digo o quanto basta para se entrar no co-

rhecimento do enredo,

O benemérito Juiz Substituto de Tondtlla
,
primei-

ra porta aonde fotáo bater os denunciantes , fcz-lhe hum

acolhimento digno delle! Não satisfeito com isto, depois

de fazer o lugar de Juiz passou a occupar o posto d«

accusador, e com a participação que fez do inaudito acon-

tecimento, ajuntou de sua casa, eu ex-propno marte,

hum aranzel ,
que faz secar huma Figueira ! As palavras

= Systema = Sagrada Causa = Opinião publica = e outras

do fárgon libera!, andão alli n"huma dobadoira ! Mas

factos, mas provas do que diz, nem por hum óculo!..

Coitado! quer ver se por estes mtios arma 30 Despacho,

mas... felizmente... aquelle AlcmTejo foi o diabo!

Remette-se este Cartaz de mentiras para a Inten-

dência e mais ainda não sei lá para onde. Alli parece

que lhe derão algum valor, pois que foi tudo remettido

ao Corregedor desta Comarca
,

para ulteriores intorma-

ções. O Corregedor manda-me ouvir por esctipto. Peguei

dapenna, e respondi do modo
,

que adiante severa.

Remonto-me á origem do inaudito facto , e apresento-o

«m toda a luz da Verdade. Caracteriso com exactidão a

Índole dos meus inimigos. Manifesto os meus sentimen-

tos políticos , confrontando-os com a péssima conducta

politica dos meus adversários. Mostro que o Juiz substi-

tuto faz vasa com elles. ... PíOtesto contra toda a arbi-

trariedade que se queira praticar a meu respeito
,

por

'cujo motivo requeiro ao Corregedor que se perguntem

as testemunhas presenciaes, que nãoforão n.enos de lâ,

protestando ao mesmo tempo contra toda a inquirição

que se fizesse por meio de pessoas que não presencias-

sem o facto. Não ha hum requerimento mais conforme

á razão, á honra, e á justiça ; mas tudo se atropelou
,

cômo se pôde ver na nota no fâm tfa minha fêsposta 10
Corregedor.

A' »ista d*hum procedimento tão injusto , illegal

e arbitrário foi que comecei a desenganar-me
,

que nas
authoridades territoriaes parecia haver interesse em que
vegasse a intriga, e em que eu ficasse esríiagado. Foi
também então que eu concebi o projecto de fazer o
que agora faço. C^mrcm appello.

Não lhe parece , Sr. Redactor
,

que estes procedi-

mentos tendem a fazer com que os Portugueits se des-

gostem do Systema tão heroicamente emprehendido , tão

sabiamente contintiailo , tão felizmente concluído? De
que serve a Constituição, este admirável Código, em
que brilha o talento , e o patriotismo , de qUe serve

,

se havia de jurar-se hontem
,

para se não observar hoje?
O Cidadão Portuguez

,
que a jurou , foi por achar nella

hum fiador á sua segurança pessoal. Nenhum Cidadão
pôde ser impunemente inquietado , em quanto elle náo
saltar as beiisas marcadas pela Constituição. Quaes sío

estas balisas ? He o fazer só aquillo que a Lei náo pro-

hihe. Em quanto hum Cidadão trilhar o caminho da Lei
,

a sua segurança e tranquiltidade está escudada , e gá-

lantida pelo immortal Código que ha pouco acabamos de
jurar. O contrario não seria liberdade , seria sim duro

captiveiro , odiosa oppressáo !

He o estado da oppressáo aquelle de que a Cons-

tituição se propoz libertar-not , mas infelizmente he o
desgostante estado a que se acíia reduzida huma nobre ,

pacifica, e numerosa porção de Cidadãos, que juiárão a

Constituição com animo de 2 guardar, e que tem por

timbre o serem Constitucionaes , e súbditos de hum Rei
Constitucional! Seus passos são contados, suas acções

•vigiadas , seus movimentos espreitados , suas expressões'

falsificadas , suas palavras commentadas , e deshumana»

mente envenenadas! Que captiveiro, Sr. Redactor, que

nojenta oppressáo !

Não medirá para que se faz isto, ou para que te con-

sente isto ? Será para consolidar o Systema Constitucio-

nal ? Ah ! difficuhosamente se poderia descubrir hum
meio mais capaz de O derrubar ! ! ! Não , a Constituição

não pôde marchar prosperamente íertio pelo caminh'»

que ella mesma roteou ! He o caminho da honra , da

paz, da harmonia , da união cívica entre todos aquellei

que a jurarão. Não ha outro meio. A Constituição não

mostra outro, não quer outro, não authorisa outro.

Me logo hum attentado contra o Systema Constitu-

cional não punir aquelles que obstáo a que elle flore-

ça , e produza os fructos de que tanto precisamos. He
lego hum attentado obstar a que elle vegete , floreça ,

c produza os desejados fructos. O primeiro attentado he

da parte dos máos Magistrados : o segundo he da parte

dos mãos Cidadãos. Ora , ninguém trabalha tanto por

obstruir a nossa Regeneração , e tolher a marcha do novo

Systema como huma certa fracção de Portuguezes , os

quaes com a Constituição na boca , e o diabo da anar»

quia no coração
,

julgáo de tudo , metem se em tudo
,

mófáo de tudo , insuitão tudo , tudo ameáção , tudo

inquietão Ninguém se atreve a replicar-lhes , alias

lie carregado com o terrível anáthema de = corcunda —
desaffecto ao systema = inimigo da sagrada causa, e oií-

tras rezas do commum ! A que tem|)Os chegámos
j

Sr. Redactor ! — Seu etc. 1. G. A. M. A. de Vill„r.

( N» seguinte folha irá a Resposta dada ao Correge-

dor , acima apontada.^

S A i M P li H N S A i> A C 1 O N A L.
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Qui necraint point le crime,

a-til peur du reptoche ?

Soph : oedip : Tir.

A necessidade de me justificar na presença de hu-

ma Carta qtie CARLOS FRANCISCO CAZA-
MIGA olfereceo ao publico no N. i8 da Gazeta

Uni versai, cora o pliarisiicozelu de a cautelar a So-

ciedade dos homens que lhe podem por algumas

circunstancias ser perigosos, (cuja Gazeta no dia

30 me foi remettida em Carta fechada) rre c-

briga pela primeira vez a escrever em publico,

despido de todo o animo ds injuiiar. Assim eu o

podesse fa^cer, dispensan.lo-me de retratar em
ponto pequsno hum homem

,
que dando ao 11. un-

do inreiro pela publiciJaie de imprensa liuma

prova autentica da sua monstruosa ingratidão,

me obriga tambtm a mostra-lo na scena do mun-
do, aonde lie me dezifiou , não tal qual elle

he ,mas tanto quanto basta para a indemnização

do meu credito particular , atacado na referida

Gazeta ; e para que a Sociedade se possa acau-

telar de hutn homem, que nao conhecendo
outra lei, que não seja o seu criminoso interes-

se , a elle s.crifica temerariamente , e sem dis-

tincção de meios, a sua figurada honra, codes-
canço e a foauna dos que de boa fe se deixao

Como eu, illudif pelas SU5S perigosas efataes pro-

rnessasEufiilo.Sr. Redactor deCARLOS FR AN-
Cl-iCO CAZANIGA hooiem mal intenciona.^o,

Italiano bsra conhecido que na Praça tem represen-

tado diversas Pguras, a quem eu lenho aecudido ge-

nerosamente por vai ias vezes.salvando-occm toda a

sua numeroza familia da ultima desgraça,eque inju-

f iosamenie me representa na Gazeta Universal co-

mo hum ho7n;m suspeito na Sociedade:e istosó

porque eu implorei i Authoridade Publica, prom-
pto rem.'dio ás dilapidações e roubos, que es-

candalosamente me estava fazendo em hum Af-
inazein de faiend-js no Largo do5 Caldas j cuja

administração lhe tinha confiado, só com o fim

de o beneficiar. Píirece impossível, qas hum ho-

mera, sobre cuja consciência devem pezar tantos

remorsos, tenha ainda animosidade de me deza-

fiar era publico , não podendo deixar de re:o.

nhecer cm mira os direitos de hum severo accu •

zador; e para que não pareça que o espirito de
vingança ou o animo de injuriar, tomão algum
logar nesta representação puramente justificativa,

julgo ser do meu deycr deduzi-la com a verda-

de e clareia, que se manifesta ou por dociimenfo

terminantes, que se achão em n.eu pi der, ou

pelos autos a que ne hirci relerindo, lembran-

do a todos a máxima bem sabida -- Ciinine ab.

uno disce omnes. --

O dia 21 de Feveteiro de 1817, cm qrecu
tive as primeiras trsnzíções mercantis com o ingra-

to e roai irtencicnadoItaliano,CARLOSI"RAN«
CISC O CAZAMGAjfoi aqueile.em que este ho-

mem decrefou nc seu ccrsçsoa n inha luina. Eu a-

chava-ir.e credor pata ccmtllede n.ui avuitaoas

quantias, quando á i!'de Junho tío Hicsmo aii-

no recebi hurua cana sua, arnurcisndo-measiis-

pensão dos pígantrtos da tua caza , ercgsndo-

me como hum dos seus principaes Credores tem-

po d'eFpera para o pagamento de proraettida so-

íuçãc. Estes protestes com as suas hurailisntes ma-
neiras absolutamente rre illudirao ; concedi otíit-

po pedido e foi hira dos prin ciros que essi»

gnci a Concordata, sugtítando-me ás conse-

quências da desapprovfçáo de outros ciedcrts,

ou mais espertos do que eu, ou mais conhece-

dores do seu caracter,que não quizeráo assignar. A-
inda a qui não parou a minha louca benefícien«

cia; clle atreveo-se a sacar scbre nim, e sciu

meu consentimento, quando me achava em Lon-
dres, huraa Letra, com o pretexto de satisfazer

cora a sua Importância os pagamentos da Con-
cordata ; ate este beneficio lhe fiz para lhe sal-

var o stH crediíoi não se passando semana al-

guma depôs dxirinla regressão para esta cida-

de que elle e seus astutos., primo, e subrinho

jOZEGALY,e DIOGO KEISNIne não irr pio-

rassem o socorro,ora de cem mil reis,ora de cincoen-

ta mil reis , ora de duzentos rril reis. O Pu-
blico talvez se persuada que cu com estes bene-

fícios puz termo ao abuso ,qus CAZA NIGA fazia

da minha benéfica profec(;áo : fois cnganí-re;

quasi se.rpre huma desgríça vsm seguida
de outra msior, c há cazos em que o hcn.em,
se 11 animo de atacar a Providencia ea íua li-

berdade, he bem desculpável nos mcraenfos, era

que se queixa do fatalismo que supre nece-sa-

tiamentc pers gui-lo CAZAN-GA era Abri! igjj
achava-se reduzido a huma de total desgraça, nin-

guém lhe queria valer, os que se schavão em-
beiçados das suas dividas, oiliavão pnra elle co-

mo hum perigo de que tinh?ioscapado, todos Ih ee-

fasião justiça , eu o sai ia , mas elle teve a astú-

cia de me prevenir contra a opinião publica
, e

persuadir-ine que tudo qusnto se di.iaas.ufcs



peito, era effeito da injusta maledicência dos seus

inimigos.

Á compaixão que me fez a sua gorte ea da

sua numerosa famlia, decidio-iuc ao desprezo

de muitos e mui prudentes conselhos j ci;w]ueci-

II.e de qjanto os noraens sao c^p-izes de lingir

em circunsiancias tristes, e toinci a tatal reso-

lução d(í o fázer adioinistraJor de iiuma c?.za de

Negocio qi;e fstabeieci ncãta cidade ao Largodos
Caldas N, f:? estipulando-llie a quarta parte dos

lucros das fazei-.das que lhe conliei, e muitas

£'as quae» eu erj apenas hum consignarario. Es-

le homem ingraroj apenas se SLliaenvestido nes-

ta administra jao, elevou os seus projectís a pon-

to mais alioi ve:ido-íe em Dezembro de lí'zi ,

perseguido de inniimerayeis credores djspostos

a receber por toios os meios Icgaes a importân-

cia dos seus créditos, e os quaes ate o privarião

dos soccorros que llie provmliáo da administra-

ção que liie conliei ; prevalesceo-se de todas as

astúcias possivcis para eu !hc pagar todas as su-

as dividas particulares que imporíaváo em mais

de seis contos de reis-, assim o tiz (com aliíu-

ma vergonlia o digo ) e com este empréstimo

de seis contos oito centos e trinta sete mil seis

centos e scísenta e ires reis, restitui-lhe humdes-
canço e tranquilidade que as si/as tristes circuns-

tancias lhe tiniiáo roubado , e que seria impossível

recuperar de outro rrodo. Elie tinha.me prometido

entregar para minha segurança osdocumentus per-

lencenlís as laiend^s, que tile tinha reraeitido para

Macáo no Navio Vasco da Gama, e o resto em
consignações mensaes

;
porem depois de servido

,

a tudo me ialtou , e apenas com muito c .'Sto

pude haver huma confissão desta quantia assigna»

da por etle, que sendo agora ajuizada , teve assim

mesmo a habilidade de illudir o seu devido effei-

to, jurando em audicncja, ttr-me satisfeito por

conta algumas quantiai , sem que d'ellas mos-

trasse os suppostos recibos, como lhe convinha

e ate pedia o decoro do seu juramento. Ate á

infeliz epocha , em que me confiei a esre máo
homem , o meu credito esteve sempre intactos

as minhas L.tras foráo papas no prefixo tempo

do seu vencimento; porem depois que este Ita-

liano me priv lU com a mais incrível violência da

entrada no meu mesHio armazém , depois que me
esconóeo meãs livros, ecomelles todo o conhe-

cimento do iiiipLjrtante negocio que me perten-

cia , e das fazenJas porque eu era responsável,

ficou 3 minha c^za em huma necessária confuzãoi

e eu estaria perdido sem remédio, se hum ami-

go meu me não avizasse em Abril de i8i2,

que eu me achava roubado por todos os modos

que as fazendas do meu arma/em seesrraviavão,

rápida , e obrep'iciamente para diversas partes,

que brevemente estaria exhausto,e quea minha rui-

na seria inevitável, se lhe não accudi^se com prom.

tas providencias: esta noticia inexperada (he preci-

23 confessar a verdade) 3 Iterou-rae extraordina-

riamente , e Daniel Frederico Brady( bem coj
nhecido como honrado Negociante) que por

j

cazualidade se achava nesta occazião em minha
caza , assustado também de ouvi-la , me pedio

desde logo ordetn para sem perda de tempo ti? <

rar as suas fazendas, que no Ermaztm se rne a»
'

chavão consignadas, equeeu de prompio lhe dei.

Foi então , que (-desenganado implorei ( já tar-

de ) aos Magistrados o remédio da Lei
,
pelo ar-

resto que requeri era todas as fazendas
, que cora i

muita razão suppunha acharem-se ainda no Ar-
mazém, o que me foi concedido precedendo a
prova necessária

j
porem qual foi meu espanto,

quín lo no auto de diligencia que o mesmo CAR-
LOS FRANCISCO CAZAN GA assignou com
os Officiaes , apparece a declaraçHo cie que ali) não
haviáo, se não caixões despejados, c apenas
doze peças de Cambraia, que quazi milagroza-
mente apparecerão ja escondidas no fundo de
huma caixa, sem ser de fazendas. Que es livros,

que eu também tinha requerido, que dt pois de
rubricados e numeradas as tolhas, se entregassem
a hum homem probo na qualidade de depozita-

rio, se tinháo escondido com tal rapidez, que ate

esses escaparão a vigilância dos Officiaes !

Nestas circunstancias, e sem perder tempo,
requeri a continuação do mesmo arresto nas fa-

zendas extraviida? em qualquer parte aonde se

achassem, sugeitando-irepara isto á custoza e difí-

cil averiguação e informação das pessoas que na boa
fé astinhão conduzido, equedes gnarão debaixo
doJuramento, os logares muiro particulares , e im-
próprios aonde as tinhio deixado poi ordem de CA.
ZANIG A e seus paren!es,que naquelle tempo tam-

bém erão ffieus Caixeiros ; o certo lie que por

esta providencia legal^deque CAZANIGÁ tam-
bém se prevenio . ( roas nso larfo a tempo

,
que o

podesse frustrar na sua observância) a delapi-

dação criminosa deste indigno adranistrador , a»

chou-se provada de facto, e os eutiaordinarioe

esíorfos com que elle pcrtenàeo com os affec-

tados direitos de Sócio, relaxar o arresto, fo-

rão sempre deEpre7ados n.lo só por accordãos

mas ate por hum assento tomado naCazadaSup-
plicaçáo aos 5o d*Ago«:to de 1822 era recursode

Aggravo deMeza Grande por elle entreposto so-

bre este mesmo objecto, e que se acha paten-

te com todos os Julgados, lactos , provas e autos

de diligencia que lhe precederão; nos autos de

que he Escrivão Joaquim Rebello de Lima e

Aragão, e cujo assento he do tlieor seguinte:

— AsseníoU"Se em Rellação» e em prezença do
Dezembargador João de Carvalho Martins da

Silva Ferrão, que 'erva dePrezidente e Regedor,

que não foi oflendida pelos Juizes dos Accor-

d30s, de que este recurso vem interposto á Orde-

nação do Livro
:5

, titulo ^i. que Ih s firaal-

legada, a qual não tem applicsção á espécie dos

autos, que versa tão somente em a segurança

que o recorrido supplicou , de bens porque elle



,he rtsponsavíl cóm") consignatário, e éra que d
íccotrer.iv não tem propriedade aigum» , com-
pc:indo-llie unicaa.ente a quarta parte dos inte-

rcsíes das consigr.açôts conoo evidenos o tr<!Cta

s Í-. 4. dos aiitoi appensoài e porque Sf nao

pode di^er que o Embargo a que se precedera^

Tivera lairibem por objecio a segurança da di-

vida, constanie do documento f. 6. doi ditos au-

los jppcnsos, ainda que creconido a mencicnou

em fU3 petição f. 3, porque só fez inciíJentenien-

te, sendo certo que para a segurar não pudia ttr

logar o embargo, por lhe rezistir a diia Orde»

Tioçao no parágrafo 5 ; Portanto lhe dencgao

provimento. Lisboa ío dAgOfiode 182?. 1-. P.

e Regedor - Ferrão •• Pereira - Lencastre - Dr*

Corrêa - Sá Lopes- Sousa -

Esta terminante dccizão assim mesrao nem enfi-

íTiiiou nem àczaaiinou o grande gemo deC.vZANI
QA. elle lemliroo-se logo de lium dictado a que os da

iU3 nação dão grande importância- fiCta Ia lege,

trovata da móiicia — eri precizo fazer sim perda

àc terop ' uzo dcáta máxima
,
para evitar o pro-

gresso do mesmo arresto em aviis fazendai mi-

nhas que ellc iinlia escondido da mesma sorte

que escondeo as outras : para este fim poz era

.execução dois planos, que apezar do indecoro

e do crime de que semostiavão publicamente re-

vestidos, assim n.címc aproveitarão j o primei*

TO foi mudar a rcprezenta^ão da sua caza edesi

mesmo para a pessoa de seu Pi imo JOZK G ALLV
em cujo nome fez o arrendamento da caza 'que

acabava de íer meu Caixeiro) por liuma decla-

ração feita a óleo na umbrcira da porta da rua

dos Corrieiros n. 135', em i|ue dizia — }OZitt

GAi^L" -primeiro andar- a segunda fazen^ío pa-

rar o progresso dos autos do arresto coro em-
bargos de terceiro, senlior e posiuidor que offere-

ceoem nome do mesmo Primo; ora aqui ternos

este sugeito fe:to de repente senhor da caza de

seu ri.oCAZ\NíGA com £ reprezeniaçãode

chefe da sua tamiia e mandando-me citar ao me^mo
tempo p^r.! lhe pagar os s^llariosde meu caixeiro.

E aíreve se hum homem destes a fallar em tri-

cas forenses
,
quando á ellus tem devidoueícapar

ca espada da Justiça, que de dia e de noite a s-

nieaça. C^uc direito tinha clle para extiavjar sem
Dieu consent. mento nem sci^ncia a minha própria

fazenda pra diversas par es da sua particu ar esco-

lha , ate serv;ndo-se para esta condução obrepti-

cia de Iioras su^peiías ? Coit que (lUihorid-Jesa-

tcu íem eu saber grande quantidade de Letras

com a firma de Tliomaz Collins e Companhia ,

que eu ;e/ervei só f-ara mirn , porque eu so po-

dia dispor rio que era meu ? Hum admnistrad'>r

que ate Abril 1822 se não reconlieciaauiiíoriza=

rio para assgnar curtis de relações mercantis, por-

que at. nessas me era pedida ccmoindisptnsdvel

.a minha assignaiura.Comost a irereo desde Maio
p.r diante assignar Letra» ccimo Sai.ador , es-

condendo-me esta noticia , es livios do roeu Coin-

fâieício , echaroanáo sobre rnim íiuira responsa»

biiidade extraoidinaria , ce que Sc, ugLia te:. Do

noticia , e que assim mesnu me he :mposM\el

calcular, por não saber ate que ponto e:te ma-
lévolo homem estendto criminosínitnie huiri au-

thoridade, que lhe não competia i* Ainda cr n-

servo e estou pronto a mostrar ao publico as

iiiuitas cartas, em que este lisu-padcr dos me-
uc direitos me pedia que aísignasse, ordens, pro-

testei, cartas, e Letras que me remetia incluzas,

sugcitandc»as sempre á minha ap|-.rovação
,
que

nem se atrevia a recommendar. Entretanto, as su-

as maldades não pararão ainda aqui ; o pér-

fido CAZANICA animado cdíT) os suciessosdo

plano di õua deleza
,
que ja referi

,
julgando por

este m.odo colhido o pioceúimento ciiniinâl, que

podia rezuit?r do arresto , cuja marcha conse-

guio pa(3r,propoz-se a privar- re taiiibem da minha
liberdade, da raesmi sorte qu-íja o tiníia feito nus

direitos da minha propriedade , jurantlo falça- \

mente em huma calumniosa querelia que iu m
THOMAZ LaKiGAN deo contra mim n y]uito

do Bairro Alto pelo ianrasticu toubc de huma le-

tra dí! q aniia de 246(^)000, equeiião obrigou:

esta noticia dco-me a conhecer o perigo em que
estava com huni homem

,
que sen io-iue devedor de

gran^ies beneficioí. se tiniia declarado cc^m a mais

reconhecida aleivosia
,
periidi.5 ,eingra-id3o niíu

mortal inimigo, e por iiso tomei o partido de me
qu ixar dos seus roubos e falsidade de letras pela que-

relia que dei contra elle no Juizodo Bairro da M. u-

raría,aonde foi pronunciado e prezo n.i prezenqa dcs

cimes provados segundo a ordem legal e das letras

falsas e ciandesiinasque rervirão de corpo de delic-

io, que ain.ià hoje mostfâo o crime perma nente, e

sobre as qaaes te proceáeo também judiciolmenCe

a exame oos perito^, Aggravou elie da injusta

pronuncia com os dois seguintes tundan enfos
;

I." por eu ter da 1o ja outra querelia nojui-
ao do Bairro do Castello, cuja accuzaçSo linnei

somente ao levantam.nto da la^enda alheia; segun-
do, por. ue na qualidade de sócio somente lhe com-
petia aGç^ocivil,e estes dois princípios forão julga-

dos jurídicos na Ouvidoria do crime, por hum accnr-

dão.que o julgou livre e solto com direito salve pa-

ra p;rdas e ddmnos^e eu condem nado nas custas emi

tresdooro,í.endc juizes so Srs. Fcnseca, Godinho, e

Lemos: oppuz-me com embargos a este julgado
mostrando que el!e laborava era dtfeifcs de fa-

cto e direito. Qye a segunda querelia não tinha
sido huma repetirão da primeira, como se in-

culcava ; mas sim duas muiio dilTerenies
;

que
o asíumpto da piimeira tinha sido somente o le-

vanianienta da fazenda alheia , na qua! nem ao
menos houve corpo de dclicto : e a lEateria

da segunía era o e ectivo roubo de fazendas

commettido por diversos modos até pela lalsi-

dade de let^s
,

|Ue mcsiriívao noá autos o cor-

po de delicio, qse ícndo estes crimes muidiver»
SOS , com diversas provas, e òiversas as leis que
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tratão delles , nâo se podia suppor sem tíffefflfa

de direito nas duas quereilas identidade d'acçáo,
pois qms nenhuma connexio tinhão nem podião
ter entre si j mas que ainda quando assim íosse,

(o que se negava) vinlia a ser inaplicável ao
presente cazo o preceito do Liv. 5. T. 117 no
paragrafo lò.peloqual se não proliibe a repe-

tição das querellaí em diversos Juízos se não da
quelias de cazos julgados na superior Instancia

,

restringindo-se esta prohibiçâo somente á quali-

dade do Juiz, e não da repetição da querella
,

que ainda assim mesmo a permitte perante o Ju-
iz superior que julgou o cazo de que novamen-
te sequerellar.

Álleguei também que a importância

,

que se dava ao segunio fundamento de sócio
in solidum.só podia proceder do desprezo da
indagação da convenjâo que se achava junta

aos auto», e que não passa de ser hum
preparatório de futuro contracto, e cujas condiçõ-
es só tinhão por fim privalio dos direit;js que
oecessariamenteliie competiriâo naquells suppos-
la qualidade; primei raroente elle não tinhj na
oiioha nígociação mais do que diligencias agen-
tes, pelas quaes jhe estipulei a qu^irta parre dos

: Jucros que houvessem
, o que equivalia a huma

paga correspondente 30$ seus serviços, sem que
jesavesse sujeito ás perdas contingentes da rai-

nha negociação, cuja circunitancia o privava

da coramunicação dos bens, c por consequência
dodominio, on propriedade que não tinha,

cotno foi julgado na presença da mesma conTen-
. ção no Assento de 20 de Agosto que acima trans-

crivi: segundo, eftava-Ihe expressamente proiíi-

bido até o escrever cartas com a firma ^ Thomai
Collins e Companhia, sem que as relaçííes pa-

ra ellas fossem dadas por mim : terceiro
,

que todos os dinheiros, e letras de cambio vi-

esem para a minha mão; quarto, qu qumdo
,e!ie CAZANIGA para o fututo desejasse ser nomi-
-nal na firma, o poderia fazer confirme ni s

.a justassemo?. Ora hum homera que não gozava
de propriedade alguma nos bens que adminis-

trava, a quem era prohibido até escrever cartae,

setT) que as instrucçôes para ellas fossem d das
por rriim

, como sempre se observou até Maio
de i8?2 : hum homem aquém não era permittida

nem coníiada a guirds e conservação dos dinheiros

e letras; como pude ser considerado sócio? Em
que vem a excfder a sua authoridade á de hum
criado ou caixeiro? Allcguei mais qOe ainda

nesta suppoítn , e sempre neg.ida quilidíde de
•sócio, provadafcomo se achava) com testemu-

nhas e documentos a ufurpação, extravio abu-

zivo , e o efíectivo roubn de fazendas alheias,

e a existência de leiras clandestinas!; CAZANIGA
não podia por similhanies princípios ser releva-

do das severas penas que a lei impfíe aos

crim?s dsta natureza: seja muito embora o réo

OU sócio, ou adiBinístradof , ou commgdataFÍo

;

J)or se achar esfalielecido por lei, e roda a jurisprjti

dencia nos ensinar, que aqutlíe que dispõe
da fazenda alheia contra vontade de seu dono
he hum ladrão , e como tal deve ser punido :

que nestes teriíios ainda quando houvesse alguma
circunstancia

, que se oppozesse á condemnaçao
do réo , coroo criniino7o , attendida a quanti-

dade e qualidade do rcubo, se deveria esperar

pelo livramento ordinário, cuja disputa deci-

de o verdadeiro conhecimento do crime, e que
tendo eu mostrado , tanto porque o léo devia

ser prezo , tendo otferecido nos autos prova c3cu«

berante para persuaiir ao juiz que elle com-
metera o delicto; CAZANIGÁ não pedia ser des«

pronunciado sem offenssa do § l2 do Liv. ^.

Tit. 117. c muito principalmente a do Tit. 134
que para a pronuncia semente suppóe bastan-

tes os indicies, que persuadão ao Juis, Para

apoio desta bera sabida doutrina, ajuntei fara»

bem o Decreto impresso de 14 de Fevereiro de

1761 ,em que os crimes de CAZANIGA se acha-

vão fielmente estampados, e no qual dando-se
rauita importância a delictos de si.r ilhante natu-

reza , como fio extravio de dinheiros , escritos

particulares , dividas contrahidas sem consenti-

mento do proprietário queixozo , letras clandes*

tinas alii designados etc» manda o mesmo De-
creto (alem de ouiras providencias particulares)

proceder contra os culpados como direito for,

não !>ó no cazo especial do mesmo Decreto
,

mas ( formaes palavras) =:: contra quaesquer ou»

trás pessoas, que venhio a ser comprehendidas
nas referidas maldades. =r- Eix-aqui a matéria

da allegaçãoeerabargosque offereci logo prova-

da com os autos do arresto eífectuado em fazen-

das minhas, athadas em poder de terceirts ,

com quem eu não tinha relações algumas ; cotn

as letra? faUas c clandestinas sacadas sem eu saber:

e com as cartas que este ciimino?o uzurpador
roe escrtv<3, pe^indo-me a minha assignatura

em letras, protesios, e até nas cartas de parti-

cipações mercantis ; ç sempre esperei que eftes

embargos fossem recebidos em obsequio da jus-

tiça ; porem eis-aqui o accorday pelo qual fo-

rão desatendidos— Accordão enni Rellação êtc

que sem embargo dos embargos que não reco"

bera , fique em seu vigor o Accordão embarga-
do visto o mos&râr-se dos autos que não fcn.-io

procedido a primeira querelia, dada pelo que-

rellante pelo furto, de que se queixava, viera

segunda vez a Jui/o com a nOva querelia , citl

que alem do mesmo objecto de turto já de?prí-

zado na prirpeira, a reforçara coma no»a qual-

lidade de falsidade de letras, cujas quando foâ-

Sem verdadeiras , o quereltante devia com elbg
instruir a primeira quereila por serecn jâ anteri-

ores w primeira, do que se mostra, que mall-

ciosara-íntc as reservara para cm ell..s adicionar

e fizer vulfi na segunda ; cofTio porei-T! pela cort»

venção a &, 7 te mostra dará mente, que o
4



querelkdo não era ham Simples ijj-oposto otí

caixeiro , mas hum socio in solldtim na ijuarta

'paite dos lucros dd sociedade, á qual se estabe-

lecera com a denominação de Thoinaz Collinai

e CoMpanhia, oija forma era communi aos sóci-

os da tibisma sociedade sem íeserva particular a

qualquer deiles, fica manitesto que uzando o

querellado daquella firma competente á socie-

dade não compítia falsidade, mas sim gozava

do direito que a primordial convenção líie fa-

culta, o que se confirma mais por ser expresso

na mesma convenção, que quando alguns dos so«

cios quizesse uzar de sua íirma nominal o podia

fazer para o luturo: Por tanto e o mais do8

•utos mandão que passe a sentença pela Chan-

cellaria , e pague o embargante as custas. Lisiioa

lí de janeiro de 18*3. —Fonseca •• Godinho —
Lemos —

Respeito rouiro as luzes , e caracter destes

senhores Juizes, mas nao me posso accommo*
dar com siinilhante julgado, em quanto o infie-

Xivci ,
justissiruo , e rcs[)eitavel Tribunal da opi-

nião publica, a quem o aprezcnto em gráo de

revista, o não confirmar, á no primeiro Accor-

àh) eu reconheci nos meus juizes certo raivado

contra mim , «crescentan io á confirmação da

Simples despronúncia, que sérvio do objecto da

appellação , as custas em trcsdobro, e a expres-

sa e desnecessária reserva do direito salvo paia

perdas, c daronos ( que se não achaváo na sen-

tença appcllada :) porem neste segundo Accor-

dão posso dizer, sem receio de ser increpado de

temerário, que os Juizes conservando contra mira

a mesma indisposicSo, parecerão-me reconheci-

damente apaixonados do criminozo CAZNlGA,
iiraginando como certas, e provadas circunstan-

ciai ímport&nres, que não sa se não conlotmão
com a verdade, mas que até pela auaiyse dos

autos o contrario st persuadem. O primeiro luo-

damento do acórdão parece ( f-iUandi^ re-peito-

lamenfe') persuadir, que hum ladrão accuzacioe

livre de hum roubo, não pode ser mais chama-
do a Juízo por outros fartos que tenha come-
tido anterior e posteriormente á sua accusação,

porque psia regra do acórdão íicão julgadas em
direito humS maliciosa reserVa para refofçar e

fazer vulto emqu.?lquer nova acçãr> criminai en-

tre as meerrias partes ; e que os divetsos modos
com que se eoinetre o furto, devem ser julga-

dos sempre circiinstanciâs ac:idenlaes de hum íó
crime: sendo neste cazo muito indiferentes as

claras dispo?iç6es do iiv. 5. T. 60; mas assino

ircsmo eu tomarei a liberdade de perguntar aos

Srs. Juizes, quem lhe disse, ou qual foi o do-
cumento, que nos auros os persuadio , de que
na primeira c mui difFerente qutrelia que dei no

Juízo do Bairro do Os te! ío no dia Ii de Ju-

nho , eu ja tmba noticia das falsas e clandeiti-

rt£s letras que servirão ae principal as-umpto

úz «egunda ^uetreiia dada em ^cterabfo : mo bas-

ta que dias eiisthsetn, era preciso que se pro-

vasse
,
que CH o sabia; e o nele apartce esta pro-

va ? Pelas diligencias do arresto que tiverão prin-

cipio em 28 de Junho> e continuarão ate 8 de

Julho, e que nos mesmos Autos se achão
, he

que eu vim no conheeimento deste novo c mui
diverso crime» Logo como me suppôe os meus
jtsizes na obrigação de revestir a minha accu«

ssjãodo dia 11 de Junho com o tiovo crime, de

que só tive noticia depois do dia 28 do mesmo
mez , em que principiei o arresto nas fazendas

extraviadas, achando eotâo em algumas partes

Leiras em logar de fazendas ? Ora se a decizáo

desta sentença se limitasse somente a forçada

tiullidade dâ supposta repetição da querella, eu

a consideraria fundada em equivocação , a que
todos os homens são sugeitosi poremos metmos
meritissimos Juizes não se poderão negar á itn-

portancià singular
,
que lhe merecerão as leiras

falsas e clandesnnas , e reconh«ccrão»se na obri-

gação do as julgarem hum acto de authorid;.-

de legitima, para salvarem o reo de toda a sus-

peita de crime , vendo por este modn a lou-

var-se hum ptoccdimento julgado sempre criííi-

nozo pjr innumeraveis sentenças, e leis , corti

que clbsse conformara^ servindo de confirmação

desta doutrina
, ( nao sei Como) a promessa que

eu tinlia íeito de huina saciedade futura,oue de-

pendia ainda de futuras condições : em tia pa-*

ra este julgado , de nada sérvio neste cazo o
respeitável Assento de 10 de Agosto que ja ti-

nha negado absolutamente a CAZANIGA na pre-

sença da mesma convenção f. 7. o direito de
propriedade naquells fazendas, c que pelo

mesmo Accordaõ foraC) julgados só do meu pró-

prio domínio.

Não se fez caio da clausula com que CAZA-
NIGA Hcava até privado de guardar na sua mão
letras e dinheiro; não lhe mereceo importância

alguma h expressa mui attendivel e terminante

prohibiçío de escrever carta alguma com aquel-

)a firma sem meu consentimento e informação:
derão-se somente ao trabalho de examinar se o
saque de letras também se ;ichava reservado, e
como esta supérflua rezerva se não encontrou

,

suppoz-se Unahimamente que este caso de\'ia

constituir hum novo e mui coherente principio

de Direito , o qual vem a ser -— Que quem ne-

ga expressi mente o pouco, concede tacita e ne-

cessariamente o todo: — * que partindo deste tprin-

cipio, o feliz italiano tinha feito rruit© bem era

me privar por este meio de toda a minhs ia»
zenda

,
que huraa vez

,
que a firraa de Thomaz

Collins e Companhia se mostrava commum da So-
ciedade, se lhe vinha a transmittir semente
com este juridicoe terminante titulo o amplo di-

reito de dispcr ,- invicto domino, - dos dinheiros

e fazendas de humacasa grande de negocio, para

o qualeile não rinha entrédo nem com hum real:

que em fim o roubo perdia 4 nat«r«?.a de critgc



qaando se enconTava com a qualidade de só-
cio ^ e que nL-stcs terinoj viesse o en^ienlioáo ita-

liano para a lua , a tini de poder continuar nas suas

b:.n succ-idiJas iubiiidides , e eu era cistigo di
minha ij;norancia , e pjrque me náo accomodei
òesde o principio com csra jmisprudericia lhe pa-

gasse de miis a mais as c.istas em tresdohro e

perdas e damnus, cujo direito se não e?quece-

râo de reservar-llie. Eii-jqui o resultado dos meus
eslíir^us , e das miniias representações revesíidas

de prov i ba-iante , e dirigidas ai) abrig > de leis

ciaras, publ,cidas em leira redonda, q.enáoad-
nintcm niuditiça oa interpretação na sua subs-

tincii, euja execução soitieníe podererrear os de-

lictoá, e proteger-ine no nrieu sagrado direito de
propriedad: de que me acho tão cícandaiosamen-

ie esbuiliaio, e esbuliiado por diversos modos,
que so i prova, que se aclia parente nos aut s

a que rae re'ro, os- po ieiti fazer acrniirriveis
;

e o publico imparcial pelo- prinoipir,s ex oost s

« verdade de lãcios ailegaaa di-cidirá da Justiça

com que foi proferida s.nc ilhíate sentença, da
qual me resulião cidentcmente peijuizos incalcu-

láveis; que oflereco huma authoridade abuziva

a todos os adm:niscfadorss, de fazendas alheias;

na qual se .^chão confundidos direitos muiíti di-

versos , e que por estas rasoes ainda nã • perdi

a esperança da sui refoma em Tribunal superior

aonde os seus fundamentos serão melhor exami-
nados. (3 certo he que GAZANIG A sem proprie-

dades rendosas, sem comme^cio e Sím credito,

está conservando nesra capital a sua casa e,nume-
irosa família com o fausto exterior e opulência,

quí he compatível a»s negociantes de reconhe-

cida reputação, ao mesmo tempo que eu priva-

do diís meus livros, esbulhado de rainha proprie-

dade sou chamado a Juizi» para responder por

assit^naçlo de dez dias á > bngação de pagamen-
to de letras de quí a firma de Thom iz òjliins

e Companhia só a mim faz responsável , sem que
aos poftidores e Juizes importe a quallidade das

pessDis compr-hendidas naquelle titulo commum.
E tUjnde lhe vem os iiniieiros nçcessario« pira

as suas continuas e extraordinárias dcipezas? Quan-
do eu inf;lizmen:e o fiz adimnisirjdor das mi-
nhas íazcndas

, elle estava tão desí^raçído, que
foi p''eciso pagar-lhe as suas dividis particula-

res e ate as casts da sua habitação; desta admi-
nistração nã ) tinha elle mais que a quarta par-

te doi lucros, que ainla se não moitrãj Ik^mi-

didos; logo torno a perguniar-lhe , e por hon-

ra sua (se he que 3 tem) deve responder com
a. mesma pablicidade coii que lhe faço a per-

gimta : donde lhe vem os rendimentos para pi-

gu aDJáíOK) de aliigiier de casfs, queoccupi-

va ní rua d; Ferregial de baix) ; para susten»

tar o lux^) de co/Jnhíiro , emais criai is e cria-

das ; o Íjxo vizivel de saa inuhie"'. fit lOs , ir-

mão, nrimo ^ snhrinha>? O fausto e grandeza

com que na ptksio ahciava a dignidade de haiu

negociante? E hitm homem destes ainda tem o
descaramento de chamar mal intencionadua hum
beiufeitor

,
que o levantou do pó da terra , e á

custa de quem ainda se está alimentando com a

xua família. He muito para notar o modo e t-

genlioso com que tile na noesma carta escripta

ao lledictor da Gazeia Unive isal, pcrtcndeo pre-

venir o publico a favor de sea honorado sobri-

niio DIOGO i\ENí meu caixeiro no Porto, a

quem elle com o seu exemplo e conseilios pa-

tsnies nos autos da i.]uereili moveo a seguir a

mesma marcl'.a , e que por este niotiv) se acha
prcio pur Accofdâoda Reliçáo (senio ja se.a-
be outros os meritissimos Juizes ). He muito pa-

ra notar o descaramento com que cllepcrgunta ao

publico, como heide eu indemniza lo dcs grandes

perjui/.os que Uiecauzei nn sui ho; ra e cred to. Oh
meu DeoslCARLOSFH ANCISCO GAZANIGA
recommendando ao publico a sua honra e credito

de que o publico está bem inteirado? Aquill::s

qje ainda o não conhecem . e que tiverem de-

sejos de to:nar verdadeira inforiiaçao da sua pts-

soi, dirijão se ao CArforio do Esciivâo o Sr

Cardozo,e examinem os docunrentos ,que de-

m.'>ns;rso nos autos do meu liíigio as suai

virtudes, e habilidades. Vão ao caaorio do iwjn-

rado Escrivão Aragão, e repa e.u a que poi.so

ellevão a sua honra os r.utcs de írresro , que
alli estão mostrando a todo o mundo a boa es-

colha de alguns deposites aonde se descobria

contra sua vontade a minha fazenda; dirijão-

se ao cartono do Sr. (íalvão , e admirem a col-

lecçáo de do^unientus lorjados por elle fazendo

ate apparec-T milagrosamente em S tcmbro pto-

ximo pa>3a In o hon adissimo negociante inglez

Hugh G-iodair, assignando hum ridiculo docu-

mento ncòta cidade de Lisboa , dondí ji tinha

saindo em Agosto antecedente, e para onde re-

gte«< ju em Dezembro do uiesmo annj. Pessão

ao Eícriv-'o Sr. Peixoto que lhe mostre os au-

tos de Iihello de injuria , qtie o honrado CAZ^-
NIGAme prop >/, erepjrem na animosidade com

. que no artigo 8 elle mcíiuo confessa íer-;iie es-

cnJido t'azc:;!das sem recci» algum do pe;igo,

que esta contissão feita oití artigos, liie poderá

causar: e se com esi-í terminante prova de docu°

mentos ainda não i^^"arein convencidos , escrevãf»

ao hoiirado e sisudo negociante inglez Daniel

Frederico Brady, que elie será hanco em publicsr

. os griniesdissaborese in^juieraçóes c )m qui GA-
ZANIG \ conpjnsou os bencíictos e obiequios que

delle recebe >. perj^uníim finalmente ao Sr. Fran-

cisco Antonií) Ribeiro ,como em sua ra^sroa ca-

sa o José António de Castro , amig > e conhece-

dor do caracter de GAZAN ÍGA JJ^fam nte o qua-

lificoj na minha presença e dosSrs. Rafad João
G'»nçalves-, Francisco Ai:taniíf Rbeiro , e Antó-

nio dePaiiIa.e com esta informação coniiíceraõ a ra-

zão con que eu ii'e assust .quando vejo GARL03
1 RANClSCO CAZANÍG Voflerecei aopubiiwo

6



a sua honra. Re9fa«raesáo pezar de que o retrato

nioral de CARLOS FRANCISCO CAZANIGA
ia tenlia reiio indispensável nesta miniia justilica-

^ão,3 qual não intereSía somente á deíeza do meu
credito particular, atacado por elle na carta impres-

sa, raasdeve interessar também ao publicodando-lhe

a conhecer a razão do meu procedimento contra

lium homem que, tendo-nie illudido por tão di-

versos e engenhosos meios
, procurando por cl-

Jes a minha ruina , se acha habilitado pelos se-

us bons successos a procurar outras victimas da
sua reconhecida honra e credito , como já o
foi

Thomaz CoUins.

Litboa 3 de Fevereiro de 1823.

P. S. Agora mesmo scabo de receber hunia
carta que me animo a publicar

,
por i.car na

minha mao o documento , a que ella se refe-

re.

Sr- Thoroaz Cojlins

Como o malévolo CAZANIGA se atrtveo a

raostrar-me a todos os leitores da Gazeta Uni-
versal n- 18 , como testemunha lalsa, quando
elle sabe muito bem que eu tinha perleiío conhe-
cimenco dos factos que jurei na querella

, que
V. m. deo contra elle pelo crin e de roubo , a-
hi lhe remetto hum impoitante documento,
pelo Qual se conven.c, que o grande gtnio de
CAZANIGA não se limita somente aos bens que
formão propriedade particular , mas r^aionra a
mais altas e deficeis em prezas .. .. Pobre nação!
se elle tivesse possibilidade para dar huna bo«
fetada era a'gum dts seus cifres.... esta he a

opinião que está proitpto a sustentar na presen-

ça do documento incluio o seu muito venera«

José Pereira.

Natvpog. de J. r. m, u£ campos^ *
,
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HB/igattllm do nosso tempo.

e ue pa^íniar a celeridade com que se aproveita

o grande beneficio da liberdade da Imprensa , em tudo
o que respeita ás cousas destR mundo! !

Ningtiem por mais comedido, e obediínte que seja

ás leis que nos regem , está livre de ser o assumpto de
alguma cartinha embutida nesses fétidos enxangóes dit

calumnias , onde raras vezes penetrão os raios da verda-
de .. .

As acções rrais innocentes lá vem desfiguradas de
luim modo espantoso , e que mais de huma vez obriga

as testemunhas oculares a porem as máos na cabeça...

Publica-se Imm livro impio ou cheio de obscenida-

des . . . Bagatella !

Despiezão-se as cousas mais sagradas á sombra do
pretexto de reformar abusos e superstições ... Bagatella !

Imprimf-se hum iivto destinado a combater liúm

•artigo de Disciplina Geral da If.reja , sanccionado por mui-
tos Concílios Geraes.... Bagatella

,
que nem merecerá

hum volver d; olhos aos s^pientissimos zeladores dos

abu'sõs da liberdade da Imprensa.

Injuria-se claramente a Padroeira do Reino , e hum
chapado taleiíão qualifica o seu novo titulo de Senliora

da~ Rocha
,

pelo modo mais indigno, e até cheirando a

obscenidade , o que faz estremecer quanto se trata da

Mãi de Deos , e Symbolo da pureza e da virgindade ! I . .

Rizadinha no caso , e Bagdtella !

Mettem-se á bulha em hum Periódico os ajuntamen-
tos de Padres, isto he , os Concílios Gera«s . . . Tem o
Promotor a mais estreita obrigaçSo de o saber e denun-
ciar. . . Nada, nada, isso era obstar is luzes do tem-
po!! Brincadeira, bagctella ! . .

Ora vamos acctescentar este rolzinho de roupa cuja ,

ou de bagatellas.

Hum substituto extraordinário , e bem extraordina-

íio ! de huma t adeira destinada para ensino e illustraçáo

da mocidade , e onde aftlue mais de hum cento de dis-

cípulos, tem o descaramento de ensinar.... l." Que a

necessidade da revelação , he hum sonho dos Theoleí;os.

—•2.° Que tal doutrina he summamenle desairosa para

a Divindade
,

pois dá a entender que faltaria ao homem
com o necessário , e deixaria de crear a natureza inves-

tida de todo o preciso para se governar , e conseguir a

felicidade presente e futura. — j.° Que na hypothese for-

jada pelos Thealogos se concluc a. perdição de muitos

povos c- nações selvagens , ctc. etc.

Não duvido que lhe sahissem ás golfadas pe-

la -boca fórs outras asserções do mesmo cunho ; e

que dirão a isto os homens de 'grande tom , e que o que-

lem dar a tudo , e a todos . . . Que são bagatellas ! ! . . .

Puis saibão para seu governo, que todas essas ba-

gatellas , além de serem turbilhões de heresias e blasfé-

mias
,

que só hum pedante , e hum desafinado ecco de

Rosseaii ainda hoje poderá repetir , são outras tantas ma-

chadadas á frondosa arvore da Constituição, de que cl~

les se dizem e apregnão assiduOs cultivadores.

Outro Mestraço dcs extraordinários, e de mais a

mais Sacerdote, por ser a cousa mais edificante, lasti-

ma-se da Cadeira para baixo , e á tace de hum luzido

e numeroso auditório, que a Religião Catholica tem sido

constantemente a capa do despotismo , e que o Concilio

de Trento concorreo para se aggravar o pezo dos ferros ,

sob o qual gemião as Nações da Europa... F que tal?

He bico ou cabeça ? Ai ! não he nada. São as bagstellas

do nosso tempo, e não ha que estranhar.

Hum Cíthico,

Rtsposta doáa pelo Ahbade do Vlllar áo Oficio do Corre-

gedor de Viíeu.

Illustrissimo Senhor Doutor Corregedor.

Accuso a recepção do Officio de V. S. no dia 2jr

com data de ao do corrente nnez de Dezembro. Vou res-

ponder com aquella franqueza e verdade que me he pró-

pria , e que caracterisa os homens de bem. O que eui

sinto he
,

que o meu estado de saúde me não permittx

8spraiar-me como pede huina matéria, que sendo pueril

na sua origem, se tornou séria; e sendo tão estéril, se

tornou fecunda per impulsão da rralignidade.

No dia I j de Outubro próximo passado, houve nes-

ta Freguezia huma Festividade de N. S. do Rosário, de
que era Mordomo ^oaçain) Mascarenhas, e â qual eix

fui assistir na" qualidade de Pároco. Foi o Clero convir

dado para o jantar ; e houverão, alim disto, mais alguns

convidados da concuttencia , e amizade da casa. Entre

homens e senboras achárão-se á meza 18 pessoas. Hum»
destas pessoas , aliás grave por seu nascimento , por sus

educação , e até por seu porte politico ; mas que não
deixa por isso de ser gracejador; depois de varias saúdes,

lembrou-lhe pegar nO copo , e fazer esta : = Viva tam-
bém (sem nomear ninguém) o Corcunda-tnór de Festei-

ros. — Dep»is de algumas gargalhadas motivadas por esti

lembrança, disse eu: então quem he elle ?- Como elle

não quizesse declarar ninguém , tcrnei-lhe eu : como h«
natural que esse chamado Corcunda-mór seja hum ho-

mem , viva elle , seja quem for.

Eis-aqui o facto dtscarnadamente ntj e crij confor-

me aconteceo , sem augmento , nem diminuição. De iS

peçsoas que assistirão, exduindo-me a mim, e a hum
depravado, de que logo fallarei , eu conjuro os 16 que
restão para que digão , se além disto houve huma só pa-

lavra daquellas
,

que refere hum mesquinho e execrando

Clérigo, author de todo este enredo.
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Este Clérigo he o P. Jnlfnlo José Monteiro do Val-

le , cujo caracter eu descreveria com as cores, que llie

convém , se eu não receasse manchar a minha penna'.

Todavia, sou violentado a dizer que elle,, e" tioda a sua

família ha três annos que vivem comigo iiMiúip total di-

Torcio , e alé n'hum3 inimizade a mais figadal, qUç nurt-

ca se vio. Todos os indivíduos daqticlla família, dístle o

maior até o mais pequeno, parece que andão á porfia, á

íjual Será mais t'et:undo em lembranças , e apólègos que

me desacreditem , seja pelo l.ido moral , seja pelo lado

religioso, seja pelo lado [Jolitico. . Tudo o que pôde de-

negrír-me , tudo o que pôde deçfi»tjrar-mé , ttído ò cMk

pôde enfraquecer-me na reputação dos outros homfiis
;

tudo he inventado , e proclamado por aquelfâ famifia.

Família infanda ! Ella tem decl,\rado guerra de coraçjo

a toda » pessoa que lhe pôde fazer sorr.bra ! Não ha hu-

mj só pessoa de bem nesta Freguezia com quem não vi-

vão divorciados , e a quem não têhhâo feito desfeitas !

Tudo isto são vefdâdes sabidas r>esta Freguczia , e fora

delia. Eu á força de recebc^r desfeitas , è irijíífias desta

insignificante familia , tinha-ms já fami-liarisado com el-

lãi , assentando que o melhor meio de me vingar destas

injurias era desprezallas. Assim o tinha feit». Cómtudo
^

esta dè que agora se trata não a desprezo, antes protes-

to chamar a contas o Padre perjuro, e infame ággressbr.

Foi elle o único que Ijnçou veneno nliuriía saúde,

de què ninguém mais se tornou a lembbr , e que todbj

reputarão por hum simples pai tatempo : mas como o re-

fincado Padre visse que a cousa assim descarnada era de

nenhum momento para os seus intentos sinistros ; entre

elle e seus Irmãos , ijue todos são da mesma estofa, às-

SêntátSo de lhe fazerem addiçóes ,, que tornasserri o caso

"mais serio. Foi desta combinação farisaica , e deste ínfá-

•>I16 fraternal Synédrio que saliio a<juella saúde, aliás pue-

ril , com todo o venenoso apparato, tom que ne apre-

sentada pelo Juiz Substituto.

Isto he tão verdade
,

que togo na manhã seguinte

ao dia do jantar, hum Irmão do Padre falsificador disse

3 hum sugeito o seguinte: ao Abbade acabou-se-lhe ha

poucb huma penitencia , n-ias breve ha de entrar n'ou»

tra
,
que se lhe vai urdir ! . . .

PoréiT)
,

que ifitriga tão mal manejada ! como he

possível que estes *ís e estúpidos cabalistaJ não vissem

í}ue hum tal enredo necessariamente havia de ser desmen-

tido por tantas pessoas d^ caracter, e de huma conJiecf-

• da pmbidade
,
quí alli se achaváo ?

St. Doutor Corregedor, eu fa lio com affoíteza
, pór'-

í)tíe tenho para desmentir l\um malvado i6 testemunhas

^ómiti exeèpttone maiore s. ::z Requeiro que sejáo todas

perguntadas^ 6 Veremos
,
se ha huma sô qus diga que

em simithance jantar se falíasse jiem alto , nem baixo
,

'^m mei de Novembro =: em dia Ij ~ em dcimascarar —
tnt eaptti nenhuma (a). Sejão todjs acariadas, e se tal

'disserem , Vu quero passar pelos últimos supplícios. Mas
eu 'não temo, poi^ue não devo. Quem deve he o in-

fame Padre, a, quem se deve applicar a Lei contra os

• i^re/uros , e soffrer a pena de íaliáo< .Mas eu deíxó pòr
^ hum poirco este máo homen) , e voko-me para o Jui-a

Substituto. ,

O Juiz Substituto tem-se çon^uzid^ nestfe caso cora

homa paixão manifesta , e animo decidido de apoi,-K liii-

- ma intriga, v^Ue elle como homjsrp
,
publico deve repel-

1 '}tr, desmascarar,; e até punir. Por quanto; elle sabia que
'Ò Padre e toda a sua familia eráo meus inimigos decla-

Vados : sabia igualmente que o dípoimento do Padre era

ihvenção dell«;i pois que neste mesmo tempo houve
quem dissesse ao Juiz Substituto o modo real e verda-

íifeiro como tir»ha S;ido a saúde., Sem ejTibargo disto, o
i rjuíz Substituto chama o- Padre ,parâ testemunha , e ad-

í \=-i—i ;

——
: _

—

; Li . (a_) São as addiçóes feitas pelo Reverendo Padre e
• COtnpanhia : Viva q dia 15, em ijue os corcundas se liiio

f àcsmasearar ^ o que (dizia elle) se confirmava [jor húiiria

carta que eu tiver», e que rião mostrei por não a achar

no bolço.

m!(te-o a Jurar conlia mim ! Eu perguntar?? sé o depcii-'

ment'5 de hum inimigo tem algum pezo, e se he admit-
tido em direito ? Perguntarei ainda

,
que nome se ha de

dar a huin Juiz que
, coin conhecimento de cama , ad-

mitte hum inimigo a jurar? Isto he ser Juiz, ou he ser

perseguidor? Pilatoi foi mais recto, pois sabendo que
os Judeos eráo conduzidos pela inveja nas suas accusa-

ções contra Chritto : —Seiens qaod per invidiam. . . .
—

ainda argiimentou a tavor do innocente! O Juiz Substi-

tuto sabe que os meus accusadores são conduzido? pdo
mesmo espirito : apezar diíto admitte-os a jurar contra

íEim ! l5to Ire duro ! isto não he Constitucional ! . . .

Para melhor conhecer a decidida prevenção cfo Juiz

Substituto, e que elle Uz vaza com os meus iftimigoá
,

bastará fazer huma leve attenção ao fraseado de que el-

le usa na sua informação. Analysemos : Diz elle que na-

qitelle jantar se fizer:© saúdes inconstitucionais. , . Aquel»
la áe que eu ji fâllei , nem eu a fiz, nem vejo nella

cousa que oiTenda nirtguem , e muito menos a Consti-

tuição. Jaiz Substituto he que õfferide a Constitui-

ção em apoiar aquelles, qu« perturbão o socega dos Ci-

dadãos, cujo sotfgo e segurança se acha saitccionada , e

até garantida pela inésitia C^ínsfituição.

Diz mais, que este facto he publico em todo o Ter-
mo. .. . (b) Tal fbi o interesse que almas prevers.is ti-

rerão eni espalhar simillTintes trapaça":
,

que artndç_nJt> \

chegarão , mindirão. Was o Juiz Substituto sabe que e^» ^.

te pregão foi iiirentado, e proclamado por huma boc*

sacrílega, e peruirã. EIIíí sabe isto; e assim mesmo vai

fallando , conio sé estivesse convencido da realidade d»
facto' Isto he ser juiz, ou he ser?,... Além di<.tOj

fiiiiicidiíde de hAm Jacta acontecido no interior da huin»

familia , aonde todos s« entretinhâo com amizade e har-

monia ; isto ou irhplica , Inu he prova de que al!i assis-

tio átgUm Judas interesSido na intriga. Ora, eu jí re-

i^ueri que sejãn inquiridos teilos os que alli se acharão,

á excepçSo do vil falsificador'. Se todos elles neg^atem a

existência do facto, segue-se que o prejuro Padre o in-

ventou. Se^ue-se mais
,

qtie sabendo o Juiz Substituto

(ique o sabe h'e hiirnà vkídsdè ) que o tact^ não exislio,

è í^ue o l*3drè lie meU iíirmigo ; segue-se , drgo, que
tão bom he hum, coniò he o outro. Ora, que o Pjdre

he meu inimigo, he rnais p\ihlico e notório do qtie n
supposto facto, a quem o Juiz Substituto pneteiide dir

tanta publicidade.

Continua dizendo , qite inquirira primsiramehte o
P., AntónioJosé MonftírV HoViilte. Sim ; coíbo era meu
inimigo, não o quiz deixar para o fim. Diz rnais, que
Jiiquirira DutraS dUas t«'st''eminihas , as qoaes apcoivs de-

póem Aa 'sauie i Vivíi 'o torcoruii mor (c). Aqui O li&n-

(b) Ó Juiz Substituto »íeve ser mais íXacto nas

soas infofriíaçCíes ; e para o ser , devia accrescentar
,
quv

com o facto estrondoso ! . . . tom o estupendo facto d»
jaude , se espalhou simulranearhente por todo o Termo
que eu , e outro sugeito -dos que estavão 3 meza , «os

botámos hum ao outro
,
ptix^miis por facas , 'e traVimnj

huma peleja superior á de Roldão com FeVrabraz ! . . .

.

Porque razão o Juis Siíbstfltito fiáo partecipa este san-

guinolento facto, sabVrhlo elle que ambos sahitSo da rneí-

ma sórdida officina ? Qufererá íelle negar que estp facto

fosse publico em todo o Termo ao mesmo tenipr» e

juntamente cohi o da saúde? Para que he pois separai-

los na partecfpação ? Na hypothese d'3mbos serem m-
tfadeiros

,
per'gunto euV qu.1l ilos dois factos seria mais.

inconstituciohat ? O da sawde
,
ou o do bítalhaco ? . . . .

E porque Os nâ,<) pattecijíá itnbos
, quando he certo (e

elle bem o sabe) que ambos forão inventados, e anlboi

igualmente espalhados ? TaKez tivesse medo que huma
patranha desmeinisse a outra!... Eu assim o presumo

;

porque os mesnios carwes por onde elle soube a falsida-

de do batalhado , por estes mestnos soube a invenção da
saúde. ' ',

"

Çc') TPa^a 'itlepf)tl!'m- ouftá cousa era necessário, qne
'foásem hliils perjuros, éoino he o P. liberal! NaSa mais
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! róis oikIs lia

se pói.1e liquidar Imili .f:icta

,
que para o facto melhor

fido Jiiij pjída como giiífl p«r brauts

ttuas testemunhas
,
que dcsmenteiri a sua testémiiníia Fa-

vorita ; e vc por outro lado, que esta pueril sàudí ^ a^-

siiTi rt eíiTio , não foi feita por miin ; assentou que náb

^evia dcmoiarse Só eu lie que mereço a sua attcnijSo !

Jsto l>e que lie ser imparcial !

Diz iiiatj o Juiz Substituto, que pot testenuiiihas

preseiiciaeS , se não pódc liquidar o facto çoili a precisa

Jegalidade. Esta Jurisptudeiicu. lie nova !

16 teslemuiilijs de vista não
com legalidadí ? Quereiá ellc

se liquidar, se recorra a testemunhas que não virão í

Was a razão «r»! que elle funda esta inepta asserção, he

digna delle. Eila : = porque t,cdos Os que assistirão ao

jantar, djz elle, são afíectos ao Abbade. = Que inépcia!

E diz ist9 hum Juris-coiisulto ? Se eu fallasse com o Juiz

Substituto (e elle diísse licença a hum profano 5 havia

t)e perguntar lhe: Sr. Doutor, o ser aíTccto lie motivo

para jurar falso? Hê esta a sua moral? B o ser desaífei-

çoado , lie motivo sutliciente para dizer só a verdade?

E O ser inimigo Hgadal , que seta?... Míntila <JÍ, inl-

iguitm siíi l ...

Di? o Juiz Substituto, que a opinião publica me
condemna por íalta de adhesão ao Systemí. (Esta pala»

Tra Si/sltm* he tão vaga!...) Eu contcrito-me coítí o

suffragio dos liomíus piubos , sizudos , e liOiirados , e liV

fongeio-me de o ter. A opinião publica não pôde jer

formada por hiima dúzia de estouvados, que pretendem

Jar o tem , st^m saberem buma nota ; e procuráo ahoca-

nliar me, porque eu não canto com elles
,

porque ,ey

iiáo desentono i^onio elles. He pela boca aiíStes taes

que full« .0 Juiz Substituto, porque são os da sua sucia

diária. He pcU infiucncia destes taes que elle tece huni

palavreado tão desairoso, talvez mais ainda para eile do

t|Ue para mim rnesmo. E qiiein são estes (\ue na men-
te do,Juii Substituto- forraáo a opinião publica? Eu o

'1'go. -
; ,

.• ; . ,

', ,','
,.

,

Hum destes, reconhecjido (em To/Uella') por hunj

j;rande libcr.»l , e cujo nome se acha na participação d(j

Juiz Siib^cituto, teve os dus passados huma pequena de-

savença com liiiiij dos membros da Camará Constitucio-

nal de To:HÍeUa_. No fim esperou-o com hum estoque

para o mat.ii. Pcz-lhe o liberal instrumento ao peito!.,

O outrj3 (.que tanibeiTi be dos da sucia) vendo que o

icaso bia asar <lôiriÃSÍ.mo serio, recorreo a humildes sup-

plicas , c fõi obrigado a molhar com lagrimas de aftliçã^

j( que desdouro para hum Liberal!) o terro destinado a

tiugir-se de sangue, e tirar lhe a existência! E isto fica

impune! Não se dá pafte disto i 1'olicia , e tira-se-llie

o tempo com denuncias de taiules que cada hum faz em
sua casa , e ate das qi.e se não fazem !

Outro liberal, dos que na mente do Juiz Substitu-

to foriiiáo a opinião publica , Com toda a ingerência nos

Gabinetes, e Cartórios daquslla nefanda villa, (não de-

claro o noine dvSte execrando individuo
,

pelo respeito

que consagro ao seu habito) tem dito muitas vezes,

diante de quem quer ouvir : tomara já liuina gutrr,, ci-

vil
,

para me fartar de matar Corcundas.... l^sfo faz ar-

Wpiar os c.ibel!os! — Outro... . Não he necessário enu-

merallos. Bastará d,Í2er
,
que todos os que, ga mente do

Juiz Subst'tuto, formão a opinião publica, são deste

catactsr. Eu levanto a miiilij voz, e invectivo contra

estas expteísáes anti-constitucionaes , e anárquicas. Eis-

»qiii a razão de me não poderem tragar. Em Tondílh

,

he incomticucional todo o homem que he honrado
,

pa-

cifico , obediente.... Ainda duas palavras sobre o dizer

o Juiz Substituto quí =. a opinião publica me condem-
Jja por falta da adliesão ao Systpma.

Eu ')x diííe que a opinião publica não pôde ser

formada por huma dúzia de estouvados, e agora accrcs-

depóeiii
,

porque nada mais liouve.» Depois de deporem
dqlj contra hiiiii , ainda se manda repetir a inquirição !

Parece haver interesso em que vogue a intriga ! . . . i»a-

tet anzuis, ...

cento
,

^kie (T.eftòs âirtda o póáfe ser peto Juiz Jubstitu"-

to, e seus adeptos. Logtj petgUHUríi 80 honrado Juit

Sub-tituto , o que elle tntende per csta palavra = Sys-

tèma zi ainda qué eu tenho fundanieiito porS duvidar

que élle a saiba dtffiiiir (d). Por agora liitiito me a per*

guntar-lhe : Não goza da opinião pubiiea bum homem
qOe

, pOr oceasiãb das elèiçóei, no pequíno âmbito de 4
ou 5 léguas reiínio o melhor de dois n^iil rotos, que libe*

ral G despoticamente llié fofãO riscados? Pergunto mais 1

Quem forma a opinião publica? Dois insignitieantes Mé-

dicos , qllc arbitraria c Inconípctíntetrénle me riscarão,

ou dois mil Cidadãos, quê me elffírão? Dir-Se-ha qUe

hoifvè sobòniò ? Eu entrego esse exame ao Juiz Substi*

tutó , e até lhe récommendo
,

qUe indague se eu , á

imitação d' outros eiti quem elle votob ,
influi directa

ou iiidirectamt.nte pàrá Similhante Votação. Sobre istd

sà accrescentafei
,

qué dinda hoje estou admirado, por

ver que fui votado êm ássemblé.is , ê em terras aonde

eu nunca Fui
,
nem conheço ningiiéiii. Sé isto não he

oozàr da opinião putlíca , cntao nãb séi qkií seja. Deo«

mé liyre que a miiiha opinião publica fosse similhan*

té á daquelles, que pára 'terem Vt)ths Foi preciso engá*-

tiar os povos , extorquir-lhé vPloi j aluisai^do da sUa igno-

rância e simplicidade, in,butindo-lhe listaá por mtíio áx

fraude, e do síibonio O mais escandaloso !«• . Se elles

gozassem da opinião publica , esta os procuraria com o

Séu sultragio. . .. Was. . . . Deixetrios isto para perguiltat-

ao juiz Substituto , o que tile éntendti poi* aquella psla-

vi-a'=: Sysieina. z: Se elle dissesse que cértrí publito, oU

para melhor dizer
,
que certa porção dopubhiro, me con*

tíémna por falta de adhesão á 5ti<i7 , fallariá mais exactá-

hie'nte. ílas ao Sjstenm'. A qual Systeml ? Esta palavr*

lie tão vaga, que derhandã explicaçáti. Per tanto: se

por Systelna entende outro, que não seja o Constitu-

cional, diz a verdade
,

pois he huma verdade, que a ne-»

nhum outro sou addido. Mas se por Systelna intende

o Constitucional, n õ fallá v-Jrdade , e eu desafio (não

ò Juiz Substituto
,

porque sei O qUe elle he ) , desafi»

sim a todo e qualquer Pottuguez, pSrá conffoiitár a sl((t

constitucionalidade corn a niinha. Eu firezo-me dê' sei-

hum apologista do Governo Representativo, edigo af-

foitamente « proclarrio
,
que o Goverro IV|ôn^^Cll^ic'"-t!o^s-

titucional
, he o melhor Governo do Mundo. Estes foiâ»

sempre, e são ainda 03 meus sentimenttí, è pfézõ-mè

de ser Constitucional, sciTi mistura d'òutrO qUalquér Sys*-

tema que destrua este.

' Se ha hum só Pottuguez, que suSpirC ainda pelo

despotismo aulico , e pela prepotência rtiiíii<terial , eu o
detesto; mas .ião detesto menos aqUelIés, ct'6 sÈrido

huns depravados
,

procuráo capear se com o sagrado no-

me de Constituciofiaes
,
para praticarem patiFarias qUe à

Constituição reprova, e condemna Hom homem, qire

diz alto, e em bom som
,

que desej» hiíma guerra ei*

vil, este homem he Constitucional? Nío he antes hurh

ente perigoso , não he Iium c'etTioni() que zttenta con-

tra a Constituição? Hum Alagistrado qiie ouve estas ex-

pressões
,
que as tolera, que as não cohibe ,

nem as par '-

ticipa á Policia, este Magistrado he Constitucional?

(^ Concluir -schã na tt^Umtt Jdlhá.')

CORTFS. — Sessno do dia 20 de Fevereiro.

Lida pelo Sr. Secretario T/ioinás de Aijuihe a Acta

da precedente
,

que foi apptovada , deo ccnta o Sr. Se-

cretario Felgiieirnj do expediente , Cm cjue se corripfe-

hendia a seguinte correspondência :— Huma felicitação

do Juiz de Fora da Villa de Tf/loncorvo ^ Luiz de Olivei-

ra Piment»;! : foi ouvida com agrado; t fiíáfão as Cór-

(d) Na verdade , quem diz tanta asneira , tarifo

paradoxo, tanta inépcia, e isto officioSá e grãtuitamerh-

te , só por fazer mal , a quem nunca lhe fez mal , tnos-

tra além de rr,uita ignoiaiicia huiriá corlsutriadá peivíii^

sidade.
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les inteiradas do offereci mento feito pelo CiJadío Fer-

nando da Cunha Ameno Loureiro de te alistar na Guar-
da Nacional.

Forãú distrJbuidos peins Srs. Deputados exemplarts
fia conta da Repartição do Coinmissariado do mez de

Agosto de 2822»

Sendo introduzidos os Ministros cona a etiqueta do
costume , o Sr. Presidente declarou a

Ordem da Dia.

Continuação da discussJo sobre o parecer da CMnmissáo
acerca da indicação do Sr. Moura.

O Sr. Fonctca Rangel^ que ji tinha pedido a palarra

na pr«cedente Sessão , diise : que se não levarMava para

lepetir as razéet Com qu« em eloquentes discursos se ti-

nha sustentado o parecer da Commissâo , unicamente o"

fazia para responder a alguns argumentos que tinha ot>-

"vido. Principiou eiKáo a discorrer sobre o qwe cinhSo ex-

pendido os Illustres Deputados Serfe Machad» , e Tri^

goioy mostrando (juc os princípios a»nunciados no t.°

artigo , nunca podem considerar-se como huma declara-

rão de Guerra contra a França ; porém huwi» consequên-

cia necessária das institinções adoptadas por ambas as

ííaçóes ;
produiio alguns argumentos sobre o armamento,

e applicação das forças , e concluio a favor do projecto,

O Sr. Derramado disse i Não era preciso ver o pro-

gresso desta discussão, nem os argumentos sólidos doll-

lustre Membro que acaba de talbr
,
para me convencer,

assim como julgo estão convencidos todos os Membros
desta Augusta Assenibliia , de que os princípios são 03

jnais verdadeif os , e que huma aggressão feita contra a.

Tfespimha he igualmente feita a Ptrtugal , porém eu

faço distincçáo de hun>a declaração de Guerra a huma
ameaça; o Exercito France? teve primeiro a denominação

de rr Cordão Sanitário = ; aitgtnentando-se depois , tn-e

o de =; Exercito de observação = ; agora quando s« acha

prompto, deciara-se o seu rerdadevro destino, ainda

que eráo já sabidas as saus intenções : por tanto jíilgo

que a doutrina do i." artigo ou he inútil, ou pertence

ao Governo: não devemos a huma ameaça responder coro

liuma declaração , o que seria desde já privar o nosso

Commercio dos seus interesses , e já sentirmos [os ma-

íes de humâ guerra, sem delia tirarmos o effeito. N5o

quero com este dizer que descancemos nos preparativos
;

pelo contrario eu quero concluir
,

que façamos o mesmo
que faz o Governo Franccz ;

preparemonos , armemo*

nos , e pontiamos-nos em huma altitude tal
,
que quando

a guerra íeja inevitável, os nossos valentes soldados

voem áquelle ponto aonde a st^urança da Pátria o exi-

gir : convenho pois com as opiniões de alguns honrailos

Membros que disserào
,

que a i," parte do primeiro ar-

tigo passe para o preambulo do Decreto, com huma

emenda única, de que em lugar das palavras =: declaração

de Guerra — se diga = ameaça de Gtierra.—Antes de con-

cluir desejara que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangei-

ro» desse huma explicação ao ultimo artigo do seu rela-

íoiio acerca da resposta do Ministério Inglez sobie a sua

cooperação nesta ultima crise. "

O Sr. Sousa Casieth Branca tomou a palavra, e

dfese que antes de principiar o seu discurso requeria que

O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros dissesse quaes

Torão os passos do Governo depois que recebeo a par-

tecipação do Rei de França; depois tfo que pedia a pa-

lavra.
.

,,":,-. >-,•'._
,.;• tí.,Sr. Ministto dos Negócios Estrangeiros foi con-

vidado pelo Sr. Presidente a responder' áo que exigirão

os Illustres Preopinantes , o que fez em resumo nas se-

guintes palavras

:

"Em quauto á pergunta do Iljusfré Deputado o Sr.

Derramada (disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros)

não posso responder melhor , do que repetindo as ex-

pressões do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Sui

iVlagestade Eitannica. = Tendo-se espalhado por via de

diversos periódicos que a Grã-Brítanha no caso de ag-

gressão tornaria a defeza das nossas Instituições, o Se-

cretari'» dEstado do Governo de Sua Magcstade Britan-

nica para os Negocior Estrangeiros convocou o nosso Eo»
carregado em Londret , e lhe disse que a Inglaterra não

podia tomar a,defeza, assim como não podia atacar quaes^

quer Instituições
;

porém que não tendo as novas Insrf-

tuiçóes de Portugal mudado em cousa alguma as suas

relações com aquelle paiz 1 a Grã-Hretanha auxiliaria o
seu antig» e fiei alliado sm conformidade dos Tratados
existentes, no caso de qualquer aggressão."

Respondendo á segunda pergunta : que Inwo que o
Governo de i-oa fllagestade recebeo a noticia da falia de
Sua Magestade Christianissima rva abertura das Camaias

,.

não hesitou hum momento no que devia faier
,

porque
não era a primeira vez que se tinha achado nestas cir-

cunstancias. O Governo n» falia do Rei de França re-

cooheceo dois principies ; o t.° que o Governo Francct

faz a Guerra i Hespanha, porque a Constituição di>quel-

la Nação não foi dada pelo Rei , único (diz a falia) que
ília podia dar : 2." que o Governo Friincíi faz diífeten-

ça entre Heiponha e Portugal : hto não he novo , e o
Governo de Sua Magestade já tem feito valer esta cir-

cunstancia. Os Soberanos tem feito essa differença
,
por-

que reconhecem que Sua Magestade Fidelíssima recebeo

Sem conslrangm.ento algum, e da melhor vontade at

Institoiçúes que a Nação lhe offereceo ; e pelo contra-

rio
,

que a Hespanha , Hapoles , e Piemonte foi obta de
huma facçêo: desta particular circunstancia tem aprovei-

tado o Governo para fazer as interesses da sua Pátria. —
Entretanto o Governo não podia deixar de protestar o
mais solemneniente contra hum principio tão subversivo
dos Direitos das Gentes

,
qoal he aquelle que funda-

menta o Governo Franeci na tua falia ; e para conhe-

cimento do Soberano (. ongresso hía ler a copia do Des-

pacho
,
que se dirigío logo ao Encarregado dos Negócios

de Sua Magestade em Paris.

Leo o mencionado Despacho , em que desenvolven-

do os princípios que se acabavão de patentear, concluía :

= que fizesse ao Governo Francez os Protestos decen-

tes , mas os mais enérgicos contra princípios tão subver-

sivos ; e que logo que tenha notícia que entra algum»
força em Htipanho , tem ordem para se retirar, con-

servando com tudo as relações commerciaes , dando para

isso as competentes insttucçóes aos respectivos Consuírs =:

Deste Despacho se fez communícação aos Encarregidos

em Stockolma , Copenhague , ele. — O Ministro concluio

que o Governo di^tinguio o procedimento do Governo
Francez do da Nação Franceza

,
por que n''o he possível

que hum povo que tem huir.a representação professe

os princípios que o Goverrvo manifesta na sua falia áj

Gamaras.

O Sr. Castelfo Bianto continuou o seu discurso,

c concluio approvando a emenda do Sr. Marciano de

yfíevedo
,

por que ao Congresso só compete dar medi-

das legislativas, e habilitar o Governo para proceder co-

mo achar acertado.

Fallárão sobre o objecto os Srs. Pereira do Carmo
,

Fato Moniz, Bastos, Ciriio , Caio ^ Rocha Loureiro ^ e
Xavier Monteiro,

Julgandose a matéria sufScientemente discutida retN

rJráo-se os Mirristros , e pondo-se á votação o preambu-
lo , e o i.°art. do Projecto em discução , foi regeitado

,

e subítituido o preambulo peta emenda seguinte , offe-

reciHa pelo Sr. Marciano de Aitvedo , e em consequên-

cia de nenhum effcíto n primeiro artigo: '' As Corte?

,

«te. Considerando quanto importa sustentar a inde-

pendência Nacional , e re-^istir a qualquer lentJtiva Es-

trangeira contra as alterações e mudanças que a Nação

tem feito com toda a legitimidade no seu Sysrenia p<v

lítico ; e attendendc entro sim a que qualquer invasão

feita na Península, com o pretexto de destruir ou modifi-

car as novas instituições adoptadas p«la Hespanha , não

pôde deixar de ser também huma aggressão contra a in-

dependência e Systema político de Portugal, Decretáo a

seguinte , etc. ((7 resto Jicou adiado').

O Sr. Presidente deo para ordem do dia o Orça-

mento , e levantou a Sessão depois das 2 horas.

i\ A IMPRENSA i> A C I O N A L.



Numero 43.

f
179 ]

Anno de 1823.

GAZETJ UJVIVERS^L
SABBADO 22 DE FEVKKEIRO.

Lisboa 21 </< Vtverelrf.

X. arece-nos que o Governo se não terá esquecido de

nundir reunir e publicar as relações inais exactas dos

fatae? estragos
, que não só em todo o ReiíiO, mas em

muito maior extensão na Provincia da Extremadura , e

.particujorniente em todo o Rib,i-Tcjo , causou a espé-

cie de diluvio d'awua que incessantemente cahio em to-

do o niez de Janeiro até princípios do actuai. Estes es-

tragos trazidos pelas mais espantosas cheias , causarão a

perda de alguns milliões de crusados em gados , semen-
tes , casas, einbarcaçóes ( perdendo se até áo% Jundeados
no Teju 5 ou 6 Navios), e muitas pessoas levadas pelas

cheias. Não ha memorja entre os vivOs de ter havido

no Kiirf-7V/o enchentes que se possão comparar á deste

anno: os gados, pjssados a sitios onde nunca as águas

havião chegado j alli forão apanhados por ellas , e pere-

cerão muitos, e até por não terem que comer. Sio in-

liumeraveis as famílias que ficarão desgraçadas por este

ílagcllo
,

que sobre tudo se fez mais sensível na classe

dos Lavradores , e dentre estes ainda mais os que fabri-

cando terras têmporas , como salgados, que por sua qua-

lidade já se não devem tornar a semear , as tapadas , e

terras mais altas , onde já estavão semeadas grajides por-

ções de pão, He necessário pois acudir por todos os mo-
dos possíveis a estes desgraçados, e utilíssimos braços,

e não os deixar entregues á miséria que os assaltou : ac-

cudindo a estes Lavradores acudimos a nós mesmos
,
que

tanto dependemos da Agricultura de nosos campos. O
Governo prestando da sua parte sementes , utensílios

,

e quaesquer outros auxílios ; os particulares , nomearnlo

entre si pessoas capazes para reunirem por subscripção

voluntária ( mais útil que quantas até agora se tem pro-

posto e promovido, que nos não trazem proveito), pa-

ra se repartirem pelos mais infelizes alguns meios de com-
prarem gado para a lavoura , e instrumentos de agricullu-

fa : os donos das terras que andão de renda, e cujos ren-

deiros padecerão nesta calamidade , condoendo-se delies ,

íiifFocando o feio egoísmo , não exigindo á risca e com
dureza de coração as rendas de seus ajustes, lembrando-

se que se ellcs proprietários cultivassem por sua conta

as suas terras sofFrerião as perdas quecahírão em seus ren-

deiros , acahrurjliados por hum fenómeno
, que excedeo

cm seus estragos quantos tem havido da mesma natureza

tm Portugal , e que por isso mesmo não podia ser con-

jecturado, e formar excepção nos instrumentos obrigati-

vos enirc os rendeiros e os arrendatários. — Merece o
Diais jusro louvor a sollicitude com que o Sr. Deputado
'Bílttiicutirt (testemunha ocular), não obstante ser hu-
ma vias niaio/es victimas da fatal cheia , mostrando o
maior desinteresse e humanidade , fez ao Soberano Con-
gresso huma indicação dirigida a acudir a este desastre

;

e a promptidão com qUe o Congresso , enternecido a

esta dolorosa exposição, decretou logo que o Governo

tomasse as possíveis providencias para aliviai os n ise-

randos lavradores, indo o mesmo Governo fazendo quan-

to está ao seu alcance. Com tudo , o tr.al he muito

grande, os desgraçados reclamão não só Os soccorros im-

mediatamente precisos, mas a commíseração dos proprie-

tários para pcrmittirem que o tempo vá restaurando aofi

pobres lavradores hnma parte de sUas grandes perdas.

Esta era também huma occasiSo de se tirar grande pro-

veito do nosso Banco , se elle tivesse os seus fundos

elevados ao pé de ieu estabelecimento ; ttias pcuco ou

nada se pôde por ora esperar delle para este efFeito. —

^

A generosidade e o bem entendido amor da Pátria po-

dem fazer muito quando correm a dar a mão em taes

occasiões aos que forão victimas de grandes calamidades ,

ajudando assim a darem fructo e utilidade terras e braços,

que , ficando estéreis pela ptnuiia , de hutn lado dimi-

nuirião as producçóes, e de outro augmentariâo o consu-

mo comparado com as do resto do paiz ; e tetardar-se-hia

por este modo mais aquella prospeiidade que todos nelle

desejão
;

pois estéreis desejos , e palavras vás nada pro-

duzem , e são precisas obras.

Fim da Rcsfosta doda pelo Ahbcde dà Vitlar ao O^cia

do Corregedor de Viíea.

Finalmente o Juiz substituto, continuando com as

suas inepcias, até graciosamente me quer fazer carga de

eu não ir pessoalmente jurar a Constituição. Esta accusa-

ção tem ressaibos de fanatismo politico, e não respira

. senão ódio , malquerença , e vontadinha de pegar comi-

go a torto, e a direito. Temos aqui visivelmente a ques-

tão da fabula entre o lobo e o cordeiro!... Pois eu
tenho huma lei clara , e expressa

,
que me concede O ju-

rar por Procuração , no caso de estar legitimamente im-
pedido ; faço esta Ptccuraçáo estuchada com expressões

as mais respeituosas e legaes que exige orf«;fiío, e quei>i

se-me imputar a culpa , o não ir pessoalmente ! Acaso

já não estará em vigor aquella regra de direito : Qui per
olium Jacit

,
per se ipium focere -uidetur ' Haverá pOp

ventura impedimento mais legitimo do que aquelle que
tem hum Pároco em dia de obrigações Paroquiaes , e so-

bre tudo hum Pároco que não tem Coadjutor? E não
tendo eu Coadjutor , ( pois que ha muitos trezes 9«

acha empégado n' huma cama ) e mandando a lei
,

que
no caso de impedimento poderia mandar o meu immedia-

to ; no impedimento de ambos que Procurador mais pró-

prio podia eu mandar que o meu Juiz da Igreja ? Não
he elle hum Cidadão Portogucz? Nega-lhe a Ceouitui*
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çSo esta prerogaHva ? A porçío He Polieranía Nacional

<jue possue este Cidadão, será interior dqueila que possuc

O Juiz substituto ? Quem pôde votar naqiielks que li5o

de fazer a Constituição a fortiori
,

pôde ser Procurador

daquelles que a devem jurar.... Certamente que a Cons-

tituição não tem artií;o algum que desapprove o meu
comportamento , e menos o tem que authorjse nç meus

adversários para recorrerem a inepcias , e sandices
,

que

só servem de patentear o seu rancor, e a má vontade

que me tem. Mas quem recorre a taes meios , bem pro-

va que não tem cousas sólidas com que me possa arguir;

porque se as tivesse!... a Deos Abhade ! . . .

' Illustrrssimo Sr. Doutor Corregedor , a verdade rnan-

da que se diga
,
que certa porção de Portugilezes está in-

concebível , e até insupportavel ! S* o ser Ccnsticucio-

uai consistisse em ser insolente , atrevido, vertiginoso,

insubordinado, frenético... eu o confesso, ninguém era

Tnais Constitucional do que os meus adversários ! IVlas des-

graçados de nós se o ser Constitucional consistisse na-

íjuillo que con^titiíe a desastrosa anarquia !

He com o fim de afTastar de entre nós este horrível

^agello que ipcexsantemente rccommendo ao pequeno re-

^anlip que, me está confiado a subordinação , e obédien-

i:Ja ás jutlioridadés legitimamente constituídas. He nesta

jobedjejicia que eu descubro a felicidade dos Povos , e

ppr ^lla unic^^mçnte he. que pôde vegetar , florecér , e

fr.Uftjficar a nossa Constituição. Convencido destas verda-

íles, eu n3rj desisto de clamar aos Povos que obedeção 30

.Governo adoptado, pelo nosso Pacto Social , fazendo lhe

ver ao mesmo tempo qúe o Evangelho se amolila a inda

a casta de Governos. Eu accrescento , e digo: a autliori-

>de , .ainda mesmo cproada de vícios, não deixa de ser

SUthoridade. Os súbditos r>ão podem tomar por pretexto

_ns vicios dos superiores para sé desligarem da õfaédieii-

.cja que lhes devem ;
porque , se tal pòdessem faztír

, hão

.Jiaveria authoridade que estivesse em pé duas lioras , e a

fatal anarquia seria o infeliz património dò maliadadó íiG-

jnero spbre a tetra- ! CO . _, .

'

Èjs-aqui a razão porquê Dené', «útfior ài SocVeiiêe

,

.« Supri;rT>D múderador do inúrido rnbral , ttianda n'hiini

,»om ornais positivo que obedeçamos aos superiores , ain-

,«la que sej.ío ::= díscolos :n: isto he , ainda que sejão impèr-

.tinentfis,, ásperos,, JRsupportaveís : Etiam dncptis.

Éis-aqui a razão poríjue Ueos faz da obediência hiiiVi

rigoroso dever , e tão rigoroso
,

qiie entregando esre ,iè~

ver i salva-guarda da Consciência , ameaça os seus in-

fractores até com castigos eternos. Sti/iditi estote. ..pro-

fter conscUntiam, Qui avtem retiitunt ^ sihi ipsi damna-

tíooerri fícqitli uni. ( Âd ílom. C. 1 ). )
Eis-aqui ainda a razão porque Vecti confundindo em

certo modo os interesses da sociedade com os seus pro-

jprlG,s interesses manda imperiosamente qtie ODeoícamos

aç.s siiperibres corno a elle mesmo , e declara exprèssà-

rpènte que elle. tomará coino própria toda a resistência

q.ljç oppozermbs ás authoridadeS constituídas. — 5iíirfí<»

tstote propter Deúm , sive Ri-g"' qimsi pmcelUnti , sive

jOacíijij , taníjtinm nb co missi 1. = QEpist. l'ct. t. '2.)

'zzQmnil anima potesintibiis luiUniròril/us súbdita j/K .

.

j^ui reiUtit poteitaú , t)'ei Òfâinatiòtti Ví/<jí«t.;— ("jPóí//.

~nd Rom. 1 j. ) ,

'

,

'

Eis-aqui tarribein a míntíà linguagem. Cihgidoa et.

Içs .ce|estia'es princípios , que baseão á estabilidade do,

„ Governos , a tráoquilliyad'e (íòs Povos , o socego dos fib_

.(tt) Super óathcdram MotSi.i ícderuut
^

3cribJC\ ^t

'Fariies ; quódeanique dlxetiiil vebis focite ; ieíuniam
' oper^ eoruni noIUf fáèere. — O homem revestido dS aíi-

' yhoriclade potfe hao lèr dbjéctò' da rnihfia imitação, ni^s

"sempte ó áeverá ser 3a 'minha obeWèricíá. Aísim como
as virtudes do 'homeiVi 'pubfitó lhe h5o conferirão ó po-

iJír, fambèm os séiis Vicios; lho não tirão. A "virtudfe pb-

dl? ser ornimerito díí/úítiíoridbde , mas nunca o seu pría-

'''ilpio. O vicio pode hòancliar a aúthnridndt, mas nanica
'
áékVfiiíifa. . . . lliíus 'est iolíirc , '(aju'r tst date.

msns , e o lem esiar de toda aSocíefíade, iiio téssò Se
inculcar aos povos a sua observância. São estes os úni-
cos princípios que (irmão a < oroa na '"«beça do Rei,
que segurão a Pasta no Gabinete do Ministro , e que
siistentão a vara da Justiça nas mãos de V. S. , e de to-

do o empregado publico.

De pé sobre o Pulpif" , sentado na Cadeira , e em
toda a parte aonde me chama o IVlinisterio Evangélico,
nunca deixo dg proclarriar estas verdades co/n aquclle im-
pério e iirmeza de caracter recommendado por S. PaiJtt

a seu discípulo Tito, quando lhe di? : H^ec loquere
^ et

ex/iortare cuni omiri impérh. Ne-na te cantimnot, Adino~
1^ illos Priiicifib'-is , et Potestnt ihm súbditos esse.—
Que mais querem cwe eu faca para moítrar que sôií

Constitucional ? Se isto não he pregar constitucionalmen-

te , então não duvido confessar que não sei pregar a

Constituição. Por ventura mereceria eu o epitheto dé
constitucional , se postergando estes saudáveis princípios

desenvolvesse aos Povos as tenebrosas máximas de Vol-

nei) , de Rouiieeiu- , 3e Vupuls , e d' outros que táes ?

Valha-me Deos ! Estou tentado a dizer Çe não me en-
s;3no ^ que por eit invectivar contra maxnnas tão fataes

ao hotnem social , ÍOffl') ao fiofDei*!)^ ráfigioso , tenho

s;rangeado inimigos ! Mas dou-me por muito honrado ern

ter inimigos por SiitiilhaWe tftotivo.,..

Assaz tenho dito , talvez para infastiar a V. S.
^

mas para me explicar ainda me considero no cmneco das

minha* idéjs. Fu disse ahi acima, que o Juiz substituto

no seu injurioso palavreado talla previnido , e apaiSiOiíado.

Disse iidma verdade , e hittna verdaííe que húm leitor

bom, dtsinteretsado, fe còin hviti bocadinho de critica,

csnhece sem muito trabaltio. Concorre muito para isto O
espiritn de partido que o domina , e aos da sua cominu-

nhão, com os quaes eu líão po»so tazer vasa, nem the'-

'tica , nem praticamente. Ha de mais disto huma ratão

niui partiiuiar qOe ô liiove a ser-me adverso , e vem a

ser : ' •' '•
'

Qiiítiflò 'nista Fregúetia se fe? a votação por listas

"^r^ le alègèr a Carfisra constitucional do districto , ob-

jérvoíi-se 1iiim despregado soborno par.i elle .*icar eleito

jubstitúto. Eu assentei péla minha parte não apoiar o

"sóborito
,

por cuJT motivo Ihfc não dei lugar na iiiinHa

'Jista , nem em oiit^as que me pedirão pessois que nJo

"sabião esfcrevèr , e qiíe qiiizérão cingir se ao meu voto.

O honrado substituto Soube istô , e consta-me que elle

terti tido a froifueu d'e ie queixar de mim. Eu não du-

se então a razío do rtteú procedimento
, já porque não

era riecessario dizèl!o, c^íitrt também porque eu não gosDo

d'assn3fhar as fratjuezís dí>í OUtros. Todarra nb m.omcnfo

"actual não posso defxar dí di*r o rtímívo qtte então ti-

've pára Sísim rhe conduzir; '

Eu ^abia (e salife-ft r/)do o tliundo) que elle «ahfo

do primeiro e Ultimo lugar d» Magisrr.-.tura q<te occupou-

;

sahio , digo , ííom a hedionda mácula de ter deUpid^cfo

hum dos cofres d'aqitiélle Cónsellho ! O pobre piai dbsfe

íiifiel Migí<it¥idò
,

pfart livrar <i«i liltío de (ílteriore:! 'e

funestos procedimenfOs , de que eri ameíçado pe'n Qii-

Terno', vio-se 'obrigado a aptoiiVj>rar huns poucos de cen-

"fds mil"téii! tCdreio qiíe p.issou de 4 mi! cruzados) pata

•restituir 'ao eofi^e donctd t^rHhío sido roubados. Ainda hli-

veria muito qu'e arranhar, maS pftr ora fiquemos aqui...

Agora entaniirihiindo-^nc a fndo o homem dotado d'ljíi7n

e^ipírito recfò , faço nie esPa pergunta, poderia. Ou de-

veria èu , sefn 'aVraiOar tís pfiricipirs da honra , da int*í-

reia , e do iritéresse piíbftco^ pode\ta , digo, dar V.-Vto

pata Juiz dos oWfríu horti-iMs n' huin Iwaiem . . . qtití.i.

Eu ii5o dfgo estas ébnoa^ seiqn muita vinleitcra , nnis

df^o ainda com S. /'««/*>; Vas me ea,gistis: foroão me
,

sou obrigado a dizelhs. Eu não prérendo encarar los imeOs

inimigos, nem pelo lado moral, netn pelo lado rcligtoírt
,

porque éii iiáo Sou almutací da vida de ninguém ; Was
ás\o oíRallos pfelo íado político, pata confrontar a' «fíi

a

constitucionalidade com a mi«ha. tilfs accusao-rr;è Aa

incóristitifciOhffl , e «u srtti obrigíffo a mostrar que a isiia
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íifííiVaçfotie <^1lí," fflentirosi , e Hlíu un!c:m?nte da

prevenção , (i'rf'(5iSió , é dá hii vontade que me temi

Custa acrerqíiè i ^^^^^''lirfí áclíâ5sé apoftt natjuelfeS

rnesmos
,

qiiè pelcf 4éu rtFficin 5áo obrigados a destniilla !

ílas \iÒT otítro laitò não adrtiira
,

fíhrqiie rrein Iiiins nsrn

Outros são coiistftiiciótiaes , sSo lidrna Certa cou«j que

èlles lã satfem, e qUê riói tíiTil>errí- saHemos . . . . O qtiè

admfrá liè
,

qiíé à AÍtà Ifta;:istr.itura qDeifá tfâr vjílor à

Jiuinas cousas què ntò teríí' viiWr tiéniniir , e qUe só' ser-

vem dè irritaV ã anim.isidãde do espirito de partido^ que

tão fatal cosianíi Ser ao sr^ceíro dos povos ! Com oue

injustiça sê cliifria" á este seciitrt ô século djí Iu7es ! Se-

ria mélrior chálrur-lhe o século dis ninherias , é daí frio-

Ifcirasl! EU {ehliò ftlfãHo com frinqu^zi
,

prírcrti c.-itTl

verdade"; Estou certo qi/é tèitlib dtsífiádo' d indrjínaçJ'^

<laqiielles de quérh' me qíieí^io
,

pórí]{ie : vérltai ixiiiini

fnfit. É tamlièhi téréi desaíadò i iiidigiTSrStí daqXrélIcS

& quetVi rfie qíitixó ? Náò h'é dê éip'erír
,

po'rq'!b amáb a

verdade.

Crmtcúúhrlonã quàiido' <e pròp'o2 í puMlciír a rxil irt-

iigne obra, que tcni por titiilo : La Mòtuth/ile selou la

kharte, récèoti tjtrr! , segurido elíe mesmo S'\i na paj. I g,

r.ue 3 sua liberdadi é franqueza írn fatiar lhe nrcíivasse

alHiuiia perseí^ulqão , fã/endo reviver para elfó os dziágoj

ídiás de Fõnc/ít', e dé S,ivtiry. ~Jt iiitls Hòir réiíetlir pour

noi Ic bon temps lie hoiichl , ti di S/ivoril. Eu não pos-

io tér igijaesf rVccios , tan>ô porqué erifi^e ifiVs hão ha

Y'oiíc)ii> riem' Sovàrni , comò tàmfiem pritqúe eu rão

ataco iiingiíem. A dc-feza hè de diréittt natural i e tudo

cjuanto tè^ilió dito hé éiícimfnhado a defénder-me. Eu
estirfiária tazéllo sein fáitár iiòs rtVetrs inimigoi; nias co-

mo posso eu não fallar nílléíí, s* èlhés prirfiéUamènle

fafráráo eíh, mírn ? Niiiijuern pi^dé defender-';? ?em' armas,

"e íu rrabtinha oifíra^s pJra esta Contenda , á rllo ser a

confrontação da minha innocèhcía com a péssima con-

ductâ politica dos meus áccusadores. Eis-dqui" a razão

por qúé errTa'llei né!Vs
,

queixando-m? iH mésitio tem-
po , e coiíi iniiltá iustica , de q'u'em és tipóia còrri prejuí-

zo de quem lie íiorirado, pacifica, socígadó , oheaíeiíte.

Concluo íinalrnente de' tudo o Cjué ficd ejífií)stó, qiie

o Juiz -substúiito itie he desaféíçóído , e savèrS). {'rò-

va-se aiiiclà
,

fiélh mo'do crimO éiti Se fexpHcá áo tecer

da queixa intentada .contra tíiíril , âpbzar dè qué líidH s5'o

ácciísaçncs vitfas' , sé^rri apontar fáctó^. PrnVa Se pelo mo-
'!^("ri rhsftianrín t\ith d&0 il^egal' co^ni iqííe proceiteo , chatíiandn par!; depor con-

fra ri-.in\ liiirn Iniliiigó' decfarídíl , Cofti ct^t^liecimentu de

que Ò éral Ptová-sc
,
porque cffnstándò-lhe pòr diífereri-

tes canaes o modo real, certo, e verdadeiro , cómrt ti-

nha sido a saiide , Tíao tíri "nwticno^ tlisto na sua exposi-

ção, quando isto era do seu dever, para mostrar a im-
parcialidade que deVè catacteTiSa? huin homem publico.

Prova-se até por querer desacreditar-me com a nota de

de-.afectò ao Systenia, ao rnesmo tenipo oue "presume

libnrar o aleivoso Padre com o epitheto de Hberá'!', qíiári-

<ló èstè péla siía estupidez ttm negação pára' s'er tousa

ãTólihia neste iíliindo , á èxtfèpçãb d'alrá)Çoiâo'-', > h^^ltó^cri-

ta., maligno, é ptejufo. ' " "'
'

'

A prbpoíití» ainda do tal Padfe devo dizer a' V. S.,

'jlpíé eilé, IH^o tjué lio qilé tinhjo pégjdt)- a< 'Bftliss
,

que 'e1le m^Wii'o íiiVhá dHtírfo
,

quero dizler, '\òép' que
'vio qdè sê hia'deV>ássn(- ida 'tal saudê ; fòi-sè teV ^aqui 5

légUBS !} cblti'fiiím 5ru.gíit&-"qiiè tinha assistitto iiprirp,
'(nà per^ílíbsSn dt qile 6 lai •íti??Hfo iile ffrífíft^efçoa-
-do') fc faHaridtt-fíie è!m ar dte qtíèm^-Jpnlpav» , -tiis^feíi?hf :

'PafefeiVne qutt-'V. Revefe!idiçíti¥iíi-"brereTnt-'iitt ttri de
" h?f a íonVffífc.-. .—i-Para quí;'? replicou o oiitro. ^-"Pí^ra

tjrief . . . .
ipaVi dtpôV

, th« di> o^VerSijwle Padíê ,'•' para

*He'Pòí"-tiéef(:a dis^u^lU celebre íáwdí qut séfèr^niíi 'jantar

-«««•KWãr .'. í"^ (9u9l s^aude"? Kw-tõPnhu-o oíitro , clreio

de admirSçãò
; qO»t ^â^tííle ?'. v r-^Poit'- não^^lm; lembra

,

disse o manlioso Padre , aquella saúde que fez Pedro ao
Gama ao Gerc-<*«d»-«)i*r ? , . -^ tê(^rã"sím-,—t«TO«ti-o-oíi-
tio

; e isso he motivo de d-eVasSja ? — Klas pareCe , disse
o Reverendo, parece qatrem dizer que o Abbade lhe

correspondío falbndo n' hum tal dia em que os CrrciMi'

das se liaviáo de desmascarar, e n'hunia tal caita etc.

etc.— He cousa , disse o outro, he cousa em que là nãO

ouvi fóilár. Isso ió alf lím piranga & poderá dijer j e »

culpa tem-na D. ^.ir." Erigida (f) em admittir desa"

PersfonhadOs á sua meia (g). Este curioso Dialogo

éxlstio entre o meu amigo Padre e ó Padre Maiiçel tr.

Francisco Rí«r<ir , bem conhecido nessa Cidade, por ser

Examinador Synotal do liispado. Foi á este mesmo Re-

ligioso que luim irmã» fio Padre falsiticador disse aquilr

)o que já acima referi, isto he , ao Ahliad*' acabou-selhe

ha pouco huma penitencia , mas brevemente hade entrar

noutra y«í se lhe ^ài ardir, ( , .,

Requeiro pois que «ejão pergnntádas todas as pes-

soas que assistiro 30 jantar, á excepção dò aleixoso Pa-

dre, e protesto colura fods a inquirição que se fizer pOr

meio de testemunhas que não assistissem ao (nencioní-

do jinfar. Requeiro igtialmenfe que esta tiiinlia respoír

ta, tal qual a rió'fi, se ajunte aos autos, c se iT>e áè

^^isrâ dl» todo o firocéssó, para f u ditèf O; que for a bein

t<e minha justiça ; é protesto desde já coilfra toda a ac-

bitrariedade qtíc se qtiéirs ter a meti respeito. .

Mis que digo eir? Arbitrariedade; Esta OãQ he «te

espèrjr cín bum Gííverno liiiri , e adoptado unicamente

pa'rí acabar còm OS proce'dimentOs arbitrários dp veJiio e

íHôlido sVstema. ... Hcnns ainda he de esperar que ap-

p'arèçíi a arbitrariedade irhuma contenda presidida por

lium Ma.4r<trado reClo è imparciil, qOal he \' S. ÍMão

cuide V. S. que digo isto com animo de o lisongear , e

de chamallo por èsté tbodo ao itieíi partido. Eu não rei

armar ratoeiras , nehi V. S. he capáY de cahir nellas.

í^ão pé^o â V. S.- favores; jDorqtm neni. eu tenlio

d?reít'í) a et lei , tl^m tanrbém â mâtetra precisa de ser

favorecida. Justiça , rectidão , iirparciahdíde ; nada mais

"pretendo. Os Seus fávotes, de que èu estnparei afirovci-

tar-me ém cousas de maior monta, Jetíão lífleitra da sqa

hònd.ide ; tiias a íectidâo, qèté exijo, deve set réíultadft

do caVíiter publico
,
que V. S. tíió dignanreote excictr?.

fH) — Sou de V. S. cem respeito íriâílo e venefador áf-

féctivo

Luii Gaspar Alvêt Martem.
Vmal' 29 dé Dè-' "-.

zértibro dfe ytii. ' ••—< --• ^:»--\ v.ip

:

3-'~-.> z-iàci-r " iv-.-..,-,;]

(t) Hé a Senhora Viuva
, dorta dá casa <fc jfentar.

(^g) Este dialogo esclarece bem í q\ié$tâo, e tlios-

•tra áté 1 eVidéntna t) ànThor , 6 modo , ê o fim da vlllw-

cada ! . . .

(RJ Çuèrti ditiâ qtiê it>e- hâViScJ -de ijhanthr respon-

der por B'scrito para sd iiíô fazer CasÔ dá hiirília respos-

ta ? Quem diria que protestando eii cOnha tOda a inqui-

riáãb qué se fizesse por péssOàs suspe'it'âs , -e que não ti-

vessem ássiiítido ao janíer , se havia tít fazer tudo peio

contrario ? Pois saiba o publico que tbdo se fez ás aves-

sas do qlje eu acaBtí dé reqtierer , e -protestar ! ! Fnráo

mandadas ir daqui -á prcsisnca do CtitregêtíOr testemu-

nkis , qile parece serem procuradas de profHisito^ e cort»

arlitríò de se oCcultar a verdade, e ttiunfar 'á mentira!

Forão dóis Irmãos , e liUm Ctliihadò áb i^adte aleivoso

éprejurò! Ciim htijiiiililldi \ tiec iiliám jTi^iíre. . . . AÍCtn

destas foi tatttbem o do' estoque , de iqíié acima fiz Jioti-

rosa mençãb"! Todos firtolhíiente da sucia^ dó Juiz; siifeti-

tutb; e dhi Padre libeYal ; è todos interessados nà iritíi-

ga Dirião elles que eu seu apologista do Goveri^o

Cón?t'ifbcióiia1 ? Mas se elles são meus inimigos decla-

rados !'.. .^Diriãt) que no jantar se filetão , ou não, sali-

des inconstitucionaes"? ftlás se nenhutti dèllei la' assis-

tir* !.'. . Finalmente, estamos para ver o que áflparece.

Seja o que for. Os meus inimigos far-me-b?b inquietar,
' rf.as nã'f) -succiitnbir. O teStfetnurflió dè buiria boa cons-

ciência he superior a todos es contrateirpos ! Seja qual

- For o rernltatto de Imma rncfuiriçâo (a meu ver) illegal

e viciosa , eo '^irei com S. Poulo ; H<ff patior , ted nen

eoiifundor, (Epiít, 2. ad Tliim. c. I.)
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CORTES. Senão extraordi/iarit io dia 20.

Aberta * SeJsâo ,
procedeo-se á ordem da noufe , e

logo o Sr. Secretario Soaia Castelbranco fez as seguinte*

segundas leituras :

1.' Do Sr. Ribeira Tavares sobre as providencia»

necessárias para substituir as extinctas Caudel.irias ; foi

adtnittida á discussão: 2.' do Sr. Macedo Coutinho ^to-t

pondo hum ptann para a creação de Cadeiras de Instruc^*

ção PubKca em todo o Reino ; foi enviada á Conin)issão

encartegada da reforma dos Estudos : 5.^ do Sr. Domin-
gos da Coitceifão , requerendo a venda de certos bens da

Ffovincla do Piauhi para pagamento de hum Cirurgião,

Boticário, etc, ; foi admittida á discussão : 4." da Com-
niissão de iVlarinlva

,
propondo a forma dos exames , e

estudo; dos que se babilitão para pilotos ; foi admittid»

á discussão: 5.' da in«sma Commissáo sobre a abolição

dos Guardas Marinhai, c » forma de se habilitarem aquek-

les individuos que se propõem ao serviço da Armada Na?-

íional : 6.* do Sr. Braitco , em qi»e cfferece h-um proje-

cto de Decreto para regular as côngruas dos Párocos da

Madeira , e outros objectos ; foi admittida á discussão :

7.' do St.Josi <^e Sá, requerendo que os cabidos dos

Bispados revertão ao Thpsouro ; foi retíradi em conse-

quência de se achar este objecto em discussão no pare-

cer da Commissáo sobre a indicação do Sr. Moara prra

as urgências publicas: i.' da Commissáo Eeclesiastica pa-

ra o estabelecimento das côngruas dos Párocos , e sup-

pressão do quaesquer direitos de estola, ou pé d'altar,

concerto de Igrejas , e reforma de Collegiadas ; foi ad-

mittida i discussão.

Feita a chamaria, acharão se presentes 100 Srs. DcW
putados, faltando 9 por moléstia, e 4 sem causa.

O Si. Secretario Batilio Alberta fei a leitura do
parecer da- CommissSo dos Poderes acerca da eleição ée

Domingos José de Sá Pinto, Deputado eleito pela divj*

3Í0 à'Aveiro. A Commissáo he de parecer que em coil-

-sequencia das representações de vários indivíduos do dis-

tricto da mesma divisão, em que se queixão do conloio

que houve nesta eleição
,

que se peção irrformações ao

Governo sobre este objecto.

O Sr. Bastos oppoz-se a este parecer por ser op-

posto á Constituição qualquer ingerência do Poder Exe-

cutivo nas eleições dos Diputados ás Cortes , o que foi

apoiado pelo Sr. Galvão Palma.

O Sr. Borges Carneiro requeteo que a Commissáo
informasse quaes eráo os motivos em que se fundava pa-

ra pedir informações.

O Sr. Silva Carvalho disse
,

que constava dos do-

cumentos por huma justificação de sete testemunhas

,

que houver* soborno, e que tinha impedimento por in-

capacidade moral , o que consta por estes erros de offi-

cio quando- foi Juiz de Fora d'AageJo,

O Sr. Borges Carneiro continuou então o seu dis-

curso refutando o parecer da Commissáo , dizendo que a

recusaçáo de h«m Deputado eleito pelo povo he huraa

cousa muito séria, e que nem a justificação que se apon-
ta , nem o etro que se refere he motivo bastante para

excluir o Deputado, porquç nenhum dellet- está consi-

gnado na Constituição ;
por isso reprova o parecer da

,
Çoinmissáo.

-^! Progredio a discussão, e julgando-se sufficientemen-

. te discutido, foi regeitado o parecer, e validos o diplg-

. nia e acta da mencionada eleiçHo.
^

O Sr. Bazilio leo o seguinte parecer da Commissáo
J>iplomacica

:

"Foi presente i Commissáo Diplomática o Relató-

rio apresentado a «te Soberano Congresso pelo Minístrd
dos Negócios Estrangeiros em Sessão de j 1 de Dezembro
passado. No mesmo Relatório se declara , e pròpoc á
attenção das Cortes

,
que o Governo Britannico insiste

pela observância do artigo 1 j do Tratado feito entre S.

Magestade Fidelíssima e S. Magestade Britannica em is>

de Fevereiro de }8io sobre os direitos de 15 por cento-

nos lanificios , e que protesta náo admittrr sobre aquet-

le objecto duvida , ou discussão alguma."
" Parece á Commissáo que depois de jurada a Cons-

tituição Po-íitica da Monarquia Portugueza , ficon sendo
attribuiçpo do Poder Executivo dirigir as Negociações Po-
liticas e Commerciaes com as Potencias Estrangeiras, e
fazer com estas Tratados de Commercio (art. 12

j , §§•
S e 14), não peitencendo ás Cortes mais que approval-

los. Sejáo pois quaes forem os Decretos relativos ao re-

ferido Tratado, e anteriores ao mesmo juramento, está

posteriormente O Governo em pleno e exclusivo poder
j

e as Cortes o devem reconhecer authorisado para os sus-^

pender em seirs effeitos em quanto negociar hum novO
Tratado com o Governo Britannico , como lhe parecer
mais conforme e conveniente aos recíprocos interesses

,

e particulares considerações, que entre Potencias lia taiV-

to tempo intimas alliadas e amigas devem prcsistir. (Se-
guem as assignaturas dos Membros da Commissáo.) " Foi

approvado sem discussão algums.

Teve a palavra a Commissáo de Justiça Civil, e o
Sr. Marciano de Azevedo leo os seguintes parifceres : l."

de Anacleto Cândido de Campos : 2.° de varias pessoas

que náo assignárão a Consiituiçáo no prazo prescripto ;

i° de António Joaquim Guimarães sobre a avocação de
seus autos foráo approvados.

A Commissáo de Justiça Criminal por seu relator o
Sr. Qutiroga leo OS pareceres de José Dias Campos, e
outros ; ficarão approvados,

A Commissáo de Marinha por seu relator o Sr. Fra»-
íini leo o parecer sobre o requerimento de António Gre-
gório de Freitas , 1.° Tenente da Armada Nacional , e
Lourenço, 1,° Tenente graduado, empregados nas Ga-
liotas, em que pedem se ibe mande fazer o seu assenta-

mento, a fim de receberem as suas gratificações, ou co-

medorias, como embarcados: que se peçáo informações
ao Governo sobre este objecto.

O Sr. Presidente tendo declarado que se o orçamen-
to pela Repartição dos Negócios do Reino náo preen-
chesse o tempo da Sessão, se continuaria com o parecer

sobre a indicação do Sr. Maura , levantou a Sessão ás

i e meia horas.

,,, PjO R T A R l A.

"Manda EiRei, pela Secretaria de Estado do» Negocio»

da Guerra, remttter ao Brigadeiro Encarregado interinamen-

te do Governo das Armas da Corte e Piovincia da Estre-

madura, o Procesno Verbal feito ao rco Joaquim Ribeiro Lou-

reiío, Soldado da ). Companhia de Infanteria do Corpo da

Policia, por ter ferido e Soidjdo do Kegiinento de Infjn-

teria N.° 10, Antome Valenie, condemnado em j mezes

de priíSo por Sentença do Conselho de Guerra Regimen-

tal , de 16 tíe Janeiro ultimo, pata que mande cumprir.»

Sentença rva forma julgada pelo Supremo Consellu» de Jus-

tiça na data de 8 do corrente raez , em que ha por expUd»

a culpa do mesmo réo , com o largo tempo que tem tido de

prizáo, pela extraordinária demora do referido ConielUo ,

que. íómente teve a lua primeira Sessão a 14 do dito mes
de Janeiro , fendo o réo sido prezo em o 1." de Março pró-

ximo pretérito, e em que he absolvido por tanto de outr»

alguma pena per este caso. Palácio da Bemposta em la «e

.Fevereiípi.tle 1E«}. :; Ma^ipel- Gonçalves de Miranda.,,

N A 1 M P li Ji íN s A i\ A (J 1 O .\ A L.
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D Sr. 'Redactor da Gazeta Vnlversal.

eseiigane-se , e fique nisto; a educação traz a sua

origem de muita? fontes , e principalmente da imitação

.... Nada . . . nada . . . perdoe . . . não o deixo fallar

,

íjue eu também já li Mirabeau , e FiLingieri ^ e quero
impor o meu pedaço de sábio , a fim de merecer cori-

Ciito , e entaboleirar-me em Deputado para as futuras

Cortes. Paliasse V. m. comido
,

quando eu contava os

meus dezaiíSve , e fosse para lá secar-me com a Cartilha

do ftlestre Ignacio ! Que drgo? do IVlestre Ignacio ! ! Ain-
da que V. m. fosse munido de grandes controvérsias con-

tra os Calvinistas do famoso Tlieologo Jezuita João Haij

(não digo, do Jezuita A\exr.,;dre do mesmo apellido ,

porque a tal excesso de loucura nunca cheguei ) V. m,
,

meu amigo , havia de safar se de focinho torcido , e não
tornar com aquellas graçolas ! Pois lá a tal scisma de que
as Freiras , Frades , e Clérigos devião ser cazados ; isso

era o meu gambá : tomei huma alentada muafa , só por

me contar hum amigalhão da tnesma laia
,

que o Bene-
dictino G.ie./cui//c' fwjio de Frn/ijra , e foi cazar-se 3H0I-
litiiJa, e se estou em hiíbaa

,
quando o Judeo Relvax

Orietnom deo bordoada na fradaria
,

que cahia o Carmo
,

eu acompanhava o farrancho, ainda que me chamassem
Pedteiro-Livre , c tivesse que dar três voltas á roda da

furca , açoitado pelo Carrasco!! ! E elle a querer inter-

romper-me de mostrar os meus merecimentos , . ! Diga ,

que eu tornarei á questão. =: Com efíeito , está V. m.
dando bellas insinuações para Deputado !!!::: Então he

,

ou não he corcunda da gema o tal Redactor ? . Penetro ;

não ponha mais na sua ; o qye V. m. lá queria , erão

Bispos, Fidalgos, e Militares? Bravíssimo! V. m. esta

fora de si ; ora escute , e verá se firo as cordas da ban-
durra. Os Bispos requírião os terços pelas ruas immedia-
tamente, concedião o trafico escandaloso da venda das

estampas, entulhavão os aljubes com os Sacerdotes, que
pregassem contra o culto das imagens , e apertav o com
os Párocos para que vigiassem os libertinos , não se es-

camassem ás praticas dos Domingos e dias santos, publi-

cassem nas portas das Igrejas os não confessados, e pszes-

sem o mainr cobro possível nos amancebados. Viva , vi-

va Sr. Redactor ! E as luzes resplandecentes outra vez
para a escuridão ! ! ! Vamos aos Fidalgos : ahi se perdia

"-Jogo a chave , actualmente em acção , do nosso Systema
= tudo povo—, e in<^tantaneamente apparecia na Consti-

tuição mais hum capitulo = nobreza = .. . e não me per-

niitte acabar o arrezoado . . ! aqui estou ; diga . . . = A
cousa em si, na theoria agrada-me, porém na pratica,

será por confusão de ideias
,

prendem-me algumas teias

de aranha ; ora reflexione ; a nobreza hc a continuação
da representação, e dinheiro: V. m. Já se está armando

para Deputado ; seu fi!!'.o criuluio os estudos eir Coim

im , he muito experto, e alli acabou igualir-ente de de-

senvolver a boa educação que V. m. lhe deo ptlos seus

princípios He niuito natural
,
qUe ellé seja eleito para a

seguinte Legislatura pelos Povos, e crm os nesmrs ri-

tos das passadas. V. m. ccmo bom Pai ba de intentar

cazar o menino , e este intento riáo será pcsio em pra-

tica sem contemplação da parentclla ; ntni lrd( s prdtm
ter a mesma insttuccão , e os mesmos sentimentos ; e

e por isso he bem pieziimivel
,
que ella não discorra da

forma Seguinte : =. Onde haverá huma mulher, ninda que
seja da família mais escura , cem tanto qUe tenha atror

ás virtudes , não seja dcsengraçada , e possua sórrcnte

em gráo elevado o decoro de suas acções , para a dar-

mos por esposa ao nosso parente Deputudo ? = Não , Sr.;

tanto V. m. , com» o seu patente mais reles hão de cla-

mar á porfia : zz A consorte para o nosso parente Depu-

tado de\e equivaler á alta representação, e moeda por

dia
, que lhe he inherente ; fulana está prbre , mas he

descendente de VaSco dj Gama, de D. Joio de Castro^

c de Affonso de Albucjueríjue ; he \erdade que esta Se-

nhora he filha de Pais Corcundas degenerados , com tudo
lá se asscnielha a nós pelo tronco do heroísmo. =: Seja

o que for, caza-se o hcice moderno, e gera outro De-
putado, porque geralmente fallando os Povos são agradeci-

dos
, e illustrados , e forçosamente hão de lançar mão

do netinho, se a esre tempo já não gozarem respectiva-

mente do mesmo privilegio
, que disfructavão os filhoj

dos Conselheiros d'Estado em outro terrpo, cu os nas-

cidos das Desembargadoras do Desembargo do Paço. Ora
V. m. sabe que as leis, e os costumes, estão sugeitos

a desvairadas alterações , e por esta causa não he de es-

tranhar que venhão tempos , em que dentro do Salão

das Cortes se excitem fosforosos combates sobre as dis-

tincçóes de classes entre a massa prpular ; e eis-ahi

Vencido o capítulo =: nobreza — no Código nacional. =r

Ah Sr. Redactor, que lhe importa a V. m. isso? Hade
vivcr nesse tempo ? ^Espere , espere; tenha mão; deixe

concluir o meu discurso; também em Finnça houverão
estas ídéas , e lembre-se que se alcunhou ti;do Povo, «s

em menos de trinta annos os Francezes dobrarão a cabe-

ça não só aos seus coévcs dos Gamai , dos Castros , e
dos Alhutjuerijues , e aos mais antigos desde Copeto , mas
também aos descendentes dos tafues da Assetrblta Cons-
tituinte , e por seus peccados , de todos aquelles, que
até certo teriipo poderão pescar nas aguas turvas. —Agora
me compunjo , enterntço-me , e sanctifico-me (como diz:

o Redactor dos dois extremos, Gazetão e Gazetínha z
respeito da sUa folha, sem se lembrar, que todos se

compungiáo , enterneciáo, e sanctificavão com as suas

friezas , com aquelles casos acontecidos fio Reino, e com
os saudáveis princípios moraes). Sim Sr. , sei tudo o que
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iein aíonlecido ; mâs que se segue daíii ? Maior argu»

mento para me embutir Deputado, e venha lá o que vier.

Passemos agora aos Militares ; estou certo que também
liavião de ser da sua aceitação ; pois meu riqninlio ahi hia

Jogo a obediência por essência por cass de Satana?... e

«lie 3 bracejar com os olhos espantados ! Não entre a na-

dar ; falle
,

profira quanto lhe vier i cabeça. .. Não re-

pare
,
que h« modo uieu ; attenda-me. Os Militares são

Jguaes a todos os outros Cidadãos ; á vista disto porque

liade a classe militar s,ir obediente por essência, e as ou-

tras classes não? Este modo de fallar dá a entender que
á excepção da claíse militar, todas as outras classes poí-

suem algum direitinho de desobecer , o que nego; tome
sentido

,
que eu não impugno a fraze ; só pertendo que

me esclareça porque estou confuzo sobre a iiitelecção ,

assim como sobre o que seja , o <?.-c.tíÍí/i> da Sobtruma
jcstar virtualmente na NúÇão , conforme disse em huma
das Sessões o nosso illustre Deputado Carlos Honório de

Oouvea Durão. ~ Está doído ', está doido
, que não sabe

quantos quatro fazem hum outo ; eu bem percebo da

sua conVírsa
,

que pertende dÍ5trah'r-me de patentear os

meus conhecimentos juFJdicoiílosoficos
,

para ganhar jus

á eleição da seguinte legislatura. .. e fogo, e fogo com
as sui-Ç parolas..! Berre, que eu não lhe respondo, r:

Quer respon "la
,

quer não ; antes de seu Mlrabcju , e

seuj satellites, ji existiáo sociedades políticas, organiza-

da.' por difFerentes modos , e ellas Ou despóticas
, empe-

:i1adas , caranguejas, liberaes , ou corcundas permanecia",

obravão proezas, laureavão com muita xelpa, e depois da

infecção destes esqiiadrinhadores de politica, e amiguinho;

sensíveis da humanidade , tudo anda em posição de soco

para armar aos empregos e aos bellos vinténs ; que sen-

sibilidade !! ! Que sensibilidade.... pelos direitos do ho-

mem ..!!!= Está bom, Sr. Redactor, tem razão; e

não ha mais nada , he somente soco ? E não ss lhe pôde

pôr vedetas , ná linguagem de hum illustre Deputado?

íons espaihafatos prognostica a denominada Santa Allian-

<;z , e de nada se me d? ; ella não hade vir pelos ares.

O Excellentissimo .Ministro José da Silva de Carvalho

cheio de bondade , honra , e patriotismo tem a receber

dei contos de réis para espiões , da liberdade nascente
,

e rnovimentos do despotismo andante . . , Não posso di-

ler palavra, que me não venha com as mãos á cara. =
Se eu fosse formado de pedra

,
poderia calar-me , o que

duvido
,

porque também ha pedras
,
que debaixo de boa

direcção dão acertadas respostas. O que são as fragilidades

humanas! Esses termos são outros; já não são dicterios

calumniosos ; eis-aqui porque me esquento. := Ah Sr. Re-

dactor, logo no principio desta lhe propuz
,

que a edu-

cação diriva a sua origem de muitas fontes , e principal-

mente da imitação ; aquelles termos são filhos da Gaze-

tinha n.° 5 , e porque não havemos nós usar delles a vef

se pega a moda? Por encurtar razões; tenha critica:

bem vio o que disse hum Periodista Hespanhol tambe.m

acerca do descontentamento geral dos Povos contra o seu

Ministério : ora recotde-se que lá se armou hum sarra-

bulho ás portas dos Ministros chamando-se-lhes honrados

«te. etc. etc. , e que se publicarão os desafectos a SS.

Excellencias como vendidos aos Estrangeiros, e aos ini-

migos do seu adorado sytema, = Nada de moleifas ; está

V. m. com a mesma birra de hum Doutor, que andava

«rh outro tempo por aqui com hum grande riçado em-

polvilhado , e os çapatos rotos a ver se girava a usan-

ça : nunca pegou , antes bem pelo contrario , augmen-

tou-se o luxo nos pés, e aUiviarãose todos das cabeças;

« 05 cabeleireiros apezar de fazerem servis adulações aos

frevezes dos riçados
,

perderão no joguiiiho, c ficarão

conhecidos pelas casacas brancas , e como os pós passa-

rão 3 não Ser moda, quando se encontravão as taes ca-

sacas todos se arredavío delias até que a maior parte

desappareceo, e consta de outros, que par.i disfarce se

vestirão de preto desde a cabeça ate aos bicos dos pés.

•=; Fique no. que quizer , Sr. Redactor ; a Deos ,
são as

hotas do costume ; vai rezar no officio o seu fiel amigo

O Sujeitinho.

CORTl-S.

—

Sesino do dia 2 1 de Fevereiro.

Aberta a Sessão ás horas do costume, e lida prio
Sr. Secretario Sousa Coitelbrtinco a acta da Sessão onii-

naria , e pelo Sr. Buiilio Alberto a da extraordinaiia

que forão approvadas , deo conta o Sr. Secretario Ft/-
giieiraj do expediente, em que se comprehendia a se-

guinte correspondência : — Hum officio do Governo pe-
la Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha incluin-
do a seguinte parte do Registo tomado ás 6 horas da
tarde do dia io de Fevereiro de i82j.

Brigue-Escuna Portuguez Lebre, Commandarrte o i."

Tenente Graduado Lniz António Lessa , do Funchal em
9 dias, 10 passageiros, e l malla.

Novidades.

O Commandante não deo novidade da Ilha <fa Ma-
deira , aonde,- disse, tudo estava em socego. Encontrori

na Lat. 57° a O. de Londres huma Náo Franceza
, a qual

não o registou; mas pergnntnu-lhe se tinha encontrado
alguns Navios FranciFzes

,
ao que o mesmo Comiii3iui.in-

te rcspondeo, que náo: disse-lhe que aquella r>áo tinha

sabido de Bordeou^ havia 40 dias. Não traz officios fóta

da mall.1 , e os seus passageiros são: o mestre, e 4 ma-
rinheiros do Hiate Hora Felii

^
que se petdeo junto á

Ilha da Nadeirn\ Thomas King, e Diogo Gfff, nego-
ciantes Inglezes , duas Italianas, e hum criado. (Seguc-
se a assignaturà.) — Outro officio incluindo o que lhe

enviou o Commandante da Corveta Prineeia Renl , da-

tado a 26 de Dezembro no mar defronte de Pernombuca
em que expõe o estado desgraçado daquell-a Província

pela falta de Gommercio , e pouco numerário; porém
apezar disso o rancor daquella gente contra os Europeos,

mui principalmente depois que alli chegarão os ex-Depu-
tados Barata-, e Lino Coutinho em hum Bersantim In-

«Icz , os quaes tem excitado o povo a assassinar os Eu-
ropeos. Que apezar disso havendo energia , os Portugue-

zes porão termo aos males, que devorão aquella parte

das possessões Portuguezas. Foi remeltido ao Governo.
— Outro pela Secretaria d'F,stado dos Nejncios da Fj-

7enda ,
acompanhando as representações que lhe forão pe-

didas acerca d'huma representação da Junta Provisória t.'.»

Governo do Maranhão acerca da (mportaçáo d'algun$

Escravos ladinos vindos do Ceará,

Mandnu-se fazer a competente menção de varias fe-

licitações.

A's Comir.issóes d' Agricultura e Gommercio huma
memoria sobre a necessidade do exclusivo das Aguas-ar-

dentes no Douro para beneficio daqnelle paiz. A' de Es-

tatística huma memoria sobre os piejudiciaes effeitos da

abertura da barra d Aveiro ; do encanamento do Rio Vou-

ga , e meios de os prevínir. A' Militar huma indicação

do Capitão do Regimento n." 14, António da Costa

Mendes, sobre o recrutamento. A' djs Petições huma
representação da Camará do V o<lo , em que pede algu-

mas declarações sobre o artigo }." da Carta de Lei de
5

de Fevereiro deste anno.

O Sr. Bazilio Alberto poz sobre a meza huma feli-

citação da Camará Constitucional do Concelho de Saa-

Ihães , de que se fez menção honrosa ; assim cnnio hu-

ma represerltação da Camará de Lamego, em que expõe

o apuro em que se acha para o pagamento das amas dos

Expostos ; foi mandada á Commissão das Petições.

O mesmo Sr. Secretario fez a chamada , e disse se

achavão presentes lO^ Srs. Deputados, e que fattaváo i

por moléstia, e 1 sem causa motivada; ao todo i 14
por ter sido admittido, e prestado o juramento o Sr.

Deputado pela divisão à' Aveiro ^ Domingos José de Sá
Pinto.

Introduzido o Sr. Secretario d'Rstsdo dos Neporiot

Estrangeiros com a etiqueta costumada , o Sr. Presiden-

te declarou a
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õrJem do Viu.

OrÇamentJ da dispcza pela íieparli{ái> ioi Negócios

Èitrangeiros,

Secretaria ci'Estado , deduziJi a decima , icJtS 56(^000

Approvada por ser de Lei, —
Corpo Diplomoticot

Madrid.— Encirreg^Ji), e ad-

. didos . . , , . . . 8:400(^000

abatese a 5. parte pe-

los avanços gue recebe-

rão . , i:68oá>ooo
6:72e;^ooo

5:600^000

Roma. — Encarregado . . 4:800(1^000

abate-^e a 4.^ parte .pe-

los aviRços .... i:íòo(Jjooo

I.° addido ii^oÓgliOOO

abate-se a $." parte pe-

los avanços . • . . 480(^)000
j:92Ò(jSooo

Paris.— Encarregado . . . 7:200^^)000

abatc-se a 5.'^ parte pe-

los avjnços .... 1:440(^000
5:7^0^000

Avanço e ajuda de custo ao i." addido 2:6oOii)G0O

2." addido 1:200^000
deduz-se a 5.' parte . jOoçJ)ooo

Iruxellas. — Encarregado de

Mesocios 4:oo0(3fiooo

abate-se a 5.' parte . Soc^ooo

j." addid") sem desconto por não ter

recebido avanço .

Copenliague. — Encarregado

e addido . . . . . , r
_
5:2005^5000

abate-se a 5.' partev ...»,, 1:040^^000

9OG(J)O0O

j:200(;^ooo

i:200(àooo

4:i60(;gc0o

4:i6o(íSooo

Stockolmo. — Encarregada e i." addido,

deduzida a 5." parte como acima

Londres. — Encarregado e addido , como
acima 6:720^000

Estados Unidos. — Encarregado de Nego-
cio, como acima 3:840(^000

1.° addido 2:400^0jo
Petersburgo. — Encarregado dos Negócios

e 1." addido, como acima .... 5:760(^000
VienHâ.— Encarregado, como acima . . 5:7601^)000
Turim. — Encarregado dos Negócios , e i

addido 4:160(^000
Nápoles. — Encarregado, ctc .... 4:i60(^ooo
Berlim. — Encarregado e addido . . . 4:i60;^&oo

Ajudas de custo, e avanço; a saber:

Encarregado de Fctcisburgo 5:200^000
Dito de Vienna .... 7:800(^000
Ditos de Nápoles, Tuiim,

e Beilim 16:899(^999
Ao Gomrr.issafio da Commis-

são miMa em Londres . 4:400^000
Ao dito em Seria-Lcoa . . j:6oO(^ooo

s 7:8991^1999

Deípe/as do Expediente.

Em Madrid . .' . . . . i:200(^oco
Roma 1: 200(^1000

Paris 1 :20C(á>0OO

Bruxeilas 8oO(^ooo
Copenhague 600,^000
Stockolnio 8oO(^coo
Londres 2:000^000
Estados Unidos . . . . 6cO(^ooo
Petersburgo i:20cj(à';oo

iierlim 600i;jj000

109:079(^)999

Tirrfrtl ....... jCOí^OO»
Napo!ts ;CC(^ooO'

Vienna . . . . i . . fioe^^cóo

11:800(^00*

120: 8 7 9^^)999:

Decidio-se sobre esta somma : l,' que se augmen-
tè hum terço aos Encarregados de Londres, Paris, e Ma-
drid

; que a somma proposta para as Legações de Peters-

burgo , Berlim, Turim, Nápoles, e Vienna, fique sup-

primida , e que se tome em consideração certa somma
nas despezas eventuaes para se appiicar a qualquer destas

Legações, quando para lá se enviem os Encarregado»,

Dtípeztt Conluiar.

Hespanha ...... a:<)6c-^ooo

França j:i2. (Jiooo

Itália i:?cO{J)ooo

Paizes Baixos 4:020(^oco

Suécia ....... Soc^co»
Rússia i:76c(^oco

Prússia çócçfecoo

Grá-Eretanha , e Irlanda . 4:8cO(^ooo

Estados Unidos .... 5:760^)000
Buenos Aires 1:920^000

Diversas despezas nos Estados.

Barbarcscos 6:900(^000

A Henrique Guilherme Scli-

mitz , encarregado de cer-

tas diligencias .... 250(^)000

36:05045000

íoi apprcvada com algumas emendas-

Pensões a cargo das diversas

Legações acima transcritas 16:245(^(13
Ditas aos Cônsules aposenta-

dos 2:coo<^oco

Passou a huma Commissáo.
Despszas extraordinárias.

Presentes ao Dei d'Argcl es-

tipulados cm Tratados . 35:200^000
Despedida de Ministros . . 8:occ^ooo
Despezas secretas .... ic:ooc^cco

l8:245<i)5ir

5J:200(^00õ

Foi approvada a somma I." sobre Tratados : a dos

Ministros foi remettida á Commissío Diplomática ; a ul-

tima foi approvada.

y4dminiitiação do Correio Geral.

Sallarios a Empregados . . i6:86o^COO
Correios volantes .... 4:jocçj)ooo

Estafetas, Embarcações, etc. 20:900^000
Malas, cordel, e cadeados . 387(^*00
Administração dos Correios >

de Madrid lO-.-CO^oo
Dita de Londres .... 5:000^000
Guarda-mór da Saúde . . 220^000
Impressos, livros, lacar, etc. 650(^)009
Luzes , missas , agoa , e lim-

peza 6ao(^ooc
Capotes e despezas da posta

diária 240^000
Obras do arranjo da Repar-

tição
5 J(í)CO0

Renda do Palácio .... i:5ocçi)ooo

6i:4jc<^cO©
Compensação ao Conde de

Penafiel 8:8fiO(^ooo

Salários dos Correios das Se*

cretarias d'Estado . . . 28:400(^)000

Pensões a Viuvas , . . • 438(^)000

37:658(^00»
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Pafamento potcoiUa doTliesoura a cargo deste cofre. O Sr. Borges Carneiro íez algumas reflexões sobre
Salários ás postas do Alem- os abusos praticados neste importante ramo das rendas

tejo . . • '' • • • 7:} $2^000 publicas, ao que respoiídeo o Sr. Ministro, e disse: que
Cavalgaduras a Correios da a Commissão das Alfandegas

, que já se acha nrimcada ,

Secretaria j:jOO^OOo não trabalha sen^o na reforma dos Ordenados dos Ein-

Expediente ds viagens . . iooi^ooo pregados
, e não na sua organisação.

lUójS^pOOO Obseivárâi) outros Illustres Deputados que era iie-

Gessario dar ordens a Comniissáo mais amplas , coino se
110:726(^000 tinha determinado; e julgaiido-se a malcria discutida pas-

Não foi approvada , eiicanegaoda-se a huma Com- sou-se á seguinte:

missão a reforma desta administração; ficando abolidos 2.' Alfandega dos Portos Secos . . • 2:jco^oco
todos os privilégios de pótte franco, exceptuando só as j.= Alfandega do Tabaco . . . , . 116:517(^61;
cartas de serviço. Meij doi Azeitei»

Dififerenças que resultáo da variação dos 4.» Direito Grande . . ^1:403(^520
Câmbios para se verificarem es paga- 5." Novo Imposto . . . ly-i^x^-ítl
mentos dos Diplomáticos ao par . . Ji:jiO(Í)67i _ 66:7;5(JnoS

Foi approvada. 6' Bulia da Cruzada 65:400(^000
O Sr. Presidente deo para ordem do dia continua- Cante*.

çáo do orçamento , e conclusão da eleição do Conselho 7.* Direito Grande . . 134:014(^680

d'Estado pela Repartição do Ultramar ; e levantou a Ses- 8.' Novo Imposto . . 69:50^^)450

são ás a e meia hotas. 205:5 n^íi 21»

r-e-::— — S^ Novo Imposto nas carnes de Porco . 15:037(^441
SessSa do dia 22 de Fevereiro. l©.a Cartas de jogar (vai no Ministério do Reino;

Declarada aberta a Sessão, o Sr. Secretario Thomás 11.^ Casa da fruta }8:54S<á)26o

de Aquino leo a Acta da precedente, que foi approvada. 12." Casa da Índia ....... 3^2:255(^153
— O Sr. Secretario Felgueiras deo conta do expediente Por ser chegada a hora poz o Sr. Presidente a vo-

em que se comprehendia a seguinte correspondência. tos as verbas em discussão.

Huma felicitação da Camará Constitucional da villa de Negocioi do Reino.

Santa Cruz da Ilha da Madeira ; mandou-se fazer men- N.° 1.° Imprensa Wacional ; Que se excite a atten-

ção honrosa. Çáo do Governo para niclliorar este ramo.

O Sr. Borges Carneiro mandou para a meza o se- 2." Terreiro Publico National : Fica encarregadoí o

«undo tomo do' Periódico Patriota Funchalense
,
que of- Governo de enviar o plano sobre a applicaçáo dos fun-

ferece seu Author pata ser depositado na Livraria das dos , como se recommendou ao Ministro respectivo.

Cortes ; foi recebida com agrado. ^ Fazenda.

Mandou-se lançar na Acta a segiriate declaração : O Sr. Presidente propoz ao Congresso huma indica-

= '' Declaro que votei hontem contra a decisão de ha- ção do Sr, TiigosOf em que exigia que o Ministro da-

verem os Deputados de pagar os papeis, que os Cidadãos Fazenda satisfizesse ao art. 227 da Constituição, que man-

Mie remettem pelo Correio. = Bo'ges Carneiro. da que elle apresente o mappa das Contribuições , e ou-

Introduzidos os Ministros do Reino, e Fazenda, o tro da receita, e despeza , tudo do anno passado; ap-

Sr. Presidente declarou a provado

Ordem do Dia. Seguirãose os seguintes num. I, 2\, ^, 4, 5, 7,

Orçamento da Receita pela Repartifâo do Reino. J, p^ n^ e 12, deste orçamento, que são Alfandegas

I.' Imprensa Nacional. c Casa da índia , encarrega-se á Commissão estabelei.i-

Officina. Impressões e Gravura jo:ooo^ da para os sallarios dos Empregados da mesma, o plano

Venda de Livros Leis, etc. . 6:jO0(Ji e a reforma que estava encarregada á t.ommissão das

Costaneiras de papel .... 50O(^ Pastas em 28 de Agosto ultimo
, e nos mesmos termos

36:8oQ(J)ooo em que foi ordenado 3 esta. Sendo a Commissão de Fa»

Fabrica eas Cartas. Producto das que se zenda encarregada de apresentar as bases.

nnrl,.r-i'i vender l3:â0O(Í)O00 Ou." 6.'' Bulia da Cruzada) ... , ,poderão Nenaer „
, ,

j sn
> adiado por dependerem

Furtdição da Letra. — Producto da qne se 10." Cartas de jogar . .J r r

poderá vender, e para Casa . , . • 4;ooO(í>ooo de pkrio de nova organização.

—— O Sr. Moura fez iiuma indicação para qite a corres-

54:600(^060 pondencia para os Srs. Deputados sobte objectos publi -

2.' Terreiro Publico. cos seja dirigida poriim dos Srs. Secretários ; depois de

Orea-se que poderá importar breves rcfleíóes ficou adiado.

o rendimento das vendagens Passou-se á segunda parte' da ordem do dia: eleição

calculadas em 80:000 moios dos Membros do Conselho d' Estado pelo Ultramar, a

de todos os "eneros em . 96:000^000 sahio em 1." Escrutínio Francisco de Salles Tou,ir, ds

Arrecadação da^Sacaria . . 4:000(^)000 Angola, com 6^4 votos, e MatlteujV.tle,itc do Couto com

Guarda dos géneros para parti- 54 5 e dando-se os nnmes para o segundo escrutínio =:

culares .^ 500^000 O Sr. Presidente deo para ordem do dia a conti^

. . — 100:;00(^ nuação do Parecer sobre a indicação do Sr. Moura ^ «s

Concluída a discussão ordenou o Sr. Presidente que levantou a Sessão ás 4 horas da tarde.

se retirasse o Ministro dos Negócios do Reino ,
encarre- s-;,-^.

—

«'ando-o de apresentar com a maior urgência huma pro- " N. B. O Intendente Geral da Policia convida, a-

posta para se dar a verdadeiíra applicaçáo aos fundos do muito encarecidamente roga a qualquer pessoa ou Nacic-

Terreiro Publico , tanto pelo que pertence a remediar nal, ou Estrangeira a quem houver chcg.ido por direcçãit

os males causados pelas enchentes; mas ao fornecimento da Intendência algum Periódico Incendiário ,
ou algum

das sementes aos Lavradores. outro Papel tendente a ajudar maquinações contra a li-

Principiou a discussão sobre a Receita, pela Repar- herdade, queira sem demora declarailo ao Publico, pe-

tição da Fazenda rante o qual o mesmo Intendente quer justificar-se , a

Alfandfa Grande dé Lisboa. fazer conhecer a infâmia do Falsario
,

que lhe atribuí

1.» Direitos Grandes de 20,' e' 10 \>.% 500:600(^5 55 similliante Correspondência." ^^^^^^^^^^^

iN A 1 Ai í' li >. i\ á A i\ A C i O N A L.
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A
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Londres 4 de Feverelrg.

ahertura do Parlamento fez-se hoje por Com missão
,

e o Lord Clipticeller pronunciou o seguinte disnir^o :

" Muíoids e Senhores, — O Rei nos ordena vos in-

formemos que depois que se vos rcunio no Parlamento
,

tem sido constantes os esforços de S. M. para conservar

a paz da Europa. " Fiel aos princípios que S. fll. ha pfD-

muloaJo ao Universo como regra de seu comportamento
^

S. M. recusou tomar parte em Verona em acto a)i;uin

que podesse ser considerado como intervenção nos nego-
cies interiores da Hcsynnha da parte da-, Potencias es-

trangeiras E depois disso fez S. M. e continua a fazer

os mais ardentes esforços, e a empregar seus bons offi-

cios para mitigar a irritação que desgraçadamente subsis-

te entre os Governos francct e Hespanhol , e para atías-

tar , se for possivel , as calamidades da guerra entre a

França e a Hespanhn.— " S. M. Se lizonjeia de que se-

rá conservada a paz no Oriente da Europa ^ e S. IVl. con-
tinua a receber de seus Alliados , e genilmente das ou-
tras Potencns seguranças de sua invariável disposição a

cultivar dquellas amigáveis reijçôes com S, M.
,

que da

sua parte Í£ualniente tem a peito manter.
" Ordena-se-nos vos annunciemos

,
que tendo por

longo tempo estado pendentes discussões com a Corte de
Madrid^ relativamente a depredações commettidas sobre

o coniniercio dos súbditos de S. IVl. nos mares das índias

Occtdentaes , e a outros aggravos de que S. M. se vira

na necessidade de se queixar ; estas discussões se tem
concluido pela admissão da parte do Governo Hespanhol ,

ria juiítica das queixas de S. M. , e por hum ajuste de

dar buma re|'araç30 satisfactoria,

" Ordena-se-nos vos asseguremos que S. M. se n.ío

ha esquecido das representações que as duas Gamaras do

Parlamento lhe apresentarão relativamente ao cominercio

dos escravos feito por estrangeiros. — O Plenipotenciário

de S. M. nas conferencias de VeiOna apresentou proposi-

ções para liuma suppressão mais cfficaz deste mal ^ e ac-

crescentárão-se aos Tratados sobre este assuinpto ji con-
cluídos entre S. M. e os Governos iVHespa nha e dos

Ptjiiej-B.ii.Tu/ , alguns artieos que estenderão os effeitos

destes Tratados , e grandemente hão de facilitar a sua

execução.

''^Senhores da Camrra dos Comintm.' , =: S, M. orde-

nou vos tosse apresentado o Orçamento do anno corren-

te. Uoi leito com toda 3 possivel altençio á economia
,

e ver-se-ha que a despeza total he consideravelinente in-

ferior i do ultimo anno. — A diminuiç;o dos impostos

junta ao mciboran-ento progressivo da Receita
,
produzio

liuma sobra que excede a expectação de S. M. Contia

pois S. M.
j

que cst.ireis em estado, depois de haverdes

provido ao serviço do anno , e sem dtterifirar o credito

publico , de fazerdes .-.inda considerável diminuição nos

gravames de seu povo.
" Mulords e Senhores,— S. M. nos ordenou vos

disséssemos, que as demonstrações de lealdade e adhesão

á sua Pessoa e ao seu Governo
,

que S. M, recebeo na

sua ultima viagem k Escócia, fizerão a mais profunda im-

"A prnvi':ão cue fizestes na ultima sessão do Parla-

mento para o a!i\io da penúria em consideráveis distric

tos da Irlanda, pioduzio os n ais íclizes effritos , e S M.

recoinmcnda á vo^sa attcnç o as picvideiicias de regime

interior que poderem ser próprias para picn over e asse-

gurar o socego do paiz , e a nicllcrar os habites e con-

dição do Povo.
" Ainda que S. M. deplora a continua deterioração

dos interesses da Agricultura, a satisfaçãn ccn que S. M.
vé a crescente acti\ idade que reina nos districtos de Fa-

bricas , e o estado flcieiite co nosso ccnneicio , na

maior parte de seus principies trn Os
,

grarideir.ente sa

auementa pela persuósio e ccnf.irca de cUe a l*rrgressi-

va prosperidade de tantos intciesses da Nsçãr 1 âo pôde

deixar de contribuir pata o ntll cran ertr graiual deste

grande interesse, t^ue lic o niais in,foilaiite de tcdcs.

"

Idem 7.

A Camará dos Pares de França , na sessão de 5 dó

corrente, prcnunciou-se pela gueira , adoptando por hu=

ma mui grande n aioria huna ntiroria ao Rei no senti-

do do discurso de S. ífl.

O iNaviò Bella Altiaaça que chegou do Brasil 3

Giiernesci trouxe noticias do Rio de Juiuiio até 7 de De-

zembro. Os lS'a\ios Portuguezes tinhão sido detidos na-

quclle porto. — A íella AUtança trcuxe á Europa dois

correios , hum dos quaes , dizem , deve ir a Vienna ;

trazem notas e manifestos com a exposição dcs motivos

que tem dirigido o proceditrcnio do Fiincipe Regente.
— O Governo do Ki» tem confiscado em seu beneficio

propriedades Portuguezas com o fundamento de que o
Governo de Portugol fez tirar da irão do Agente Biasi-

leiro buma somn a avultada que restava da que a Jngla-

terra dera ermo inden nisaçso da detenção de certos Na-

vios de escravatura antes de 1S14, e de ter recusado

dar disso conta alguma , cu pagar os saques do Rio sobra

o dito dinheiro, dizendo ais portadores cue ai Bieiil Fie

que devião pedir o pagamento. — O mesno Navio trou-

xe cartas da Bahia de 26 de fsovembro. (3 General Ma-
deira estava então reduzido ao ultin.o extremo. lobatur

tinha-lhe intimado se rendesse, rffcreccndo fazer trans-

portar as suas trepas para Portugal , obsei vapdo-lhe aO

mesmo teitípo cue estava à testa de vinte mil homens

(^base/ia 1) animiados do melhor espirito, que em caso de

resistência o obtigaiião iiTmtrdiutam.rnte a icnder-se á dis-

crição ( só sejosse por Jon.e.^ — A Província da Bahia

enviou dois n embros da sua Junta Ficvisoria ao Rio de

Janeiro comprimentar O Imperador pela sua coroação.

Becebqrãc-se em Londres aiitehtntvm noticias do

Brasil áe data mais moderna. Huna caita do Rio de Jo'
neiro '^e 16 de Dezembro diz que a declaração de guerra

contra Portugal tinha sido assignada pelo Imperador,

mas que estava suspensa a publicação delia até expirar o

praso de 4 mezes que fora concedido para receber respos-

ta a proposições cathegoricas enviadas a Li, boa.— Tinhão-

se publicado dois Decretos, hum para en bargar todas as

propriedades pertencentes a súbditos óe Portugal, dinhei-

ro fazendas, prédios, ou navios; e cutro que probibia

a expedição, de Navio algum para «« Portos de Porta-
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Idem ii;

A resposti da Camará dos Deputados ao discurso

do Rei de França foi adoptada , depois da discutida em
sessão secreta por 202 votos contra pj , rejeiíando-se

todas as emendas que se offerecérão de modificação. O
Governo Francez continua seus preparativos de guerr».

Dizia-se que Oudinot commandaria a vanguarda , e Mon-
cey a reserva.

Em lium artigo de Iru/j 7 de Fevereiro
,
que traz o

Universal de 16 , diz o seguinte : "Pelas noticias qUe

recebemos de BaijOna , vemos confirmados os aniiuncios

de guerra pelos preparativos que se estão fazendo naquel-

]a praça, onde no dia 1; do corrente se esperâo os pri-

meiros regimentos que estão em marcha do interior para

formar a ala esquerda do Exercito invasor , e successiva-

mente irá ciiagando tropa até 20 de Março. Estãose to-

mando medidas para formar lium campo nas margens ^o

Bidassaa , e se assegura que á medida qUe for chegando

a tropa do interior , irá tomando posição nos pontos já

assignalados. — Vários Navios Franceses que estavão car-

regando em Baiona para os portos d Hespanha e Portii-

sd , receberão contraordem , e estavão descarregando as

fazendas. Havia chegado a 6 áquella Cidade Mr. Sicard
,

Intendente Geral da ala esquerda, com hum sem numero

de guardas de armazéns e Cirurgiões Está-se armando 3

toda a pressa a praça , e as tropas da guarnição fazem o

seu serviço como em tempo de guerra Annuncia-

va-se próxima a chegada do General Laiiriston á dita

Cidade para commandar em Chefe a ala esquerda do Exer-

cito , devendo o Conde de Autichamp commandar só hu-

ma divisão , etc.
'*

Por falta de espaço omitimos algumas outras noti-

cias
,
que iremos publicando.

LIÍ5BOA 24 de Fevereiro.

Recebemos folhas de Londrei até 1 1 do corrente
,

de que acima deixamos extracto, e nelle as deploráveis

noticias do Brasil.... Triste Partu^^al í que caro te cus-

ta a gloria do dia 24 de Agosto í .. . Porém constância j

o Deos de Affonso Hcriífues nos valerá. —
As folhas de Madrid até 18 do corrente: Abisial

estava em PeraUJo a ij , e intentava continuar a per-

seguir os facciosos ; mas queixa va-se de ter falta de re-

cursos
,
que de iúadfid lhe devião ser mandados.

No Diário do G. de Sjbbado 2 2 do corrente vem
hum artigo intitulado — Variedades aos Portugueses hon-

rados. Seja quem for o seu A. (que temos quasi certe-

za não ser o Diarista), elle debaixo da capa de procurar

a união dos Portaguezes , fofí>enta claramente a desu-

nião ^ e tem a rara habilidade de se con^tradizer a si pró-

prio ; sua linguagem pedjirtesca insulta todos Oí )orna-

listás , á excepçío do Duirio e do Censor, porque estes

não são assalariados para enganar o publico com seus dn-

dos , e com o transtorno das noticias, contradizendo ain'^

da inesmo as officíalmente publicadas nas folhas estran-

geiras , como he constante í toda a Nação Porttigueza

ter sido por elles praticado , rinó s^e fartando ainda em
ciipa o porco Censor de dardejar invectivas contra a Ga-

zeta Uiivérsa! , sem ao menos huma S(V vez provar que

cila tenliadado por positiva huma noticia falsa ; e o mes-

niQ Piarista do Govcrnf impondo ao publico de boa fé

'com, áj retirada áa Exército dos Pj/reiméêS , quando já

a'té'se sabia ei-o Lisboa estar decidida a guerra di França

á Heipanha . ou aotés ao Systemá helli dominante!

Diz o taçanhoso A. do artigd que a Nação Fortu-

gaeza na crise que a ameaça -^ oV íc An de apagar da

lista das Nações , 011 ha de recobrar seu antigo lustre ç

gloria. — Então, impostor, se ella ainda oí ha de reco-

hrar, segue-Se que os tem pér'didf. A Naçáo to, pague!

Que homem vemfallar io^ Portugac-i.es honradas 11 l^-OJi

dize-nos , liientecapto , não goza ainda 1 Nação desse lus-

tre e dessa gbria
,
que ndquirio ? Eur que batalha se pcr-

áérão ? Quando a Hespanlia ,
por astúcia

,
e por hum

nial definido dirsito , depois de entregue o Reino á mi-

séria pela catástrofe d' EIRei D. Sebauino em Africa,

veio dictar-nos Leis , não soubemos ncfs , assim que nos

quiz tratar como escravos, recobrar nosso antigo lustre

e o-loria , com a perdida lib:rdad.- ? . . Quando o Tyran-

no da França nos quiz com perfídia dominar , não sou-

bemos quebrar seu detestável jugo, e recobrar nosso lus-

tre eiiossa gloria, esmaltando-os com immarcessiveis Lou«

içs 1 ^USW ""íS Yoabou esse lustre e essa gloria ati

hoje, para tu dizeres, ignorante, qtíe a NaçSo os ha

de recobrara — Ou se ha de apagar da lista das NaçSts !

... Não, alma vilmente insidiosa, a Nação Pottugiieza

não ha de ser apagada da lista das Nações : o Corso o

quiz e não pôde fazer , e os Monarcas Alliados o não
pretendem fazer , nem mesmo o poderiáo executar : po-

derião fazer rijudar pela força nossas instituisõdS ; mas

não riscar-nos da lista das Nações. Poderiáo também ris-

car a França em 1S14 dessa lista; mas cilas o não li-

zeráo ; mudarão suas instituições, derão-lhe o seU legi-

timo Rei ; mas não a riscarão da lista das Nações ; por-

que sabem que hum povo que quer conservar se em.Na-
ção , sempre se conserva , e esses Monarcas lucrão n,u;-

to mais na conservação actual do Systema e equilib.-io

da Europa do que na sua destruição. Esses Monarcas ti.-iii

tratados com o nosso, que afianção a sua existência no
Throno ; e em quanto os Portugueses tiver&ui no Thro-

no, amarem, e obedecerem ao seu legitimo Rei, luo

podem temer verem-se riscados da lista das .\ações. íi

he no Uiario do Governo onde se faz esta injuna aos

ftlinarcas estrangeiros, e á Nação Porlugucza ! Aquelies
figurando-os conquistadores do nosso território, e anni-

quiladorcs do Throno Portuguez ; a esta , dizcndoiiie

que teni perdido seu lustre e sua gloria
^

pois que nes-

tes dias de crise he que , se não for extincta da lisl.i

das Nações , os ha de recobrar ! ! E isto ainda em cima

depois de toJos nós dizetmoa, e até mil vezes o mes-

mo Diário o ter repetido, que nós com a missa Regene-

ração Politica temos adquirido novo e maior lustre, ti0V4

e maior gloria
, que com todas as outras fjçmhas quc

tanto esmaltão e engrandecem as paginas de nossa His-

toria !!....

Depois deste delírio de febricitante
,

que se pôde

esperar? Oução : "Quem nos pertendeo desuiir antes

"do memorável dia i." de Outubro? Quem tciitou di-

" vidir-nos no infausto 11 de Novembro? Quem dictoii

"os Libellos de Sandoval ? Quem inspirtu e impira a

^- infame Ga:,^ta Universal } Respondei, Portugueses to-

" dos : não são os inimigos da Pátria, não são os irre-

" conciliáveis inimigos d* nossa liberdade?''— Ora aqui

temos o infame Artiguista com descaramento de frade

de pedra dizendo que os inimigos da Pátria insjHiàrÚo e

inspirão 3 GatCta Vaivcrsul l . . A Gatetfl Uaivcnalll

E onde estão as provas, infame calumniador ? Onde es-

tão os artigos que mristremi a miuima inspiração dos ini-

rjiigos da nossa liberdade?— A Gazeia Universal , todos

o sabem, hs o único periódico que lúo tem insuJtado os

ftlinistros , nem Authorid»de alguma, nem algum parti-

cular, sendo Sempre a dete-nspr^ dos opprimidos : ella

he objecta do vosso ódio, gorque não tem deixado men-

tir á Nação como se desejava; porquí .11 o ocpulta aí

principaes peças officiacs publicadas n^ Europq , e no

Broíd , como o Diário tem tcito, para que o Povo não

esteja ao facto dos successos como elles realmente st;

passão , e que elle tantas vczis tem invertido: ella fus-

tiga , como merecem , ou antes muito menos do que

mereceni , os que estão entre ni'.s atacando a Religião

e a Moral publica, os que fallão muito cm Constituição,

e que não querem cu.iiprir os seus preceitos : ella to-

rnou a justa defeza da Raipha
,
que se procuroti expulsar

do seio da i>Jação , do lado de seu Augusto Esposo, e

de seus filhos; e tem, confundido os seus inimig.os : a

Gazeta tein mostrada a«s ppvosos damnos que lhes tra-

zem as Associações seubtss , rõmos parasitos enxertados

na arvore da Pátria para ,lheí abforveiem os seus suecos :

ella tem .... mas que necessidade ha de d^if-rnder a G.i-

leta Uuivtrsall A opinião publica, as peuivas de xanios

Sábios que a illuslrão com seus escritos , e que a tem

feito superior a quantos periódicos existem pelo sem nu-

mero de artigos eloquentes, e até profundas, em quasi

todos Os ramos políticos e moraes , e de bem concei-

tuada e justa critica , são sobeja resposta ao furioso ata-

que desse louco, que ainda a diante diz em seu atrapa-

iiiado discurso :
" Q^nem siro 01 P-edaclans da lujame Trom-

beta'* Q^ueni são os da Gazeta Univerial }.. . .Miseráveis

proscritos , sentinas de republica , escoria da Sjc::dade."

— Siin ,
perverso, na Sociedade Maçónica estarão pros-

critos todos os Redactores que atacarem o vicio, a im-

piedade , a concussão e rapina : mas a Sociedade publica
,

isto he , a Nação Portuguesa os estima ; o Redactor da

Gauta Ustiversal iião precisa ds louvorea, netn o podem
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ferir os vitupérios ; ssii comportamento publico e parti-

cular, e sua recta consciência lhe dão sobejos motivos

pura desprezar tuas ameaçi?
,
quando dizes dos escritores

(que tu queres o sejão todos de libelles vírgouhosos ")
,

"a muitos os tem scus crimes nos cárceres, a nuiitos

"os levarAí iilil em breve,"— Aqui descobres tu, iiif.i-

ine ,
que :e esperanças (mas debalde!) em ver coujoder

essa fatal suspensão do liaboas corpus
,

p.ira saboreares

o vil prazer de Veres em ferros, eu proscritos toiros os

que, como tu, não incensarem os' ídolos do dia. Atrai-

çoas mui claramente a perversidade do teu cotação , e

lios que Ce inspirão, E es tu o que chamas aos Redacto-
res da Trombeta e da Gazela V, ~ sentinas de repuh!'-

f(í ? = Os inais acérrimos defensores da liainha, o« niaM-

tes amigos do Rei t da Constituição, posta em pratica,

são para ti republica no s l í \ Basta; nem mais hum mo-
mento quero perder comtígo.

Sr, Keilacior da Gat,etn Vni'Jersaí.

Quando eu estava occupado na import mte escrita ,

que lhe dirij;i para servir de reforço á outra , em qiia

fallava nos il!- gaes procedimentos com iíiia /'ilaiestade a

Rainha, por mais de liunia vez tentei resistir aos violen-

tos impulsos da imsginaçSo
,

que altamente e\Í!;ia hum
sol^-mne protesto de nunca mais romper o silencio em
matéria de tanto pezo , a fim de que o meu zelo pela

justa liberdade
,

pela fiel observância das Leis , e pelo

brilho da Patiia não precipite Sobre mim ;il>;uma assusta-

«lora borrasca
,

]iren!ie de raios pelo norte da viii£;:inça,

Supposto conseguisse não me obrigar a issfj publicamen-
te , convenci-ine com tudo de que, sendo muito arrisca-

da a nobre continuação da minha enrpreza , eu devia se-

pultar os meus discursos no abismo do esquecimento, e

consentir que huma abatida prudência checasse a elevar

o seu tlirono sobre as ruinas da quasi fallecida justiça.

Com effeito assim aconteceo , apezar d'al;;uns sérios re-

morsos , e eu seria co istante neste desígnio , se não ti-

vesse a casual infelicidade de ver que em hum jornal se

aspira a justificar a resolução romada pelas Cortes com
:'rs;umentos os mais tristes e os mais capazes de tazerem
revoltar o espirito mais solTredor , logo que chegue a ca-

pacirar-sc de que com esta poeira se pertende escurecer

a vista dos homens
,

que no banquete da litteratura já

sabem comer por sua nião. Para que pois o seu author

não nque com a desgraçada ufania' de não eowntrar no
campo do desafio quem se anilasse a combater aberta-

nienttí a sua aggressão , e para que o* menos instruídos

conheção a fraqueza do assalto , hé forçoso que esta peií-

na sirva de instrumento em auxilio da razão e da oppri-
inida justiça.

A igualdade da Lei he o tbenia do adir.iravel discur-

so , e diz que nisto consiste todo o Governo Consiitu-

cional. Só as idcas que se apresentáo ao pensamento em
vista deste exórdio daváo lugar a hum dilatado combate;
porem , não sendo este o meu intento , direi unicamen-
te, que todos sabemos que a Lei he himi preceito com-
niuin

,
que obriga a todos, que todos são iguaes peran-

te ella , e que ella deve ser igual para todos ; mas qu*
também se não ignora que a theoria he desmentida pc-la

pratica, sem quc seja necessário ir buscar pravas ás casas

dos visínhos
,

porque as temos na própria casa. Não se

nega com tudo que seria absurdo estabelecer que qual-
quer individuo se podia julgar superior a Lei ; mas sup-

por-se que Sua iMagestjde queria subir a essas alturas p:-
la recusação ao jui amento ,

e dizer-se que ella estava

obrigada pela Carta de f.ci de i i de Outubro he Imni

dos maiores absurdos jurídicos , que nem a malícia mais

pe.iietrante pôde tirar é'i letra cu do espirito da meima
Lei. Estando i.to mostrado até com excesso ante* e de-

pois do fjtjl dia 27 de Dejenibro , parece Ziimbaria in-

diana ;do homem de letras insistir na altirmativa da Lei,
sem se fazer csrgo dos forces argumentos que tinháo

provado a. negativa. Este; se achão firmes e adornados
com as bríliianies cores , que não podem ser apagadas

com as negras iin:as do jornalista; e por isso limito-me

a dizer, queEIRei jurou porque entre Elle e a Nação he
que teve lugar o novo Pacto , e que para a Senhora
D. Carlota Joaquina de Borboii ser Rainha dos Portugue-
zes lhe bastava o matrimonio contrahido com o Rei , sem
dependência de jurar a Constituição

; porque he sabido

por todos que a Mulíier do Rei he Rainha. Sua Mages-

tade já era Rainha áoíPírtugnezes , reconhecida como tal
pelas Cortes Constituintes antes e depois de jnestado o
juramento ús Bases da Constituição pelo Rei , e não por
Elia, e se este não foi julgado ciier.cial para a Sua Rea-
leza , se as Cortes Constitumtes o nao Juloaião i.icessario

ou importante
, aperar de estar amda uiUiio fraqmnha a

lembrança do Procurador da Casa das Sciihrvas Rainiias
he evidente que também não julgarão necessário o jura-
menro da Constituição. Em huma p.ilavra : o Rei foi

chamado peia Lei , e jurou ; e a Rainha não quiz jutar
porque não existia alguma Lei antiga ou moderna que
a ciiamasse para tal soleninidadc ; e com isto se respon-
de a todos os impertinentes raciocínios , com que o au-
cjior í\o jornal nos brinda até z pag. 2J4. Kão obsta o
dizer-se que a Lei de 11 de Outubio explicitamente
menciona os possuidores de bens nacionaes , e que tiua

Wagestade
,

quer seja como huma das grandes Authori-
dadcs do Estado

,
quer coino alta Donatária

, ilevia jtirar ;

porque essa Lei, n.cncionando Donatários, n^o menciona
a Rainha ; e neste caso devia ter cabimento a Lei Ig;
<ie regiil. jítr. ~ Expressa noceiít , non expressa nOn itO-

cc-itt —
, para que as Cortes Oídiíuiias se abstivessem de

approvar o escandaloso trilho do Go\erno. Mais: não sa-

be o autlior lio miserável discurso que ha Direito Escrito,

e Direito Consuctudin.itio ? Mão sabe que pelo nosso Di-
reito se não julga revogada qualquer Lei, sem que delia

Se faça expressa menção ? Em que paite das Leis que
cita , mostia elle revogado o direito e a posse , nunea
interrompida

, em que se achão as Seidioras Rainhas dé
Portugal , de não serem incomniodadas com o juranien-
to á Lei Fundamental da ftlonarquia ? Porque motivo pois
deveria Sua Alagestade sujcitar-se ao que Suas Auçustas
Predecessoras niuica fizeião ? Qual era o Direito que a
vinculava ? O poder e o capricho do flliiiisteiio ? Esse
titulo não he justificado perante a razão

, e n uito menos
em hum Paiz livre. A Lei de 1 1 de Cutubro ? Ora ou-
tro olticio. Dando , mas não concedendo

,
que a Pessoa

de Sua Magestade seja realmente Lonacatia , era de abso-
luta necessidade que a Lei a designasse por outra íraze ;

porque nós teiiios Donatários de piirreira e segunda Or-
dem

, os quaes CtiM^. .er declaridos pelas Leis
,
quan-

do as Leis querem abranger estas duas classes nas suas
disposições. 'A Lei de 11 de Outubro diz, que a disposi-
ção do artigo he applicavel aos

|
ossuidores de bens an-

tigamente denominados da Ct roa ; n-o falia em todos,
como falsaniente se affirnia a pag. 251 , e nem falia nos
da priíiíeira ordem, e por crnseguinte c silencio da Lei
não devia ser nocivo a Sua Magestade.

He sobre tudo notável o que se lê no §, que prin-
cipia a pag. 254! Não quer o aulhor o que quer a Cons-
tituição , e os Juristas , isto he

,
que Sua Magestade só

fosse obrigada a jurar sendo chamada para a Regência do
R-eino ; e quer por força que estivesse ligada aos dois

juramentos
,
porque a Lei o ordena para fins tTiUi diver-

sos. Ke o primeiro (diz o jornal) j ositivan.ente ordena-
do para adquirir posse dos bens nacionaes , e gozar de
todos os direitos c foros de Cidadão Hottusuez . . . . Oh
Deos ! ! ! Pois Sua Magestade não tinha essa posse mes-
mo antes de chegaiem a lisivel scena os desejos de nova
Constituição? Não a tinha antes de se lhe arrumar esta

para ser jurada } Não reconheceo essa posse a Carta de
I^ei de II de Julho de 1821 quando diz, que Sua Majes-
tade a Rainha continuará a desfructar a Casa das Rainhas ?

Que significa este verbo = continuar = ? E n o tinha es-

sa posse ? Era necessário o juramento para a adquirir ?

Forte miséria ! ! ! E os menores de 25 annos que são
possuidores de bens das Ordens Militares, e de ftlalta , e
dos antigaiTiente denominados da Coroa

, e que forão ex"
cluidos do juramento pela mesma Lei de ) 1 de Outubro
não terão essa posse nesses bens ? Não

, segundo o nosso
jornalista; porque elle diz que oi.° juramento he positi-

vamente ordenado para adquirir posse dos bens nacionaes

!

Pois a Lei considera-os possuidores, e não estso de pos-
se ? Forte misetia ! I ! E stm o juramento pessoal não
goza hum Portuguez de todos os direitos e foros de Ci-

dadão Fortugiiez ? Não, segundo o nosso jornalista
; por-

que tile diz que o primeiro juramento he positivamente
ordenado para gOzar de todos os direitos e foros de Ci-

dadão Porcuguez, e por conseguinte só os goza quem ju-

rou. Forte miséria ! I ! Aonde quererá esconder os arti»

gos 13 e 21 da Constituição? foite misetia I ! ! Ora aqui



[190]

ihe deixo aberto luim alçapão, em que o jornalista pô-

de metter a cabeça , e respirar alguma cousa : mas sen-

íido ! veja elle como faz isso
,

pata que o postigo náo

abaixe , e fique engasgadiíilio.

Náo sjbe o nosso lioniem em virtude de que Lei

podíria Sua Mjgcstade di?er que estava liabilitada para

«ntrar na Regência do Rtiiio. He na verdade demazjjda

aíFectaçáo de ignorância ! fois eu lho digo. He o artigo

149 da Constituirão para Ella , bsm como para mim lie

o artigo 148 ; porque este diz que, estando reunidas as

Cortes, elegeráõ logo huma Regência composta de três

ou cinco Cidadãos naturaes deste P>.eino, e não declaríj

que estes sejáo da classe dos que a Lei de 11 de Outu-

bro mandou jurar. Pois assim como eu po.so ser Regen-
te sem ter jurado , com muita mais razão pode Sua Ma-

gestade entrar na Regência provisional sem esse primei-

ro juramento. Na falta dos artigos respectivos á Regen-
íia, que em nada Uie foráo liberaes , tinha Sua Majes-

tade outra Lei
,
que a chamava para cousas maiores , do

que he a presidência d'luima 1'egencia provisional. Sabe

qual he ? He a de 2j de Novembro de 1Í74 rogada em
Cortes ao Sr. D. Pedro 2.", e que se chama Lei Funda-

*

mental. Qual seria a primeira d^s Senhoras Rainhas
,

que ém virtude dessa Lei, que lhes facultava a livre ad-

ministração do Reino, prestou em primeiro lugar o ju-

ramento á Constituição ái ftionarquia para adquirir direi-

tos futurti)S ? Nem huma só ;
porque a Lei as não obriga-

va. Como se pertende pois justificar o que se tem pra-

ticado com Sua Magcstade sem haver Lei que a mandas-

se jurar? E na falta dessa Lei como se pôde dizer que

Ella a não queria reconhecer ? Continua o author ; e a

pag. 2J5 se descobre huma aleivosia aos que seguem hu-

ma opinião contraria á sua, em quanto diz que os olfi-

Ciosos advogados de Sua ftlagestade a considerão como

criminosa , e que a condiçãa da Lei não lhe podia ser

applicada sem hum processo e huma sentença judicial.

Isto não he exacto. Esses officiosos advogados náo co-

nhecem crime sem transgressão ; e como não houvesse

Lei a respeito de Sua Wagestade , mal podem conside-

ralla criminosa. O que elles duem he
,
que, julgando-a

o Ministério chamada pela Lei de 11 de Outubro, devia

este conhecimento no caso da repulsa ser devolvido ao

Judicial
;

porque só alli he qUe se deve applicar a Lei

ao facto. Mas (diz o author) he pouco racionavel per-

tender-se processar hum individuo em virtude d'huma

Lei
,

que eWe não reconhece : e eu digo que he bem

pouco racionavel , e mesmo contra a razão cjstigar-se

hum individuo sem haverem provas do desprezo da Lei.

Se esta Lei, de que se falia, he a de 1 I de Outubro,

com toda a razão Sua Magestade a não re.-onheceo res-

pectivamente á Sua Augusta Pessoa : e se falia na Cons-

tituição desejava achar indicado o lugar do relatório,

em que haja ao menos huma escura sombra, que arras-

tadamente subministte algum indicio do seu desprezo.

Entre reconhecer e jurar ha hum grande intervallo. Se

qualquer authnridade me quizesse obrigar ao juramento

da Constituição, e eu redondamente lhe respondesse

= não quero = , deveria dizer-sc que eu não reconhecia

a Lei de II de Outubro e a Constituição, e cm conse-

quência intimar-se-me que sahisse immedi.itamePUe do

território Portuguez? Hum tal procedimento, além de

obiardo, seria estulto e Inepto ;
porque cu nem era obri-

gado pela Lei, e nem tinha obrigação de dizer a essa

.luthotidade imprudente os motivos que me assistiãp, se-

gundo a razão de Direito - nemo cogitar ante jrtdiciuin

de i!to,jwc allquid responderc ,- encontrada na Lei 1."

5 I.° de i„lerrog''tlo'ni'- '' ./"'- /"cicd. et iiiierrogato-

riis action.h. E na'o Sc caininliava contra os princípios

de Direito Natural se me fizessem ir sahindo sem ser

ouvido? E se me ouvissem em juizo competente, per-

deria eu os direitos de <:idaddo , e deixaria para sempre

a minha adorada Pátria em virtude do Decreto de 2 de

Abril de igai, e da Carta de Lei de 1 1 de Outubro de

1S22? Não; porque eu tinha razões de Lei, que justiti-

cavão o meu = não quero, r: Quem me devia pois ou-

vir? Nem devia ser o l^oder Legislativo, nem o Execu-

tivo; porque este conhecimento não entra nas suas at-

tribuições. Devia por tanto ser o Judicial a quem per-

tence exclusivamente applicar as Leis aos factos ; e eis-

aqui a indisputável razão porque os othciosos advogados

de Sua Magestadc clamão contra o que se praticou, pois

nãô deviao esperar que , tendc-se jurado poucos dias ati*

tes o exercício e independência dos 5 Poderes Políticos,

logo os 2 primeiros arrogassem as attribuiçóes do ultimo.

Diz o authoT a pag jp que, sendo permittido á

Esposa d'ElPvei acceitar ou náo o novo Pacto, nenhum
crime cominetteo contra a Lei; e tendo dito a pag 236
que não lie permittida ao Poder Judiciário a authoridadc

de processar e julgar factos não prohibidos por Lei , de-

duz dos princípios estabelecidos i medida do seu modo
de pensar, ou de querer illudir

,
que Sua Magestade niío

devia ser processada e julgada pelo Poder Judicial A
resposta lie niuiio simples, e até iornecida pe as idéas

do author. Ou Sua Magestade foi chamada pela Lei de

II de Outubro, nu nJo : se não foi chamada, todo o

mui;dj apregoará em nossa vergonha» que os primrirc^í

dois Governos Políticos da Monarquia Portugueza prati-

carão o mais enorme despotismo applicando os artigos 12

e 1 5 da mesma Lei a Sua Magestade contra o disposto

no principio do artigo ij : e se foi chama<la , e recusOj

cumprir tão religioso dever , então temos hum facto il-

licito, e por conseguinte bun delicto, de que devia to-

mar conhecimento o Poder Judicial , segundo os princí-

pios do mesmo author. He na verdade muito engenhosa

a coarctada de pag. 2)7 , dizendo que a Lei não impõe
pena, mas simplesmente liuma condição. Este desgraça-

do argumento está plena e magistralmente combatido ^

refutado pela áurea nota , que se acha no H.° 14 da Ga-
veta Vmversal. Diz o author a pag. 240 que julga des-

necessário fallar no argumento a tavor de v5ua Aiagesta-

de , dizendo-se que Ella era estrangeira ; e ajunta que.

~3 duvida estava já hoje tirada, quando a nossa Cons-

tituição politica no artigo 149 chama expressamente para

a Regência do Reino as Rainhas de Portugal. ~ Assim

lie que no jornal se quer rebater a valentia da defeza :

e eu assento que esse artigo combinado com outros lhe

di mais vigor. Pôde ser que me engane ; e estimarei

que alguma alma caritativa me tire do erro. Ahi vai o

meu juizo. O artigo 14S , fallando na Regência , diz que

será composta de três ou cinco Cidadãos natiiroes dcile

Reino : e no artigo 149 diz que a Regência provisional

será compostc da Rainha Mãi , dois membros da Defiu-

tação permanente, e dois Conselheiros d'Estado, que

também devem ser nnturaes deste Rclnit , segundo o

ertigo l6j. Se pois estes artigos, que fallão na Regên-

cia, positivaniente determinão que os seus menibrf»^ %<_

jão iialuvaes do Re/io, « chamão geralmente as Rainhjs

sem requererem a circunsrancia da uniuralidade Portu-

gueía , he visto que se contentio a Seu respeito com a

Alta quâlidad- de Rjinha , seguindo a Lei do Sr. D. P.-

ilro 2.° Se assim não fosse, os Legisladores Constituin-

tes se não esquecerião de declarar o contrario, attenden-

do principalmente a que raríssima vez acontecerá ler Roi-

uha huma Portuguesa. Assegura ainda mais esta minha

opinião o artigo 155 ,
quando vejo que em p'imeiro /u-

"it chama para tutor do Successor da Coroa o testaiiien-

tario ; na sua falta a Rainha Mãi ; e faltando esta, quem
as Cortes nomearem ; e que só no primeiro e terceiro

caso diz que o tutor deverá ser natura! do Reiíio. Logo

110 seguijdo tanto importa que a Rainha seja cstrangei'

ra ou 1'orliigue^a, Em virtude pois destes artigos pare-

ce que a duvida náo está já hoje tirada no 149 , como
arbitrariamente decide o jornal. Finalisa este da maneira

seguinte; —Creio por tanto ter demonslrailo
,

quinto

basta, que com muita justiça «e houveráo as Cortes or-

dinárias na resolução qiie-lomárão acerca da Esposa <ío

nosso Rei t= ; e eu ainda fico de boca ab.rrta e queixo

cabido á espera das provas da justiça
;
porque as do jor-

nal nada concluem. Conservo na memoria hum texto de

todo o resneito para mun ;
porque julgo tello visto enr»

escritos de S.Juâo Chrnosiomo ; e só este, ou outro

similliaijte, pori=rá justificar o procedimento, de que se

trata. He este : — voluitai corum Lex esc ipsQruni , et

nnn ipsi sul) lege Jn/Jt , sed Le.-c eir sub iílis.— Si o

author do iliscurso o recebesse por tliema em ligar da

igualdade da Lei , tudo ficava decidido em paz , e os of-

ficiosos advogados de Sua Wagestade aporovarião com o

silencio todas as deducções desentranhadas de tal princi

pio : mas elles não podem levar com paciência que se

queira agazalhar debaixo da capa de justiça a deshiimana

injuria feita a Sua Magestade ; c destes mesmos senti-

mentos he o =; Antigo da Verdade.

N A l M 1' 11 Jbi i\ S A ÍN A C i o íN a h.
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CáZET^ UJVIVERS^L •

QUARTA FEIRA 26 DE FEVEREIRO.

C
FRANÇA.

Paris 1 de Veverctr».

^hsjjráo Iioje por via extraordinária notiíias de Ma-
driíl de 26 ds Janeiro ; são da maior importância:— '*

Hurn.i divisTio do Exercito da Fé , de lO a i 2(á> lioinen»

(^ncm 7(^ crno'), commandada por Chefes iiitrtpidos che-

gou n-ã noite de 22 para íj até as porta» de Mtidrid
^

depois deter batido successivamente todas as tropas cons-

titucionaes enviadas ao seu encontro. Espalhou-se logo o
espanto na Capitai. Reun(rão-se as Cortes , tocou-se a

reliate
, e tudo se poz por obra para agitar o povo. Não

loráo inlructuosas ><t diligencias dos revolucionários ; soa-

rão gritos de vingança e morte ; huma cliusma de genta-

Ilia , embriagada e assalariada , encaminliou-se ao Palácio

<io Rei proferindo infames ameaças. A Familia Real cor-'

teo algumas horas o maior risco. O Rei pedio ás Cortes
e aos ftlinistros a permissão de se retirar para o Esturial ;

foi-lhe negada , e o infeliz Monarca nem Sequer pôde
obter de seu« carcereiros que sua desditosa Esposa, vic-

tima dos mais vivos sustos, fosse transferida a outro lu-

gar. — O Governo juntou quantas tropas disponiveis ha-

via em Madrid , e as dirigio aos pontos ameaçados. Ao
principio forão estas tropas batidas ( no dia 24), e depois

ohtiverão alguma vantagem. A' partida do Correio conti-

nuava Madrid a estar em grande fermentação, e tudo

fazia presagiar novos acontecimentos. No numero das tro-

pas realistas se acháo dois Batalhões, que abandonarão a

causa revolucionaria.

As quatro Brigadas da Guarda do Corpo , tiradas das

4 Companhias, devem partir- de Paris a % deste mez
para o Exercito d'Hespanha.— O 2.° Regimento de Cou-
laceiros da Guarda R. partio hontem para o Exercito.

O Embaixador de Dinamarca que residia em Madrid
acaba de chegar a Paris,

Idem j

.

S. íM. se dignou receber esta manhã o General Çhí»

ioda, e lhe dirigio palavras mui lisonjeiras.

S. i\). entregou com as ceremonias do estylo, o Bar-

rete ao Sr. Cardeal de Clermont-Tonnere.

Na apresentação de varias pessoas ao Rei se nota-

va nir. df Cnjieliejac , Coronel dos Dragões da Guarda;
a este Official Superior, cujo Corpo faz parte do Exer-

cito dos Pj/renníos , disse S. ftl. : *' Estafei com vosco

di coração , visto náo o poder tazer de outro modo."—
•'Senhor, respondeo Mr. de Caitelbtjac , nós nos con-

duziremos como se estive:semos em presença d« V. M."

O Monitor de hoje contém o decreto do Rei que

nomeia Mr. Kavex,.

idem 6.

Hum dos nossos periódicos dá deste modo 3 orga-

nisaçáo dos Exércitos destinados para a Hcsfanha

Exercito èos Purennéos Occidentaes.

S. A. R. o Duque á'Àngou!ème , General ern Che-

fe , e o General Guilltminot , Chefe d'Estado Maior.

I." DiviíSo , o General (onde Molitor; 2.' divi-

são, o Conde de Damas; 5.' divisão, o Tenente Gene-

ral Bourke ;
4.* divisão, o Tenente General Visconde

Obert ; divisão de Cavalleria , o Tenente General Con-

de CJrtex ; Artilheria , o Tenente General Tirlet ; En-

genlieria , o Tenente General Dode.

Segundo Corpo: — O l^rincipe de Hehtnlohe , Corri-

mmdEnte em Chefe, tendo ás suas ordens duas divisões,

a primeira commandada pelo General Canuel, e a seguli-

da pelo General de Cotíchij.

Terceiro Corpo (Exercito dos Pyrennèoi Crientaes').

— O Tenente General Marquez de Laiiristen, Con man-

dante em Chefe; 1.' divisão, o Tenente General Con-

de Curial ; 2." divisão , o Tenente General Visconde

PampiiilcLacroix. Primeira divisão de Cavalleria, o Te-
nente General V.oussell d'Hurbal ; 2.^ o Tenente Gene-
ral Visconde Dumont , Artilheria, o Marechcl de Campo
Barão TSerge ; Chefe d'Fstado Maior Mr. Desprès.

Reserva , composta da Guarda. — O Marechal Du-
que de Reggio , Comraandante em Chefe. Infanteria, o
Tenente General Boumiont ; Cavalleria, oTenente Ge-
neral 'Bourdesoutt,

Assegurão que as duas divisões commandadas pelo

Príncipe de Hobenlthe devem , no caso de verificar a

guerra , entrar em Hespanha com o Exercito dos Pyren-

iiéos Orientaes, d'onde serão destacadas para occuparem

o Aragão,

GRÃ-BRETANHA.

Londres li de Fevereiro.

A força do Exercito Prassiano, entrando a Guard»

Real, he de 118^ homens, sendo gc^) d'infanteria,

31^700 de cavalleria, M^^ de artilheria, e 2:500 en-

genheiros e pioneiros. Em caso de guerra ,
poderia o Es-

tado levar as suas forças a 29?^ homens d' infanteria ,

c 40(^ de cavalleria, entrando o exercito de reserva, e

o Landwher (_ Milícias } de primeira classe; ao que se

poderião ainda em caso de necessidade accrescentar iSo^

homens de tandwlier de 2.* classe.

No Correspondente de Nuretnterg do I." deste meí

se lê o seguinte»
" Fronteira» da Pottm* t% d« Janeiro. — EttãO-se
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realizando mo\nmentos de tropas em differentçs Provin- trava. Os passageiros »áo : o Capitão de Cjqarlores rfs'

cias do Império. Muitos crem que se deve ter prompta Pernambuco, Manoel de Bettencourt Vasconsello?
,
que sé

huma força para sustentar o Exercito da Fé em líeipa- recollie de licença, o Cadete do Batalhão da referida llhí,

nha , ao passo que alguns ha que conservãò esperança António Joaquim íMogueira , e três homens de trabalho.

pelos nossos companheiros Cliristãos na Greda; este ul- Entregou três cartas de othcio
,
que se remettem j^nta*.

timo he talvez o mais improvável." (Segue se a assignatura). Outro pela SecrctaDa d'K,stauo

dos Negócios da Guerra , incluindo as informações
,
que

Lisboa 25 de Fevereiro. lhe forão pedidas sobre o requerimento de José Ffdntis-

co de Villanova ; passou á Conimissáo de Guerra.

A Divisão Eleitoral dos Arcoí de Vai de Vex, soube Foi ouvida com agrado a felicitação daSociedale Fa-

sustentar dignamente a honra nacional na sua eleição se- triotica da Cidade de Faro.

"unda , em lutrar da que se lhe annullou, para Deputa» O Cidadão José Damásio Roussado Gorjão ofF^rere

dos e Substitutos, apezar das suggestóes que se pozcrão duas collecçóes dos exemplares do Jornal que intitulou r:

em pratica para se fazer eleição de certos indivíduos, e Afgus Lusitanos, sendo huma para a Livraria das C r-

não dos já eleitos. tes , e outra para ficar sobre a meza ; foi recebida com

Vetantes na presente eleição — 65O1. agrado.

Votodos, A' Commissáo de Marinha huma Memoria snSre a

Dtputados, reforma da Brigada Nacional da Marinha , offírecidi jor

O Doutor António José de Sousa Lima, Abba<le Paulino Joaquim Leitão , Primeiro Tenente da Arnudi

de Giella , com votos 4976 Nacional.

O Doutor António José da Silva Brandão, de Krt- Foi ouvida com agrado a felicitação do Tenente

len<;a , 471? Coronel Commandante da Artilheria da Província da Ilha

O Doutor António de Azevedo Lopes Serra , de da Madeira.

Vittiina 46O4 O Cidadão Francisco de Paul» Vugjlino , ex-Primei-

Domingos Lopes Martins, Abbade de Soajo , . 44 J? ro Sargento do Regimento de Infanteria n.'^22, ofFírece-

Substitutos. se para se tornar a unir aos seus irniãns d' arma« ,
nn

O Doutor Bento Pita de Castro e Menezes j de caso de ser atacada a n ssa iittlependencía e liberdjde ; Ini

Caminha .... . • j6So ouvida com agrado , mandando-se remetter ao Governo

O Doutor Thomás Xavier de Araújo Vieira Mon- para lhe dar a consideraçj© que merecer.

teiro dos Arcos 5 5 49 O Sr. Secretario Basílio Alhe to fez a chamada , e

O R. José de Sousa Mello, Abbade de Prozelo disse se achavão presentes lOâ Srs. Depuiados ,
e quç

nos Arcos i H^ faltavão 7 por estarem doentes, e I sem causa inoti-

Para entrarem na lista triple, para 1° Substituto. vada.

O Conselheiro Francisco Luiz Alves da Rocha
,

O Sr. Secretario Sousa Casteibronco accmu ter re-

de Monção j > ^7 oebido huma carta de conspicios , e zellosos Cidadãos da

José António de Faria Carvalho, Ex-D.'putadò , 158; Cidade de Tavira
, que rogão com todos os Sí^us exlot-

Francisco Xavier Soares de Azevedo, Ex-Deputado 147 j ços ,
para que quanto ant«s o Projecto das Pescarias en-

tre em discussão , e que concluem com as seguintes ex-

.~- L-iga

—

-
'-'"' pressões de lealdade rr faça presente ao Soberano Con-

gresso
,

que mui firmes em nossos juramentos já vcrat

CORTFS. — Sessão do dia 24 de Fevereiro. nos apartaremos dos princípios liberaes
,
que no Soberano

Declarando-se aberta a Sessão ás horas do costume Congresso se tem sanccionado, e sem que nos atKrtem

leo o Sr, Sectttwo hasilio Alberto a Acta da precedente
,

os medonhos ameaços dos Déspotas , corrcremOí atoitr^ç

que foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felguei- a todo' o perigo para sustentar a l onstituicão , e def»ij-

ras do expediente , em que se comprehendia a sesuinte der os Illustres heroes empenhados em conservar-iios a

correspondência: — Hum officio do Governo pela Secre- liberdade. O mesmo lllustre Secretario repetio as suai

taria d'Estado dos Negócios do Reino, incluindo duas instancias, e o Sr. Presidente promeieo d* o dar [ura »
representações da Camará desta Cidsde

,
propondo em discussão , Jogo que os négscios públicos da maior mj-"

huma o estabelecimento de hum mercado semanal franco gnitude o permittirem.

de gado vacum no campo pequeno, e na outra o Proje- Ordem do D/a.

cto da duplicação do numero dos almutacés , e casas de Cantinuação do Projecto sobre a nidicnção do Sr, Moura.

almotaçaria com abolição dos da limpeza , e a creaçáo O Sr. Secretario Thomás de Aquino leo os att< a.",

de. Juntas Municipaes de Paroquia, que hj;ão de ajudai- }.', 4.° e 5.° do referido- Projecto , que regula a força a

Ia no desempenho de suas funções admnistrativas
;
passou que se deve elevar o E.xercito da i.'' o' 2." linha, a for-:

áCommissío de Justiça civil. Outro incluindo humaCon- mação de huma Guarda Nacional em hisbra e Porto,, o

sulta da Junta do Commercio sobre hum requerimento o convite dos soldados
,
que servirão na ultima Guerra. 1

de João Ignacio Montedoni'1, e João António Ghira, fabri- O Sr. Serpa l'tnto abrio a discussão, e discorrendo

cantes de espelhos, que pedem isempção de meios direi- largamente sobre o objecto em questão, mostrou nUe a

tos na Alfandega pelas chapas do \\At6 cristalino ; pas- consequência infallivel do reconhecimento, que se tinha

sou á Commissão de Fazenda. Outro pela Secretaria de feito no preambulo deste Decreto , era o armamento ;

Estado dos Negócios da Fazenda , incluindo as folhas que porem que lhe parecia que o segundo artigo não estav.i

se processavão na Junta do Estado e Casa das Senhoras Rai- bem enunciado , e se devia redirzir aos simples termos

nhãs; passou á COmmissão de Fazenda. Outro pela Se- se^uuites : = o Exercito da 1.» linha jrerá elevado ao pé d?

cretaria d'Estado dos Negócios da Marinha, incluindo a se- Guerras; que com esta emenda se preenchia o fim, quan-

guintê parte do Registo do Port o tomado ás 4 horas da do do contrario pelo artigo, quando se ordena que o Exrrr

tarde do dia 2J de Fevereiro de iiÍ2j. cito seja elevado a não menos de 60 ooo honens , se

Hiate Portuguezt= Senhora da Paz :z Capitão Francis- vai pôr o Governo na dura precisão de proceder a huiB

co Pereira, da Ilha Terceira em 10 dias,
5 passageiros, recrutamento violento.

e^^l mllla.' O Sr. Galvão Palma opinou que o Exercito bastava

Novidades. elevar-se 3 40:000 homens; porém que as Guardas Na-

O Mesjire não deo novidade alguma dal/An Tercei- cionaes sejão cjeadas em todas as povoações, aonde-se

rii, aonde, disse, tudo estava em socego. Avistou ha julgar que são precisas.

dois dias, 20 léguas _ao mar da Roca huma Fragata sefn " Os Srs. Mtndtí Leite, Silveira Pinto, e Sá Pin-

bandeita-, que andava tegistando quantos navios encon- to discorrerão sobre o objecto ; e logo o Sr. Girão diss<j
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que apoiava o? artigos turivlando-'!* em os anjumcntos

que expendtfo, e concirno que a Njcáo tem muito': meios

pelo p.itriotisiTio e valor doí Portugue7es
,

que ellc iirm

era pobre , nem tico
;

porém que assim mesmo olTerece

quanto possUe. •

O Sr. Joíín Vutorína depois de ter ponderado quan-

to he violento hum recriiljmento rápido de 40000 ho-

mens, que tanto será necessário para preeirelier os 60:000

homens, e os poucos tecxirsos da Nação, mostrou que

na ultima Campanha tivemos grandes recursos , não sú

pelos muitos soccorfos dos habitantes deste Reino, mas

pelos da Grã-Bretanhii
, que pagava a 20:000 homens

;

c]ue p-^r t-.nito era de opiniJo que ficassem subsistindo

as medidas ji decretadas.

O Sr. Tãoiirix depois de ter mostrado que a emenda
õfíerecida ao artigo nada altera a sua essência

,
porque a

força do Exercito em pé de guerra iie de 57:000 ho-

mens , e que não duvidando subscrever a isto , seria des-

necessário fallar sobre a matéria ;
passou a responder a

alguns argumentos. He desgraça , continua o honrado

membro
,

que aqtiíHes membros mais distinctos pelos

yeus conhecimentos e patrióticos sentimentcs , e cujas

opiniões muitas ve^es se conforruão com as minlias , se-

jf.o aquell-s que coincidem com os nossos inimigos : que

dizem pois estes inimigos? Que nós nos não podemos

defender : que a N»ção está atemorisada cnm a idéa de

huma guerra ; e que o momento he chegado, em que o

system,! deve Ser l-onçado por terra. E será verdade o

que elUs dizt-m ? por certo que não. Quando se trata

de Independência Nacional , todos os esforços se devem
fazer, e proporcionar todos os meios e forças para a nos-

sa defeza. Não sãO sessenta mil homens só que devc-

hios apresentar , todos os braços , todo o sangue quc os

PortiiguezesConstitucionaes tem , deve ser sacrificado no

•Altar da independência : não lie para a manhã que de-

vemos guardsr os nossos preparativos, isto he o que

querem es inimigos : iiaje he que devemos apromptar-

nos ; hoje felizmente em que toda a Europa simpatiza

eornnosco : hoje quando observamos a difíerença da talla

<io Rei de Inglaterra áquella do Rei de França : hoje

ifinalmente eiii que observamos a opinião da Nação Im-

gleía , desses habitantes da terra clássica da liberdade , e

que serBpre foi a defensora dos Portiigiiez.es. Quando
pois toda a Europa simpatiza comnosco ,

deixaremos nós

de simpatizar com nós mesmos ? temos tudo quanto nos

he necessatio : temos gente , temos dinheiro , ten os bra-

ços., e temos sangue para derramar em detensa dos nos-

sos direitos. (Todo o povo das galerias e Deputados ap-

plaudírão o discurso , repetindo muitas palmas , depois

do que se succedeo o socego.)

Contimiou a discussão, e julgando-se a matéria suf-

ficientemente discutida
,

pozerão-se a rotos os artigos
,

que forão approvados da maneira seguinte.

Art. 2." Proceder-se-ha aO recrutamento com a majs

activa diligencia para elevar e Exercito ao pà de guer-

ra, designado no Regulamento de 1816.
' ••3.° Os Corpos de (\Iilicias serão elevados ao seu es-

tado' coitipleto : foi incorporado no art. supra.

4." Formar-se-ha desde logo huma Guarda Nacional

em Lisboa e no Porto. Foi retirado pela Commissão

,

a qual se encarregou de formar hum plano para todo .0

•Reino.

5.° Os Soldados que tiverem tido baixa serão con-

vidados para servirem durante a guerra , offerecendo-lhi;

huma gratificação que as Cctcs lixarão
,
para o que vol-

tou i Commissão, a qual tomará também em considera-

ção os Soldados que dextiio ter baixa no principio deste

anno.

0-6." ficou adiado.:

O Sr. Presideiue deo para ordem do dia orçamento,
e levantou a Sessão depois das 2 horas, .

'

SeSirSt do dia z;.

Declarada aberta a Sessão ás linras do costume, ô
lida a Acta da piecedente

,
que toi approvoda , deo con-

ta da seguinte declaração. :r Na .'essãu d'liontem
, nc Pro-

jecto n.'' 108 votei que a força da i." Iinlia do Exer-

cito devia ser tixada em So oco hcnens
,
pelo máximo:

e que em quanto se tazião disponi\eis os muitos recur-

sos da Nação , e em quanto não estava preenchido o re-

crutamento , 'á decretado, e que crnieçava a fffectuar-

sc , se não devia decretar outro.

—

Joôo Victerino de

SiiiiSa c Aíbuqa«r,jue,

O Sr. Secretario Ftlgiieiras deo conta do expedien-

te, em que se cojnprehendia a seguinte cortespnidencia :

— Hum ofticio do Governo pela Secretaria d Estado dos

Negócios da Fazenda , incluinao a copia da conta da Jun-
ta da Fazenda da IJIja da Madura Sfbre as previdências

que deo relativamente á contemplação com os devedores

a Fazenda Nacional, Outro incluindo oíficirs da Junta
Provisória do Governe e Junta da fazenda da Piovintia

do Maranhão, e outras int< rir.açces sobre o solco que
deve vencer O Major Commandante da Policia da nxsma
Cidade: (passou a Crmmissão óo LMtromat). Culto pela

Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha, incluindo

as seguintes Partes tío Registo.

i." Registo tomado ás 11 horas (^a nanhã do dia

24 de Fevereiro de 182}.

Paquete Inglez — Sadi/ Arahclla — , Capitão Diogo
Potteous , de Ffl/nioH/A 1 I dias,

5
[assageiíos, e 1 mai-

la.

li ovidadcs.

O Commandante não deo novidade alfunia. Os pas-

sageiros são : IWr. John Heller , Corcnrl ó.o Fxerciin ;

ftlr. >X''yn , Americano, encarregado cem dcspaclr s
,
que

disse reservava para entregar pessoalmente nos scus des-

tinos ; Mr. Wtight , e Mr. 'W oyjcy , fcvegcciantes
, e

Mr. Caspinter tem. empiego. (títi^ue se a assiçratm?).

z." Registo tpmado as 1 1 j heri.s da n auhj do dia

44 de Fevereiro de il:2j.

.Bergantim Poituguvz := C/rr^o/Zio VI =, Capitão Jo'é
Luiz Nogueira Leal , da BnA ia eiii 70 dias, 4 passageiros,

e 1 inalla.

J^ov idades

.

O Capitão do llergantim não adianta noticia alguma

ás que se tem recebido pelos Navios ultinamente checados

da .Bahia. Os seus passageiros são: José Martins dr Sou-
sa Vieira, NauticO, e hum creado

; Jojquim Pettira dos

Rios, Negociante.; e António ftloreira dos Santos, sem
emprego. Entregou o mesmo Capitão quatro sacos , e
duas cartas de officio

,
que se remetteir juntas. (Segue-

se a assignatura).

,
j." Registo tomado á 1 hota da tarde do dia 24 de

Feyereiro de 182J.
Galera Portugueza ~ Pombinha de Lisboa S:, Capitão

José Mauiicio dos. Santos > do Maranl,âo etn 41 dias, e
' I malla.

f NovidítJei,

O Capitão disse : que na Província do .Maranha»
reinava o maior socego, e muito enthusiasnio em todos

os seus habitantes pelo Systema Ccnstimcional Que no
dia 12 de Janeiro se jurou solerrren^ente ra Cidade z

Constituição Politica da Monarquia Poitusueza , tendo-se

empregado todos es meios possíveis paia fazer brilhante

aquelle acto. Que ficvâo cuidando nas eleições dos De-
putados ás Cortes Otdinatias; e finalmente, disse: que
havia noticia de continuar em socego a Pornohiba , Onde
se conservava o Bergantim =: I/z/oníc D. Aíigíu/. = N:o
traz passageiros, nem olficios fora da malla. (Segue-se a

assignatura.)

Deo conta o tresmo Jllustre Secretario das segun-

das vias dos efficios do General Madeira em data de 2Í

•de Janeiro, e 14 de Dezembro , de que já se tinha dado

conta em Sessão de. 28 de Janeiro uitime, e por isso

passarão á Secretaria.^

Mandou-se fazer inençáo honrosa da felicitação da
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fumara da Cidade do MafanhSt acompanhando hum ma-

nifesto em que se mostrão os leaes sentimentos dos ha-

bitantes daquellaCidadff , e com agrado a do Ouvidor da

Comarca do Piauhi , Francisco Zuzarte Mendes Barreto,

e a do Coronel do Regimento de Cavallaria 4.», Jorge

White.
A' Córrimissão das Petições huma representação de

vários moradores do lugar do Espmhal j outra dita da

Meza do Bem Commum dõs Mercadores.

O Sr. Secretario Basitia Alkerio fez a chamada
, e

disse se achaváo presentes 107 Srs. Deputados , e que

faltaváo 7 por se acharem doentes.

Introduzido o Ministro da Fazenda na fárma do es-

tillo, declarou o Sr. Presidente a

íOrdtm do Dia.

Continuação d» Or;ani*nto da Receita pela Repariiçá»

de Fúzeada,

Casa da' Moeda - 7':o?J<è)4$

Chancellaria da Casa da Supplicação . 4:6915^)88

Chancellaria dos Contos e Cidade . j:4J»«{)/04

Chanceilaria-mór e novos direitos . 24:585^6)©

Chancellaria das Ordens Militares . 1:122(^)56}

Comutações de Degredos ... . 749<|)00O

Condemnaç6e« na Supplicação. . . i:290çfc-4i4

Consulado d'Alfandega Grande . . 4i:ai8^5o6

Consulado na Casa da índia . . . 140 2j8(í)j7*

ic. Consulado no Paço da Madeira . . 4:676iá>i54

3 1. Consulado do Pescado seco . . . 7:967<í)549

J2. Contracto do Tabaco IíJ^j: j09^j6o

3}. Contribuição extraordinária de de-")
16:977^818

feza ' ^

14. Contribuições da Meza da Consciên-

cia i'4io^'6fO

15. Decima da Cidade e Termo • . 257:176^)909

16. Decima das Estações ..... 72:4eO(^ooo

17. Hum por§ do ouro .... - 74i<fc{49
'

18. Meias Annatas j:i4*<è494

19. Meza das herdades ...... S9:566iá>6i9

20. Paço da Madeira )$:42S^42Ó

21. Pescado fresco . l»79^^SOO
22. Pescado seco 52 •86^200

25. Páo Brasil C applicado para as letras

do Commissariado. )

24. Portagem (nas Sete Casas) . . . 21:874(^)144

25. Real d'Agua de Oeiras .... J$8{^7i8

26. Sal ( Alfandega de Lisboa) . . . 95:551^452

27. Sello das Mercês ...... ij:8?4á)592

28. Sello (novo imposto) .... 22:916(^079

29. Sizas do Termo 5:2802^680

jo. Sizas das Cavalgaduras 6:259(í)j7j

jl. Sizas do Peleurinho e adellas . . j:62C^oo
j2. Terças do Termo 83^124
jj. Três por cento para as fragatas de

Guerra 225:538^8.^7

34. Vinhos i88:454<í)36o

jj. Vinhos (novo imjjosto ) . . • . i6e:348á)i45

36. Ditos (novo imposto nas Alfandegas

do Reino) y:"5á>794
57. Urzella (*) . r 8o:i97çJ)i 38

As parcellas acima indicadas fofáo approvadas
, ou

enviadas ás Commissóes a que pertenoiSo , menos a 25

=: Páo Brasil . — que se resolveo que o Governo ficava

authorisado para fazer a <'enda nos titulos , e na forma

que melhor convier á Fazenda ; comprehendendo-se huma
porção vinda do Ri», que se acha em arrecadação na Ca-

sa da Índia: ficou adiada a parcella n.° 5 7 =: Urzella :=

até que cheguem as informações que se pedirão.

(') Orça-se esta quantia somo existente cm poder

dos correspondentes do Banco , applicada ao pagamento
do Contracto d'armas feito com o Arsenal do Exercito,

Contadoria Geral da Provinda da ixtremadiira.

58. Almoxarifado de Ribatejo . , . . 37:4620921

59. Anno de Morto 9:0571^51 S7

40. Commendas vagas das 3 Ordens Mi»

litares io8:65i(^5so

41. Decima das Comarcas 7y-6í4(^2-,o

42. Imposições 9'!^i>'i i 5

45. Mezas Mestraes 19-7B5(Í>7'5

44. Novos direitos 520^150

4;. Próprios Nacionaes 30:565(^619

46. Real d'Agua 8 552,^517

47. Sizas em geral 50:879^982

48. Sello dos 'papeis 5-292*941

49. Terças 5:4541^1682

A parcella n." 58 deste Orçamento =: Almoxarifa-

dos = passou a huma Commissáo que deve urrendar tu-

do , e propor o meio de melhoramento
,
podendo fazer as

arrematações aonde convier. O mesmo destino tiveráj a

4!. e 45. ; o resto ás Commissóes.

Contadoria Geral dal Provinda) da Re-no , e Ilhas.

50. Alfandega dos Portos do mar . . 288:8845^)475

51. Ditas dos Portos Secos 14:555(^)510

52. Bens confiscados 6}s<?'28o

55. Casa de Bragança 8:352(3)300

54. Dita de Pedroso 4:480(^000

55. Cofre dos Captivos 1:225^5525

56. Comboi dos Couros ..... i:io2^;00

$7. Consulado das Alfandegas . . . 120:666(^)277

58. Contribuição para a Guerra . . . ?5:756iá)'?22

59. Decima 504:52i(á)+67

60. Dois porcento para as Fortificações 1:6 58(^)681

61. Novos direitos ^'m<èi9^°
62. Pescadoseco nas Alfandegas do Norte 32:660(^5000

65. Portagens do Reino do Algarve . . io:490(;J)5 84

64. Real dAgoa 53:1811^069

65. Saca e obriga nas Alfandega» do Nor-

te 10:450(^444

66. Sal de Setúbal 27:615(^898
6-. Sello 5i:94i(Ô594

68. Sizas 315:288^)9^7

69. Ditas de figos d'Ainixolhoeira e Al-

bufeira 6:01 5(^2 1

5

70. Subsidio Literário i04:585(ào«o

71. Terças 55:07 8,^2 '4

72. Três por cento para as Fragatas . 119800^4.0^

75. Exportação de Vinhos ..... 176:010^064

74. Meia imposição nos de Cezimbra . 2 50(á)ooo

75. Dita em Setúbal . 2:55 5á^4>
76. Vinténs do Mar de Cezimbra . . 5 5'á);^7

Pedio-se ao Governo o Orçamento da Receita e

Despeza da Madeira , e IJIias adjacentes ;
e sobre as par-

cellas não houve observação.

Contadoria Geral do Rio c Bahia.

77. Basílica de Santa Maria .... 20:759(^20»

78. Casa de Bragança 101:899*746

79. Casa da Rainha 50:000<J)000
80. Donativo dos 4 por§ 245114*11?
81. Patriarcal 197:078*610
ti. Subsidio Militar do Porto, . . . 6o:2 3,*5);

A parcella n." 80 passou á Commissáo das Alfande-

gas , e as outras foráo approvadas.

Enttou-se na segunda parte da ordem do dia, conti-

nuação da eleição dos Conselheiros d'Estado pelo Ultra-

mar , e ficara eleito Romuald» José de Seixas com 54

votos.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia de Quinta

feira continuação do Orçamento pelas Repartiijões (íafticii-

lares ; e l Sessão extraordinária para a conclusão da elei-

ção dos Conselheiros d'E!tado, e lev<:itoti a Sessão ás j li.

i\ A 1 lU l' Ai JL x\ s A IS A <J í O M A L.
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Porii\ 28 de Janeiro,

este instante recebemos por via extraordinária a Or-
dem do dia do Geaer.il em Ch^fe "'•' Exércitos de S.

M. Ctitholici' na Navarra e na Biscaia , dirigida ás tro-

pas do seu commando :

''Soldados! — O? Soberanos que compõem a Santa
Allianca reunidos em Verona , onde tomarão em conside-

ração n bím da nosva desventurada Pátria , tomarão a fi-

nal huina resolução •, suas augustas vozes ressoão em to-

da a Eiirofa. Escutai-as , Soldados, e também vós oi

(jue teimais em ser inimigos nossos.

" Esies Monarcas solemnemente declarão que , em
sua actu,il organisação, he a Hespanha a Potencia mais

inimiga que se conhece , dos princípios conservadores da

sociedade , e particularmentí dos que forinão a base da

allianqa Européa ; elles mandão retirar áe Madrid es seus

Embaixa ^nrít
,

qualificando de facção , resoluta a em-
prehender tudo para conservar seu funesto poder , essa

mesma que tem captivo o nosso amado Soberano; elles

declarão em fim que em quanto não tiverem arrancado

das mãos dos fautores da revolução as armas que estcs

tem apontado contra a tranquilMdade do Mundo inteiro ,

e em quanto os não tiverem reduzido i mais completa

impotência , não juig.iriíc') estes magnânimos Monarcas ter

cumprido seu nobre dever.

''O Governo faccioso que nós combatemos está fora

da Lei dos Governos legítimos da Europa, e vossos cora-

josos esforços recebem amais lisonjeira coroa na unanime
approvaçan rios verdadeiros princípios Monárquicos que
nós defendemos. A liberdads de nossos Príncipes captivos,

o seu restabelecimento no Tlirono e nos direitos de que
a rebelliáo os ha despojado, o nosso Monarca rodeado

de seus fieis amijos e leaes servidores , escutando pater-

nalmente os seus povos , epxuí;andu suas lagrimas , ve-
lando na execuçjn disLeis fundamentaes do Estado , res»

peitando os costumes e usos antigos da Nação , restabe-

lecendo em toda a sua pureza a Santa Religião de nos-

sos Pais , e protegendo seus Ministros agora perseguidos
;

taes tem sido , Soldados , taes são os votos da Regên-
cia Real d' Hespanha ^ taes são os meus, e os que OS

Soberanos da Santi Allianca acabão de manifestar pelo

órgão de seus respecti\os Ministros.
" Bemdigamos a mão do Omnipotente que não per-

iritte que os leacs Hespanhoís sejão in;puneirentc assas-

sinados , nem que dcsappareça da face da terra a fideli-

dade.

" Soldados, no estado actual das cousas, em breve,

não o duvideis , formareis a vanguarda das tropas fieis

aos Monarcas j vingadores da ordem social desprezada,

da Religião ultrajada j e dos Beurbtns opprimidos. Ten-

des conservado o valor , a magnanimidade ,
e o nobre

orwulho dos vossos maiores: odiosas tramas j. mais l'ão

prevalecer
,

jamais hão de alterar a pureza do caracttr

Hespanliol , e se necessário fosse, ainda siberisiros of-

ferecer o glorioso exemplo de conibatter sete séculos a

fio os inirriigos da nossa Religião, e dos nossos iolt-ra-

nos , e ate dar ao Mundo liunia nova prova de que os

dignos herdeiros das brilhantes virtudes dos antigos Hes-

panhoes jamais hão de receber a Lei dos rebeldes , nem
da illegitimidade e da violência. — (^ Assignaao^ D. Cnr-

los 0'bonnel."

(Forte habilidade, prometter tantas cousas com o

apoio da Europa em pezo ! Sem as baionetas estrangei-

ras de que valcrião estas fanfarionadas ? Aqui ha boas

promessas; mas o cumprirrento delias.,, veremos!)

Idem 4 de Eevereiro.

Esta noite ás oito horas recebeo o Rei na Salla

do Throno a grande Deputação encarregada de apresen-

tar a S. fll. a Memoiia da Camará dos Pares. S. Ex.

o Chanceller de França se expremio nos termos seguin-

tes :

"Senhor,—Os vossos fieis súbditos Pares de Fran-

ça vem , nesta solemne occasião renovar ao pé do Thro-

no a homenagem de seu amor e de sua respeitosa dedi-

cação.

"Sim, Senhor; a situação do Reino tem melho-

rado sob hum Governo paternal ; a Agricultura , a In-

dustria fazem todos os dias novos progresssos , ao passo

que a segurança cresce quando se vê reprimir energica-

mente a Justiça as criminosas tentativas com que a im-

punidade augmenta ao mesmo tempo a audácia e o nu-

mero delia'.

" Resolvendo , de acordo com a Santa Sé
,

as pro-

videncias que vão reítituír ás Igrejas os Pastores que as

privou a Revolução, tem V. M. provido ás primariaí

precisões do seu Povo , e firmado a ordem social sobre

a sua base por nimio tempo abalada. O prospero estado

da nossa Fazenda prova de brilhante modo o que ha di-

reito de esperar de hum systema fundado no livre voto

das im.posições. na fiscalisação das contas, na publici-

dade das operações , na ordem , e na economia. Assim ,

a sobra da Receita além da Despeza , essa sobra que cht;-

ga á somma de 40 milhões
,

permittiria a V. M. cum-

prir este anno o desejo mais caro aO seu ctração , o ali-

vio do seo povo , se o Génio do mal
,

que revoa scbre

hum paiz visinho , não tivesse vindo retardar este gran-

de beneficio.
«' Com que necessidade será perdido para a Hespa-

nha o memorável exemplo do progresso rápido, inespe-

rado, de nossa prosperidade depois das desgraças e das

inauditas perdas ,
quando este regresso evidentemente

he devido ao triunfo da Legitimidade, bem como á in-

tima allianca d» Religião, da ordem, c da liberdade?
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E por que fatalidade oj desinteressados conselhos de Fium

IMonarca , cuja sabedoria a Euro/ta respeita, e cuja feil»

dade honra , tem sido recusados por aquellss que conser-

vão debaixo do jugo huma Nação, com a qual liós temos
não só relações de visinhança e de reciprocas precisões

,

mas também os vínculos que nascem do interesie políti-

co de huma fií commum , e do parentesco dos Sobera-

nos ?

" Senhor
,

para preservar a Hespanha de imtriinen-

te ruina , cujas con-^cquencias serião funestas á nossa pró-

pria traiiquillidade , tendes chamado ás armas am mil

Fruncízes. A' sua frente marcha hum Príncipe da vossa

famíha Augusta, sempre pródiga de seu sangue quando

se trata da sua e da nossa gloria. Hum tal Exercito era

digno de ter por Chefe hum Príncipe de hum valor ex-

perimentado (*) ; suas virtudes são o seguro penhor que

V. M. apresenta ao Povo que quer libertar, a esse Povo
a quem se ofFerece hum apoio tutelar para se esquivar

finalmente á anarquia que o devora , com o apoio de

instituições livremente emanadas da Authoridade legítima,

feitas para garantir sua felicidade, e ao mesmo tempo o

socego das nações.
" Em sua justa solicitude por huma das classes mais

interessantes de seus súbditos , ordena V. M. que se di-

rijáo grandes cruseiros a todos os pontos que mais impor-

tão á segurança do commercio Franeex,. A nossa Marinha,

aiáo o duvidamos , desempenhará esta missão protectora

com o 7elo e actividade que ostentou nos mares do Lf«

vante t
quando nossos Vasos servirão de refugio aos des-

graçados de todas as nações, e quando pôde ser que pe-

Ja primeira vez , hum apparato beliico recebeo as bên-

çãos dos amigos da hamanidade.
" Pertence a V. M. deliberar por si sobre as gran-

des questões de guerra ou paz. Esta funcção da alta pre-

logativa que a Providencia vos lia confiado , vós a tendes

exercido com a madureza que circunstancias tão graves

Tequerião. Pela nossa parte , Senhor , certos em vosso

amor para coro os vossos povos
,

que , se a guerra for

inevitável , vo-la fará cingir ao mais estreito circulo

;

confiados em vossa prudência
,
que não ha de deixar es-

capar occasião alguma de concluir huma paz honrosa
,

recebemos com respeito esta importante communieaçáò
,

e repetimos com vosco que somos FrancCzts.
'' Sim , Senhor , os Pares do vosso Reino

,
para os

quaes o nome de Fratcezts he o mais bello de todos os

títulos , tem os sentimentos , e conhecem os deveres de

Friincez.es , e cOm todos os seus esforços iião de concor-

rer a sustentar a dignidade da vossa Coroa , a honra e

a segurança da Pátria.
"

O Rei respondeo :
" Cóm prazer recebo a IVlemo-

ria da Camará dos Pares ; o concurso dos sentimentos

de que eila está animada he a melhor garantia da pros-

peridade do Estado.
"

LISBOA 26 de Fevereiro.

Extrafte de noticias das folhas de M*drid ati 21

do corrente.

Houve em Cadlí a 11 , i4, é i 5 do corrente sérias

turbulências. A G. de Madrid de 21 , em artigo de Ca-

dir. 14 diz que "tudo se reduzio á huma desobediência

"que não dá a melhor idéa dos que tanto gritâo =: Co«/-
^' titiilçúo — , e se esquecerão do art. 7.", que manda
*' obedecer ás Uls , e respeitar as authoridudes estabele-
*' cidas." Parece que deo principio a isto o empenharem-

se alguns homens turbulentos em que devia sahir da Ci-

dade o Batalhão de S. MarÇal
,

que pouco antes tinha

alli entrado entre vivas. O Chefe Polipico publicou hum
Edicto a este respeito.

A Sessão das Cortes extraordinárias acabou no dia

19 , em que o Presidente leo o discurso do Rei. -^ No
dia 20 houve a primeira sessão preparatória das Cortes

ordinárias de 182}. — No dito .dia 19 se publicou o De-

CO Aqui' a Dsõnja psieíé ter o caracter de ironia-

creto das Cortes, de 16, que diz; }," Se desde ,-ue aí

Cortes extraordinárias fecharem suas sessões, as cituiu^-
tancias exigirem que o Governo mude a sua r-.-sidencia

,

decretão as Cortes a sua trasladação para o ponto que
aquelle designar , de acordo com a Deoutaçío permsner-
te, e, se esta tiver cessado em suas funcçóes , de acor-
do com o Presidente e Secretários que se elegerem para
as Cortes ordinárias. — 2.° Neste caso o Governo con-
sultará primeiro, acerca do| sitio para que convier fazer a

trasladação
, huma Junta de Militares acreditados por sua

prudência e conhecimentos.

O Espectador de 2O diz :
'' Forão exonerados e<:-

ta tarde os Secretários d" Estado e do Despacho. Conta-s-e

de mil maneiras o que tem mediado para dar hum pj^so
tão perigoso nas circunstancias actuaes. '' — Tornáiáo .i

ficar servindo no mesmo dia á noite; mas interinamente,
tegundo se collige do Universal: — D.Thomás 0'Don'jie-
foi nomeado Governador interino de Madrid.

Os facciosos de BissiCrtS hião-se retirando por 5/-

guenza para 5»r/<7 : as tropas de Abisbat tomarão huns 1 jo
por surpreza , e hiáo avançando á proporção que Bí-jkc-

res se hia retirando. Parte das tropas de Bessieres
,
que

tinhão ficado da banda esquerda do T*/» sesjuia para Che-

ca ., e alguns pjra Valendn. O ultimo officin de Abi<bal

era datado áe Anquita a iS de Fevereiro, e avisava que,
hia marchar para Medinaceli.

O Embaixador Francez Conde de Lugnrde chegou a

Poríi no dia 9 do corrente , e o Duque de 5. Liicren-

ço parece devia sahir de Paris para Loiídrcs no dia lO-,

como Embaixador d'Hespanha.

Sr. Redactor da Gazeta Vuivenal.

Desde a ultima vez que lhe escrevi tem o m.eu can-

çado espirito sofFiido notáveis impressões. Os Díjrios dor

Governo, que fazem, corr.o já sabe, o meu après diner^

occupárão a minha idéa ; mas esta saudável , e tão pro-

fícua leitura foi interrompida por hum amigo, o q\ial me
trouxe as folhas do Paquete chegado alli nas vésperas do
dia 10 do corrente mez. Fiquei pasmado de tai>ta cousa

que li. Confesso-lhe , Sr. Redactor, que tive impulsos

de pegar logo na penna, e alinhavar como podesse huma
falia , arenga . . . . , ou como queirão chamar-lhe ; porím
reflectindo, disse com os meus botões: =; demos-lhe mn-
rentena ; huma de duas, ou os ^ue tem nas rrãos as ré-

deas do Governo tomão as deliberações prudentes que as

circunstancias estão dictando, ou aliás não faltarão es-

critores , e bem aparadas pennas que indiquem o verda-

deiro trilho aos extraviados viajantes. Nesta segunda liy-

pothese não me enganei eu
,

por quanto cumpre coiitcs-

jar que todos os nossos Escritores se reunirão , e tem
sido colierentes em debeliar victoriosamente muitas des-

sas medidas , e projectos
,

que attopcllada e impolitíca-

mente tem apparecido por esses Diários , e se conservão

em letra redonda para vergonha de alguns, admiração e

pasmo de muitos, e desengano de todos. — No interval-

lo pois que decorreo até i memorável Sessão do dia lO,

eu reflecti muito seriamente , e combinei tudo quanto

nos deve recordar a historia antiga , a m.oderna , e a ex-

periência em fim de tantas revoluções. Fiz o parallelo

entre a França e Hespanha , e no calor da minha ima-

ginação pareceo-me ver resurgir esses mais rscentes tf

decantados Filósofos instigadores, e mais próximas causai

das actuaes desgraças. Então lhes disse eu : — Vinde , ó

Frerets , Rousseaus , Arouets , Helvécios, Diderocs , e

Dupuis, etc. , tornai a ler o que por aiii escrevestets.

Que vedes em ftucto de vossas máximas, doutrinas,,

subtilezas, e sofismas? Ahi tendes .... a desordem, es.-

trago, insubordinação, revoltas, dessolação , miséria,

confusão, guerra, e morre. — Vinde vós outros, discí-

pulos destes Mestres ; chejai , Robspierres, Marats , Dan-

tons , Brissots , e tantos mais , vede o que aproveitarão

tantos horrores, proscripções , bastilhas, metralhadas!

vêdd as guilhotinas cstOírendo ainda saague puro, e ím-
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puro Je tant.T; victini.-« , ora iiinocenteí ,
tjfn ciil],iai).is

,

já homens, ciejnças , ví!ÍioS, jd a Raiiilíi infeliz Wnria

AiUoiiielt.i , as.Ciciilas Rainrtis , a< Carloía? Crirdai'!
; já

o desgriçaLló Luiz lâ, e já fiiialriíente muitos de vós

mesmos. Respòrfdei : Qué aproveitou a França cóiri e«-

sas falsai luies^ e filosofishio proclaríiado ^ "cmn e';^t's

Cluhs ; com rsses Directórios e còiti fàiito^ outros

projectos exaltados ^ frenéticos , itiferojes , e contrapro-

ducentes ? Eu vo-to difd (^ e eíles o diriá-T se .t.í r.i vi-

vessem): alcançou, em lugar das fortuna*' e liberdade

que lhe apregoáveis tão liLierálmeiíte, o ncliar-se em bre-

ve subjugada, .e prepà com huma corrrriVe dá' fvrf.i ao

cjrro desse incomparável Tyranno e li-.-spIta. Aem tu

também, HOtaVel Corso, filho e herdeiro da revoliiçõa
,

levanta, se podes, essa feroz e altiva frente, dÍ7e : que

males acar^et,as,te tu, e.teus delegados sobre âqdfclies es-

cravos quc dominavas ?r,:= A cesúeira , i ÈúêríS , a mot'S

tandade, e no .fim a prnvo'ca(ta invasão ilo's çxercitoi tll-

liaitoi , çui')5 Soberanos ,.coi'iduzindo-os t;iO gloriosamen-

te ao interior da Fra.iça , mostrarão eVidefiteitiente qlíá

as siias, vistas , e projecto efa despido de focítV ' ò iilté-

resse pesspal , ou de (:ónqú'st.i , e sò tendia , cómn d

experiência mostrou , a reprimir os excessos dó despotis'

mo revolucionário, coiloirandó no Throno áquelle l.iiit,

li, em cujo rrinado se acha a França, corn hiima abun-

dância que fjrta todas as classes, com huma admjrii-.tracão

Ião bem dirigida em linanças , recursos , e saldo ã fuvor,

como consta dos apresentados documentos» S.ibei priis
,

rodos v6s, ó embrulhadores filosófico', presintcs, pretérito?,

e futuro?,, que ,a Fi ,i>jfa rôza,. e collie todas estas Vanta-

gens, porque no iniervailo que teiii decorrido, se tem
conservado tranquilla ; he porque os povót tem obede-

cido a esse me^mo Rei, que nluítòs révoluíionafios tem
desejado derr bar do Throno ; contra o qual terh decla-

mado tantos Btu/fliiuHj e còffipánhiã : hé p'flt(^ue o povo
e 3 tropa njo se, tem deixado illudir, e arrastar por es-

ses inquietos , sinistro' ,' e ambiciosts i^eríoiíj ,'b~' outros

taes. Dem-se muita erribòra óutfas causas tfet.io feliz

mudança : enredcín , intri^urm , desfigurem quanto qlli-

zeiem : a verdade he está
';

os factos em alta^^vòi; a pro-

ciamáo. ...

Não.íeja pois inútil a (içío da historiai ,c<Vrifemple-

se de boa fé ;' chore-se ainda sobre essas effsangoenlada?

e mjl ejixiitas paginas; medite-se com reflexão e pio-

veito sobre -os fins desastrosos de lautas tevoluçfle"? , de
tantas guerras civis, onde ó pai tem inorto o filho,' t>

irmão o outro irmão, o amigo o seu aniigõ ! ! Ah! quan-

do me recordo de tantos horfores ; qliando comparo tan-

tas relações com a mal fadada Heipanlia, labiinr ex ecu-

ln tiim ijiiofjtie guia méis ! ! ! Ora pois enxuguem-se as

lagrimas, recobre-se o animo;' lião sejamói Heraclitas
^

nem Demotrites.
., , .

.
-

Desviemos já 'ás yjstãí ^de tão doloroso quadro, e

em quanto ao longe' ròncão esses cem grossos canhões
,

\'ejanios o que cimpre a nós outros Portuguczes , aind.i

não citados nessas decantadas NotificaçcVeS". -^ Será por
ventura ir. provocar huma guerra civil, de que milagro-

samente temos escapado? Será prudente, adequado, e

até politico ir envolver-nos em discussões e doutrinas

que nát) vem a propósito ? Kão será nieHiOV que sem bu-
lha

, nem estrondo', se tomem as medidas , e precauçõís

necessárias? medidas, e precauções
,
que toda e qualquer

Nação pôde pôr eiri pratica incontestavelmente? Ttata-
se por exemplo de levar o Exercito a hum pé conve-
niente ; rnu!to bem : mas para o fazer he necessário ou
útil que se esteja a perder o tempo em declamações ae-

riaí e fut««s ?. Não. Trata se de adquirir meios para as

despezís relítivas : convirá para isto excitar a .indisposi-

ção «> má ..voiitade de^sses mesmos, de quem se podem
obter ? $a!Á justo e cojistitucional o principiar por ater-

rallos coni ameaças revoltantes de lhes jr sacar á força

esses mesmos recursos, que só aproveitSo..q,uando a união
e a boa fé os chainão ? e isto sem ainda $ere"m otividos

para conhecerem então os que o exigem , se tern já en-

co.atrado huma negativa absoluta ? Trata-se da união de

vontadffs , e partidos: será de equidade,-, e de proveito y

ciamjf altamente contra os dcscontenlts, irritall<s; amea-
çai- corn suspensões do Imbeas corpus os culpados a tro-

clie mochc coih os innocentes ? ir deste niodo pôr em
desassocego e desconfiança o í idadáo tranquillo , amigo,
ili Pátria', e da boa ordem, lá porque não agrada a es-

te osí jqlieMe por seu modo de pensar , sem se tctlectif

v^iie fides simdciida ,
nou obliganda i . . , . Ah, Legi<ljdo-

ri-s , e Governantes! não he , não he este de ceito o
caihinlio por onde rós, e nós podemos marchar seguros :

a contingência abrange todos os resultados
, mas a pro-

babilidade n'á') os indica Senão péssimos , e contrapiodu-»

Cintes com hum tal methr.do, e escolha de meios, hu ,

é todos os Cidadãos sensatos , não esperamos Senão qus
lanceis mão dos arbítrios prudentes, coidatcs, justos, e

Éonstitncionaes. ' Não - esqueçais a etprntancadade , e a

incOifjparavcl disposição com que este Ptvo vos teccbeo

e.-n setis braços ; a expectação em que tem estado a es-

pera das fortunas e bens promettidns por \ ós , ó Rege-
neradores, cm tintas Ptoclamações I ! ! Elias txisteri)...

oh !- não queirais que em frente déllis se faça hun) iri-

íeró e aVesSO cOhtraste. Será pcssivel que vós não a^

passeis pelos olhos todos os di'as ? e >]iie-, quando indi-

cais, è apptováis estas ou aqucllas nledidaS , não as con-

fronteis com a íetra r força de tãO solcmnts hypotliecjS ?

Pois será bom qiie ninguém se esqueça do seu cont.tíido.

— Não será por ventma hum rasgo da ir.ais fciâ e nec
gra ingratidão da parte de todo aquelle que petteiiOer

fe.i:'Ofílpens.-ir a trznquillidade e resignação dcs } oríi/gue-

iíj''chn') niedidaí e projectes atctradotcs, cm que se cal-

CariaO aos pés o direito de pre/riedade, a seiurauça pes-

soal, á liberdade dn liuprcia ,
e todo» cSses n ais bens;,

após 'Ò5' quaes teilíi cotrjdo os suborisscs P< » ííígncjttj,?

Ueixe-sé' pfcrs d» tis estar incu^•cando » caria, passo, por

conspiradores, poí ifíifhigns internos.... Se tem Jiavido

conspirações ; se 'a>' provas são incwitraslaveis
, clarisfi-

"rliaçj e como se reqúeTtm, apresenten.-nat.: se as hou.ysf

|)ará futuio , '^hi- t-eni ás Leis ,: processevri , jiilsueni, e
castiguem os indubitavt lrr;ente culpados: mas nãC|,?t-jío

"as acciJsações vagâJ 'j- t aeiias o painm tioitruni ^aoiíúia-

';jí(i(i> Digão sim,"-^(i"e
,
o niimeio. dos descendentes he

immcnso , e creste' diarismente ; consulte cada huni »si{t

consciência, e veja impatcialner.te , , se he cem Carjs*,

ou sem ella que este descontentamento tcnj ptogredidcj

!

Entre tanto eu v'ejõ , é todos vem nisto iitsmo O raro

è'xeiTiplo de subrrissão , e paciência do povo Pottugue^.
Sim, Cotrvosco fallo , ó descontentes! continua) tr.ac-

quillos
, cibèdeÇei ás Leis , o vosso merecinitnto anda na

prMpòrção dos vossos sacrifícios. Ctm vosco fallo agota ,

ó Liberaes exaltados ! tomai conta'-, não. sejais os primej-
r'os em atirar cOm- à luva, temei <o fuior qiie a miséria,

á fo'iTie ', é
,
a dèisésperação pedem excitar em tantos, e

tantos desgraçados. Não queirais salpicar, ou allagat de
sangue a causa

,
que pôde dcfendtr^se pi;T outros rr.eios ;

mas ^niinca com estes : olhai para a Hespanha. (^uc tem
efli adiantado com os hoirores da guerra civil ? Esti
acaso ínais bem estabelecido cem ella o íjístema consti-

tucional ? Não vedes "que lie essa mesma guerra civil o
maior 'dos pretextos que os Ailiados leni proclamado p,-
"ra intervirem hostilmente ? Não seria pois para desej r

que desde já ella acabasse em Hcspankíi , e se coirme.-
tessé toda a contenda Unicamente aos exércitos comb^ -

tentes, e desappareceste para logo o espirito de paitido ,
Ct)nciliando-se do modo possível a' uni o , ou a maiorida-

de das vontades? He só assim que. eu .posso <near»r a
probabilidade dò resultado a favop. de rtiisera Heipa-iiía.

Intitulo assim à Hcspi ,J.o
, porque a guerra he sfempie

huma calamidade, e porque estamos lerdo hoje eslai»s*

Compadecendo d'hom cetto modo. a mesma Franja , ape-

2ar de ser sustentsda por exeicrtos fotwidEVeis
, Poten-

cias alliadas , e dirdieirti b;:stante. Griíe^se pois en bora

ás armas lá nas margení desse fan.OfO R/.ího. Gtite-se

is armas li nesses escarpados Pj/renuéos ; gtite-se tam-
bém as armas entre a ja notificada Heiponha ; cuide po-

rém Portugal "seiti eítrcndo em tcdos os meies de pre-
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caução. Phimemse os ânimos, concilietn-se, combinem-
se os m;ios ; nas de nenhum modo se grite , nem clia-

ine á íntiisposição , ao terror, á desconfiança, á guerra

civil," eanari-juia Pezeni-se todas as liypotheses , c veja-

se bem
,

que aini+a que os Kespanlioes Liberaes conse-

guissem o dar cabo de todos os facciosos, descontentes
,

inimigos internos etc. , d« que serviria, pergunto eu, a

momentânea existência desse punliado de Liberaes exif-

tados e frenéticos que ficassem sitnivivos sobre as cin-

2âS da mal fadada, e infeliz Pátria ? Abandonados da pru-

dência , e do juizo, sobre os riits llies viri ,o logo esses

millrares de baionetas, que não marchão senão contra

elles, contra o espirito revolucionário, e contr» essa

mesma o-uerra civil ,
segundo os Alliados proclanúo nas

suas notas-

He pois á razão, e i prudência que eu vos clianic
,

ó CoiTcidadãos. Aproveite-se o tempo no útil, decoroso,

é justo. Nío queiramos acarretar sobre nossas cabeças as

desgraças, que ainda não começarão : liaja resignação com

as presentes; affastemos as futuras. E vós. Ministros,

Authoridades constituidas , dai o e.Nemplo da moderaçío
,

e da actividade bem regrada, tende presente nosso tri-

vial , mas muito certo adagio : = apanhão-se mais moscas

com huma colher de mel, do que com bum Tonel de

.yjiijtrft;. — Queixa-sa algum de vós , lamenta se e diz : =
<]ue se acha preplexo , e interrompido na marcha das suas

luncçoes, com os clamores , invectivas, e opiniões produ-

zidas nos Periódicos Eom : cu vos indico o caminho

verdadeira para evitar todos esses estorvos (ou ao menos

para náo lhes dar motivos). Portai-vos com imparcialida-

de justiça , e decoio no exercício dos vossos cargos ;

sede accessiveis a todos, sem a maldita distincção dos no-

mes, epithetos, e alcunhas do tempo. Em encontrando

"lium'liomem probo, honrado, e sisudo, acolhei-o , em-

pregai o, (se com efFeito elle quizer ser empregado agora !)

ainda que vos pareça corcunda , se for honrado ,
fiai-vos

'mais nelle , do que naqueljes queinçulcando-se , e pa-

'lecemlovos Liberaes-, não terão talj^fez p mesmo fundo

demérito, talento , e virtude. ;,i!:cl;.K,r

Principiai ji por cohibir , ou acabar, com esses Ceii'

jores , e outros escritores assalariados do mesmo jaez

,

que não tem feito senão provocar muitas, e muitas in-

vectivas que vos iiicommodâo. Se os escritores
,

e jor-

nalistas ^e excederem então;... lá tepdes o Jury ,
e as

Leis; reprimi-os ,
castigaios ;

porém minca appeleis pa-

ra medidrs violentas e illegaes
,

que ponbáo os ânimos

em discórdia , e em desespero. Que cousa he lembrar,

indicai , e pedir authorisacóes para proceder como árbi-

tros , Déspotas ,e Mandões? Insistir na fat.íl e tyiannica

•suspensão do habeos corpus} Não corre o pe;o ao menos

com o exemplo da visinha H£.f>fl(i^«, que a pezar de ter

partidos armados dentro em si ,
ainda não quiz empregar

esse ultimo signâhda gangrena politica ? Tão bom uso

"vimos ha poueo fazer desse ensaio entre nós? Seri pos-

sível que possais provar que entre os depnrtades
,

e pre-

zos exista algum' levemente culpado ,
ou inteiramente

innocente? E se comefTíito se pode
,
porque não acce

Jerais est

sem jus ,_- -^ r ',
- „,

que socego , e confiança pôde estar em sua casa o Ci-

dadão pacifico, como pôde elle pensar = eu náa movo a

desordem, eu, lie verdade que sofír.o privações, estou

opprimido e afrtioto ,. mas obedeço ás Leis ,
não conspi-

TO, nem tenho disso-, o mais pequeno desejo ;
nao co-

nheço tão pouco entre as minhas rellaçóes individuo al-

gum com desejos de conspirar.. . entre tanto ,
eu posso

facilmente ser provocado a morrer ,
ou a matar na de-

fensiva ; eu posso ser levado á prizão , ao degredo arbi-

traria, ou sinistramente ! E lá porque os Francezes_des-

cèm p'or esses Pyrennéos sem os Ponagueics os chama-

rem , havemos sei envolvidos e arrastados no meio d ar-

bitrariedade , e despotismo. — Será este o fructo
, e o

desfexo de tanto soffrimento , e resignação ? Será para

ite í b se comensito se pi'"c
,

|j>j'-í"v- »" ..«.«.v-

;sta prova, este desengano ? Pertende-se ainda.,

stificaçáo da primeira, ir entrar na segunda ? corii

taes resultados que se fez ejta Constituição, que todo»

clamão que seja observada , e não infringida ? Devere-
mos reciprocamente acabar aos ferros de nossos Concida-
dãos, antes de- arrostarmos em campo as lanças dos nos-

sos inimigos ? Oh scena de dór, espanto , e indignação I

'

Corra-se-lhe já hum denso véo ; esperemos melhor sorte

d'aquelles que nos dirigem; elles reflectirão; elles não

quererão passar desagradavelmente pelo comparativo do
nosso mestre, e velho Horaci» : — Optimui itte eit (jut

mhtiis iirgítur:

Aproveite-se o tempo , torno a repetir , em esco-

lher e approvar os meios para a nossa attitude de pre-

caução , e defensiva : mas não se perca em Projectos

assoladores : não se dê pasto , e assumpto ás ptnnas
dos jornalistas. Cuide-se deveras , e a propósito nos gra-

ves assumptos que nos rodeão. Tratemos de repellir com
as armas a eventual invasão do nosso Território ; mas
não se esteja a invectivar essts Monarcas

,
que só farão

caso talvez dessas rapsódias para reforçar os pretextos da

invasão. Deixe-se lá Fernando KII com o tal =r neto ~
neto ( com» a ntãi » pnrio ) , =: deixe se a d-)Utrina , ou
questão se elle deve oThrono aos esforços dos exércitos

alliados, que expulsarão os Francezes , ou á Constituição

de Cndix. Os que não são cegos , e que querem ver

,

achão esses acontecimentos ainda recentemente escriptot

em varias obras , sendo em estillo bem claro
,
por exem-

plo , a de Rafael de Velez, em jSiS.

Não he pois com as declamações mais ou menos exa-

geradas
,
que se hão de debellar os inimigos Se acaso se

appelar, e confiar demasiadamente nesta qualidade de ar-

mas, então, talvez que elles por fim contem avictoria,

e que ainda nos nossos dias tenhamos de ver algum no-

vo Voltaire com huma espécie , ou imitação de huma se-

gunda Htnriada , vertendo-a talvez em Latim para lhe

dar huma diffetente fornia, principiando:

Hexm canimus
,

qiii gallica regaa paravit ;

^' Jura pregam iirmis ^.et ayito lan^uiiie Jirnians t
ett."

E teriTjinando logo abaixo :

*' Fitdera Gusiadai , oc dehclavet Ihéroi
,

Et sedil sólio victorcjue
, pareusque suòrunu"

Haja em fim prudência, juizo, e até conhecimento

exacto, e não illusorio, da conveniência , e interesses

de cada hum; não cuidem salvar-se alguns no meio das

aguas turvas : os ubysmos , e os précipicios não tem so-

btescriptos. Batáo-se os exércitos ; mas a Nação fique

tranquilla. Os governantes empreguem-se em a restau-

rar , e não em a perder. Esta foi a sua promessa, este

he o seu dever, até pelo tão re^petido agora, //' nó, nò.

Obrem de boa fé, façáp. justiça imparcial , e tudo liirS

bem , ou melhor. Se lá nos altos ,
impenetráveis , e Jr-

resistiveis Decretos , a Constituição tem de vencer, a

prosperar, ella vencerá. Não lie com os punlués, espj-

das , e fuzis da guerra civil que até hoje ella se tem e*

tabelecido, e firmado na Hi:sfm,iha. Seja ella entre nós

guardada , e defendida em torno p-lo exemplo , e prati-

ca da prudência , virtude , moderação , e recta justiça ,

além rios meiosie precauções militares que a necessidade

aconselha. Se estas arm^s não valerem, outras não can-

ta o

Servatií ~ Servàndls.

ANVVVCIO.
Saliio á luz: Sentença profer,dn eontra AnttnU Joti

Cabral de Mello e Pint- r....„.j^^ J, n,;. ..., J,-

N.,

.N X \. L\i V iv. ^i ,\: b A iN A o i o N A L. fj^íjíll»!)
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ííEXTA FEIRA 23 DE FEVEREIRO.

F R Á. N q A.

Paris 9 ííe Fevereirtti

J_ista noite ás oito horas teve a honra a grande Depu-
tação da Camará dos Deputados de ser jiitroiJiizida á pre-

sença do Rei. O seu Presidente .Mr. Ravez leo a St-guiii-

te nii-rnoria :

"Sr. j— Ós Deputados dos Depattaríientos , vossos

.fieis súbditos
,
penetrados dos nn.iis vivos sentimentos de

gíitid.io e de amor , vem apresentar aosdegrdos do Thro-

no a homenagem de seu respeito.

•' A necessidade de votar de hum modo regular o

imposto annual, nos ha prescrito o dever de acudirmos

com presteza ao chamamento de V. M. A approvaçáo

do Rei e o bem' cía Nação' serão a têconnp"én5í db nosso

zelo.

"Com hurn
;
governo forte e paternal não podia dei-

xar de melhorar o estado interior do Reino. A prudên-
cia e energia dos Magistrados , e a religiosidade dos Jura-

dos , cuja consciência não tem podido ser intimidada , terti

frustrado as esperanças de todos os conspiradores , e es-

tes, á vista da justiça, não tem podido conseguir nerrt

sequer a satisfação da impunidade.
" Senhor ; era mui próprio do Rei Christianissimo

levantar as minas de nossos templos. Graças á vossa pie-

dosa sollicilude , 8 Relig,;ão torna á tomar cada dia aquel-

la .saudável influencia, que inspira aos homens mais ape-

go aos seus deveres , e mais respeito ás leis do èeu paiz.

A Concordata ultimamente concluída por V. i^l. com a

Santa Sé tem dado ás nossas Igrejas seus primitivos Pas-

tores. Em breve o trabalho e a indigência encontrarão

nos cainpos as consolações e soccorros de que tanto tem-
po tem .estado privados.

"As reaes ordens de V. M. tem prepafadd ilovos

meios de economia e lixado a ordem nás repai'tições di

contabilidade. — daqui em cfiante ha de a Prança èonhe-
cer melhor o legal emprego "das rendas publicas, e já co-

lhe o fructo dos progressivos melhoramentos da adminis-

tração. Huma sobra 'efe quarenta mil]iòe4 Ç rfe francos)
dos créditos abertos cm 1822 prova o estado prospero
em que se acha a nossa fazenda. — Só com o tomar a

formosa Fraiii;a á Religião., i legitimidade, á ordem,
e gozando finalmente da verdadeira nbftdadé ,' ensina á

Europa o inpdo de reparar os males públicos.' —^ Mas por-

que façalid'jde o exemplo da .ixo.ssa presente prosperidade,
e as lições

,
cj^e Doss3S^.desgráç.as' passadas não servem de

provçitoi alguni a \m,'J\ Çlstido -vizinho , Cuja independên-
cia não. deixamos de récçnhccer ? E poderíamos ver com
Socego as. discórdias ..qile o assolão , e abysmar-nos nos

jPeiigos e calamidadcs^ejue p affiigem e nós ahieação ? -

—

Destinado pela Providencia a fechar o abysmÓ'^dâs rsvcr-

hiçoes , não tem 'V. M. com seu paternal cuidado omit-

tido meio algum para libertar os seus ppvos destas des-

graças , e para salvar até a mesma HeifutKhn das funes-

tas consequências de alguns Stldados p.t;rjvifcs. — Hania

cega obstinação tem fepellido os Conselhos do Chefe da

Augusta Famili£ dOs Borbons.

"Senhor: Somos FronítifJ , e nenhum sacrifício se-

rá custrtsci aos vossos povos para defendereis a dignida-

de da Coroa, a honra c a seguridade da França- -:-

A

V. M. , Senhor, compete deliberar sobie isto, e a nós

conccrrerrtTis com os ttosSos eslorços para a generosa em-

preza de suffocar a anarquia para não <oiioiiist3t-mos se.*

não a paz
;

para restituir a liberdade a hum Rei <io vos-

so san^lie , e assegurar o repoUzo da hespanha ccnsojl-

dando o da França ; para livrar do jugp oa oppressáo a

hum povo magnânimo que nos ajudou a quebrar nossas

cadeias , e que não pôde receber inítui^içóts cciitrrn.es a

seus Valos e costumes senão do stu lts;itino Soberano.
" *'.í^enhor : O vOsso valotesoi e fiel Exercito, que

soube desprezar as vi'5 ins'ftuaçóes da rcbellião , vôa apos-

se debaixo da Bandeira das Lizes á voz de V. Al Es-

ta Bandeira empunhada ^ for tum Fiincipe que o vosso

coração e os vossos povos se comprazem em chamar fi-

lho vosso; esta-iiebte ilandeira só. será inimiga para os

facciosos. - -'1'
, .'< ..

" Damos graças '* V>.'''M;' pelas .precauções que tem

tomado para proteger o nosso commerçio maiitin/o- A
prudente previsão de V. M. cuida de todos os nossos in-

tcreses , e as forças navaes de V..W., que offerecérão

tantas \-ezes soccorros úteis á hiin anidade «ustentaráó

com o mesmo denodo a honra da landtira Franceza.

"Senhor : Os Deputados dos Departamentos, súb-

ditos 'fieis de V. i>1. ; ttansmittiraó ao \osso povo a pre-

funda sensação^ qiie Ihiesí causão as vossas Reaes promes-

sas. Dir-lhe-hão que o mais justo dos Reis não quer to-

mar as armas senão para manter a ordem social, e cue

não as terá empunhudas mais tempo <jUe o que fot para

isso néce'ssario ; e para' preservar o nosso paiz e as nos-

sas instituições de todo o principio contagioso e desor-

ganisador." - ' " " -'•;'; ;. .:;

O Rei reípondeo :'';Recebor com.Oijisiw prazer ,

a

mernoria da (amara dos Deputados.— Serei fiel ás obri-

çaçóes qíje hei contrahi<lo ;
porém succeda o que succe-

'der , a prosperidade da França no interior,, e sua consi-

deração no exterior hão de resultar da minha intima união

com "ai duas Gaitiaraí L«gisla£ivas."
'.'•' ...(' '

'

LISBOA 27 de Fevereiro.

Hòntem se festejôa o anniversario do dia í6 de Fe-

vereTro de i3si v .eni que S. W. Houv< por bem decla-

mar nó' Ri* de Janeirêí» suaadherencia, aoSyjtfhj» Coni-
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títudonal. Houve a costumacla parat^a , einl)andeiráráo-se

as Fortalezas e Embarcações de guerra , e deo S. M, o
heijamáo do estilo em taes dias no Palácio da Btmpojta.

A" noite, illuminada parte da Cidade, loi S. Mi ao Thea-
tro de S. Carlos , onde se repriísentava o Drama Sacro

Moi/iés. A' chegada de S. M. com os Sereníssimos Se-
nhores Intante e Inlantas , re';soou n» Sala , apinhada

de povo, hum enérgico Viva ElRii
,
que foi geralmente

exprimido por todo o brilliante concurso dos espestado-

res ; depois houve outro Viva <ij Cortes^ e continuou

o espectáculo com o maior silencio e mais profundo res-

peito do publico
, que deo às Augustas Pessoas a mais

decisiva prova da veneração e amor que lhe consagrão

os Partugucíci. Terminado o espectáculo três vezes re-

tumbou a" Sala Viva ElRci '. Viva £/RW ! Vivn EIRei l a

íjue S. M. e SS, AA. corresponderão com aquella alTabi-

Jidade que lhes he innata , e que lie hum penhor do pa-

ternal affecto que professão a esta illustre Nação. O hym-
no Constitucional cantou-se no Theatro da Rua dos Cti-
Jei , onde também houve divertimento análogo á solem-
nidade do dia.

Na SessSo da» Cortes d'Heipanlia de l8 do cowen-

te tratando-se da necessidade de approvar t}ue cessassem

as faculdades extraordmarias concedidas ao Governo para

differentes objectos em virtude das criticas circunstancias

tfm que se acha a Nação, e tendo fallado pró e contra

a moção vários Deputados , explicou-se o Dcp. D, Joa-

'ijuiiii Ttrrer noí termos seguintes:

"Dizem os Senhores que tem impugnado a propo-

sição que as circunstancias sio as mssmas que aquellas

em que se concedeo a authorisação ; mas isto não se tem
provado, e creio pelo contrario que tem variado muito.

Ignorão.por ventura os S"enhores que tem impugnado a

proposição, que existe hum ger„iea -de confpiração qui

rião podemos extirpar } Desde o anno de 20 se tem obser-

vado constantemente que depois de <oncluida huma Legis-

latura sempre t-em rebentado conspirações. Ha algum Se-

nhor Deputado a cujas mãos não tenhão chegado nestes

dias proclamações sediciosas e outros
,

papeis incendiários,
'

<]ue tem por objecto desanimar os cidadãos? Ignora-se

que se falia muito em huma mudança de Ministério?

"^uem duvida pois que se chegasse a reaiizar-se esta tnu-

dança , e occupassem os lugares outras pessoas com me>
nos patriotismo que as actuaes que os occupão, poderião

talvez abusar daquelia authorisação? etc. •' — Não se pô-

de duvidar que nestas palavras que soarão naquelle Con-

gresso se dá sobejo testemunho da gangrena politica de

<]ue está agitada aquella nação, e da dilficuldade da sua

cura. — Aquella authorisação cessou eoj parte.

Huma empreza litterariíi , digna da Religião, e dos

'Portuguezes , se vai pór em pratica na Cidade ds Coifli-

bra
,
que muito desejamos ver surtir todo o bom effeito

que merece : ella se annuncia na seguinte Circular, que

se tem enviado a muitas pessoas, impressa em bello ty-

po na officina do Editor da Obra, a qual nos consta se-

lá desempenhada por sujeitos :mui dignos de confiança.

Cireiúar,

'• Desde que a Lei da Liberdade da Imprensa facili-

tou a propagação da verdade, rrobre e único fito a que

"todos os Escriptore» devem sempre dirigir os seus escri-

ptos , nenhum deíles tomou ainda a sublime empreza de

"e<;pecialmente a dedicar aos interesses da Religião ; ten-

do havido alguns ingratos que, mais ou menos ás ciaras,

Jiajão tentado dissemirtar princípios de indiferença , ou

de relaxação dos laços religiosos. Incautos ! que nem aten-

dem que a decadência da Beiigi.áo abre as voragens da

Tuina social !

''iPara que náo continuetn
,

pois, a engrossar sassim,

e tão folgados , fissas empestados vaporps do erro e da

impiedade, que t-^Lsvjantantlo-se das cavernas d.o.ajsismo,

andío tentando abafar ns horizontes da nessa Pátria,

que tinha por brazão glorioso a pureza da Fé em to-
dos os tempos, he que huma Sociedade Cliristâ^ santifican-

do a Liberdade da Imprensa, se propõe na Cidade de
Coimbra a publicar mensalmente hum Livro, ou Cader-
no, que sirva de propagar a Luz da Religião, e purifi-

car a moral dos povos : para o que toma por diviza a
Sentença lie Santo Agostinho : In necctssariis unltas , ia

diibiis liiertas ^ in omnibus charitas no dogma concor»
dia, no questionável liberdade , e em tudo amor de Deot
e do próximo.

Eçcolheo-se para esta obra o titulo dt Arquivos do

Religião Christã
,
por que todos os artigos terão por fim

ou responder ds calumnias e sofismas dos incrédulos ; ou
expor as razões , e fundamentos por que a mesma Reli-

gião merece o respeito , e a adoração dos homens , ou
tratar assumptos de correcção contra abuzos , e supersti-

ções ; ou cooperar para a instrucção do Clero; ou diri-

gir a educação christã da mocidade ; ou finalmente colli-

gif artigos, que sejâo de amenidade litteraria em matérias

ecciesiasticas : o que fará que estes Livrinbos , ou Arqui-
vos sejão úteis , agradáveis , e populares.

Com este pensamento solicita , e convida a dita

Sociedade Christã o zelo de V. para que , assignaii-

do e promovendo que outros assignem , se dé vida, e

movimento a esta obra; e se possa, por nieio delia,

obter o precioso lucro de huma disseminação da verdade,

que fecunde de seus celestes dons , e luzes o espirito

dos povos ; fim para que o Editor estabeleceo a sua Im-
prensa.

E ,
para que a Nação toda conheça o zelo religioso

das Jerarquias do Clero, dos Sábios e dos (_ idadãos mais

abastados, publícar-se-ha a Lista nominal de todas as pes-

soas convidadas, com a declaração das que subicrevetem,

ou não subscreverem.

Permita Deos que a sobredita Sociedade possa, como
deseja , repartir grátis , ou quasi grátis

,
pelo povo gran-

de abundância áos Àrçuivos da Religião
,

para o instruir í

Este bem depende unicamente daconcutrencia dos Senho-

res Assignaotes.

Condições da Suhitripçõo :

I. A publicação será mensal , e nenhum Livro terá

menos de 120 paginas, em 4° ou t." máximo.

II. o I. numero sahirá logo que haja surncient!;

numero de assignaturas.

III. A assignatura por anno será de 8:000 rs. , «por

6 mezes será de 4:'JC0.
"' "'

,
'.' j,' '

IV. As pessoas, <jiie , se dignarern 'coadjuvar
,

por

bem da Religião, este importante plano, com as suas

subscripções
,
podem mandallas fazer a caía do Editor-Col-

laborador Manoel Nunes do Fonccca, Reitor da Sé de

Coimbra , e residente na mesma Cidade, em a rua dos

Coutinhos ; ou remet ter lhas pelo Correio. A todas se

entregará, pelo mesmo modo que for feita a subscripção,

hum recibo assignado pelo sobredito Editor.

V. Todas as pessoas
,

qiie , cem os seus trabalhos

Jitterarios , quizerem honrar, e enriquecer este Jornal,

único e novo, no seu género, em nossa terra pode en-

viar o seu manuscripto , franco de porte, com a direc-

ção referida em o numero 4.°

VI. Neste Jornal nem se darão novidaides politicas,

nem sp farão reflexões sobre ellas.

CORTFS.

—

Sessão do dià 27 de Fevereiro.

Aberta a Sessão ás horas do costume , e lida peto

Sr. Secretario Sousa Casteibranco a acta da precedente ,

,que foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Telgueirat

do expediente, em que se compreliendia a seguinte cor-

respondência : — Hum officio Ao Governo ppla Secretari»

d'Estado dos Negócios do Reino , incluindo i Inftirmaçâf»

dada pelo Guarda mór superintendente interino do Sai de

Sctub"! sobre o requerimento dç vatjos proprietários •
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rjpitács c?e NaviOí ; d Tomniissío rfn Commercfo. Ou-
tro em que expõe que não tendo o Tcneiit'? Coronel re*

formado ^o Regimento de Milícias de Be/ii
, António

Carvalhede Almeida, dado no tempo 3pra2a1o o di-vido

juramento á Constituição Politica da Monarquia por ca-

prichos , e desintelHgettcia, ou ignorância reciproca entre

elle , e a Camará da Villa de CUmira ^ esta prompto a

jurar ; mas obstjndn-jlie o ter expirado o prajo Ha l,c:,

rifferece sste negocio á consideração do Soher.Mio Con-

•iresso ! passou á Commisfão de Justiça (jvil. Outro in-

cluindo o reauerimento de Josc de Sequeira Canipello,

JMajor Graduado , e ex-Commandante do l^squa 1r,\n de

Cavallaria de Linha de fcrnamhuco , condt-niiijdo a Strr

expulso por Sentença do Conselho de Guerra interior , e

pede se lhe faça novo Conselho de Guerra ; á Conimis-

>ão Militar,

Mandou-se fa7er menção honrosa das felicitações que

dirigem: o IMajor Commandante, e ma's Olllciaes per si,

K por seus Camaradas do |.° Regimento de Inlanteria de

Milícias da Cidide do Maranhão ; as Camarás Cnnstitu-

cionaes de Pernes, Domes , e da Torre do Nltricorvo \

e com agrado ai dos JuÍ2es Proprietário» e Substituto da

villa de Peinet.

A'Commiss|o do Ultramar hum officio da Juntj Pro-

visória do Governo do Maranhão ^ incluindo representa-

ção do Official Maior da Secretaria daqirelle Gpverno.

A' Commissân das Petições luima lepresentaçáo pa-

ra jervir de instrucçáo á discussão da h-filidade da Acta

do eleito reputado Domingoi Joié àe Sá Pinto.

A' Crnimissão de Estadística liuma Memoria do J.°

Sargento do Corpo Telegráfico João Baptista de Carvalho,

para a formação de Telégrafos desde esta Capital até ás

honteiras de Franç<i.

Ficarão as Cortes inteiradas da moléstia do Sr, De-

putado Ahxandn José Gonfnluet Rtimot.

Ò Sr. Secretari-» Kasilio Alberto fez a chamada , e

disse se achaváo presentes io6 Srs. Deputados , e qiie

Faltaváo 7 por estarem doentes , e i sem causa moti-

vada.

(C»nc/oiV-jcA<T.)

Tendo o Tirigadeiro Jo^o Carlot r!e S.ildnnlia sido

nomeado e instado para comniandar a ExpediçSo ultima

que foi pata a B.i/i/n , e mostrado a precisão que havia

de lhe dar huiiia extensão de meios adequados a conse-

guir o fim da f mpreza , não se lhe attendcráo suas re-

quisições, e não querendo sem isso comprometter o seu

credito, e o lustre das armas Portuguezas nesta Expedi-

ção , se recusou a acceitar este Comniando , o que me-
lhor se vé da seguinte

Expoiiçéo yrtinca , e iigeniia dos mftivos que deeidirTio

o Bfigoáeiro João Carlos de Saldonha de Oliveira e

Djuii «» não acceitar o Commatdo da Exfcdição para

a Uahia,

I/|'|íjí nir? de i'ahstenir de vloter sciemmeiít h droit

d'autrai ; mais il est souvcnf innl-oisé de "leitre luf-

jisamintnt sts droits á coiiveft Sans nutre á fagrei-

stiir : 1711'// j'ín prenne do"c á lui-meme d< ee iju'il

aura sonjlcrt.

Vicat. Du Droit Naturel § 27?,

Ha lances na carreira da vida , e particularmente na

carreira das Armas
,

qut a meditação mais cautelosa ji-

inais pôde prever , a prudência humana calcular , ou a

conducta mais illibada evitar , ou impedir : são desta or-

dem Os premeditados planos, e os incessantes exforços

de hum dos Ministroi d'FlRei p?ra acabrunhar hum Sol-

dado , cujo peito, a Pátria pelo espaço de derenOve an-

nos, ten» encontrado sempre descuberto , e em frente

àt seus Inimigos ; hum Official que atravessou a Guer-

ra da Península, e do Rio da Prata com honra, digni-

dade , e louvor 5
que tem obed«íido a todos 01 Gene-

raes, e Ministros
,
que EIRei tem empregado ha jq an*

noSj sem que liuma só vez ainda fosse prezo, nem mes*
1110 admoestado ; hum General que para conservar illezo

o seu juramento de lealdade (Ap. N. )) as Cortes , e a

EIRei acaba de fazer os mais penosos sacrificios que de
hoinern podem exigir-se, e de amor da Pátria esperar-se.

MjI pensava, e como poderia pensallo (se visto assom-

bra ) mal pensava o General J oáo Carlos de Saldanha de

Oliveita e Daun
,
que chegando á sua Pátria

,
por quem

abandonara tudo, sendo arrastado prezo de Porto Alegre

ao Rio de Janeiro
,
por fiel ils Cortes, e ao Rei, e obe-

diente aos seus Ministros , havia ser apenas chegado a

Poitugal reputado desobediente , e posto em Conselho

de Guerra

!

Tal a situação a que o General Suldanlta se vé re-

duzido em consequência da Portaria do ExcellentissimO

Senhor Manoel Gojiçalves de Miranda
,
que o manda jul-

gar por não ter acceitado o Commando da Expedição pa-

ra a Bahia , negando-lhe S. Exc. todos os meios que Q
General julgava indispensáveis para poder cbter-se, c

conservar a gloria das Armas , e a honra , e os interes-

ses da Nação.

A simples leitura dos Officios que O Genetal SoU
danlia levou á presença do Governo de 8 a 11 do cot»

rente, logo depois de receber a Portaria que o nomea-

va , comparada com os despachos ofticiaes , e suas datas
,

«sclarecida também com algumas expressões, de que usa-

rão os Excellentissimos Ministros da Guerra , e da Justi-

ça na conferencia, a que chamarão o General no dia lO

ás I I horas e meia da manhã , mostrará com a luz cJa

evidencia que os Ministros tinhão mais a peito salvar o

pondenor do Governo conipromcttido nas mal combina-

das medidas daquella Expedição, do que pacificar o Bra-

sil, acalmar as facçõ«s , extinguir as hostilidades, e cha-

malio novamente á obediência legal das Cortes Geraes
,

e d'EIRei.

O Publico verá que o General Saldanha nunca se

recusou ao Serviço, que não regeilou o Comniando ao

seu Officio W. i.°; mas que exigio aquilJo que o bom
senso, a razão, a experiência da Guerra, o conhecimen-

to topográfico do Brazil , seus hábitos, meios, e forças

fysicas , ou moraes torna>ão absolutamente indispensáveis

para abrir luima Campanha gloriosa ás Armas Portugue-

zas , e que satisfizesse as esperanças Nacionaes.

O General Rego (a quem ninguém imputara fra-

queza) e que primeiro f6ra nomeado , já tinha feito co-

nhecer ao Governo quão apoucados erão os meios que o

Governo destinava a fins tão grandes, e o Governo at-

tendeo-o ; era preciso dar mais ,
ou querer menos

;
pois

aonde fotça não ha , direito se perde. Que motivo tinha

o Excellentissimo Ministro da Guerra para suppõr o Ge-

neral 5<iW<in/i<» menos amante da Palria , e da gloria
,
que

cegamente tomasse sobre si huma empreza de gigante

com forças de piguemeo ? Em 1822, logo no principio,

grandes males se podião ter evitado; em jSsj a difFe-

rença lie immensa, e são precisos treplicados meios. Por-

que motivo se attendeo Rego, e desattendeo Saldanha?

O Publico veiá que desde o dia 8 até 11 não res-

ponde© o Ministro da Guerra ao General Saldanha, nem
levou o seu primeiro Officio i presença d'ElRei, como
vocalmente lhe disse : no dia 10 mandou-o chamar ; foi

o General , e encontrou com elle n» Secretaria d'Es(a4»

o Extellentissimo Ministro dns Justiças, tentarão arr,boi

persuadillo de que as forças que lhe daváo erío sobejas

para dissipar as facções do Brszil, e accrescentárâo am-

bos =; V. Exc. deve identificar-se comnosco , devemos

perder-nos , 00 salvar-nos todos ; o Governo não espera

que V. Exc. vá recuperar o Brazil , esta Expedição he

necessário que vá psra salvar o credito do Ministérios

e o Excellentissimo Ministro da Guerra augmentcu =: que

estava mui descontente com Madeira, que elle se tinha

conduzido mal = o General Saldanha ficou assombrado,

e só então vio o abismo que diante de si sc abria, re-

tirou-sc, e calculou pelo juízo que o Excellentissimo Mi-

nistro formava do Genetal Madeira , O que delle forma-
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tia ao menor desastre ! O Excellenfissimo Ministro não

se esqueceria de que o General lie Netn do Marquez de

Pombal para accusallo de traição, se hum dia só fosse

infeliz na Guerra ; pois se o salvar o Miniçterio he o úni-

co fim, que dúvida poria em empregar quaesquer meios?

Nesta persuação , e porque o Evcetíentissimo Minis-

tro da Guerra llie dissera náo Iiaver levado á presença

d'FJRei o seu Officio N. j.° e 2.°, diiigio-lhe o N. 5.";

o Publico .verá nelle que o General Soldanhn ^ longe de

recusar servir , antes se ofFerece para obedecer ao Gene-

ral Madeira
,

porqtie delle forma hcima idéa mais lisnn»

geira que o Excellentissimo Ministro da Guerra ; o Ge-
neral Madeira tem resistido ás Armas , e tem resistido

á seduccáo, e só o desejo de oniquillar toda a jloria Mi-

litar, poderá negar-lhe duas qualidades imminentes , Ci-

daáâo fiel , e Soldado valente.

He remarcavel a tatica do Excellentissimo Ministro

da Guerra em querer levar sempre d'assa|[o o General

Saldanha: logo na 1/ Portaria que llie intima a sua no-

meação, lhe diz com muita actividade r: embarque im«

mediatamente na Fragata P-;rola , e li ihe serão dirigidos

os Titulos , e Instrucções competentes.

Pe forma que se o General Saldanha embarcasse
,

e o tempo permittisse sahir no dia 8 , levava sobre a

sua cabeça a espada de Democles ; isto he, hum Coni-

mando da maior transcendência tanto Politica , como Mi-

litar sem ver as suas Instrudçóes ,
sem saber o que del-

le se exigia , e os meios qtie se lhe proporcionaváo ; e

o Governo também tinha a condescendência <ie entrerrar

assim ao acaso os mais caros interesses da Nação.

Este modo de combinar operações, a mil , e a mil

e seiscentas léguas da sede do Poder, será sublmie , e o

resultado de assíduos estudos em Mathematicas puras ;

porém como Turenne affirmou náo lhe ter sido jamais

preciso na carreira de tantas Campanhas resolver huma
equação do segundo gráo , e o Ministério da Guerra he

a primeira Commissáo , e grande encargo de que S. Exc.

o Sr. Miranda tem sido incumbido, não fallando por el-

Je ainda, nem os factos, nem a fama náo deve exigir

implícita fé nos seus Turbilhões.

Observe-se mais que oMiniuerio julgou convenien-

te combinar as Instrucções que devia dar á Regência

com os Regentes em ditíerentes conferencias , e o Ge-

neral que devia substituilla , e que tem ja huma respon-

sabilidade positiva, e determinada por Leis Militares,

Lei de responsabilidade, que ainda n.ro costumr- applicar-

se tão severamente ás Authoridades Civis , podia ir ao

acaso e com Instrucções equivocas talvez! Porque se

as operações íaliissem tortas, como o Governo ficava

com o direito salvo de accusallo , e póllo em Conselho

de Guerra, ficava também, ou reputava-se desonerado.

Eis-aquí o laço em que o General Saldanha julgou não

dever deixar prender-se , e eis-aqui o motivo porque o

Excellentissimo Ministro da Guerra se enraiveceo, e

julgou hum grande crime que hum General podesse ter

huma espada , e huma opinião.

Observe-se ainda como só no dia onzeá carga cer-

rada se Ine envíáo Portarias , Decreto etc. , não esque-

cendo a grande bataria — Embarque immediatamente , e

as Instrucções lá lhe serão mandadas — tudo isto com o

único fim de pôr o General na colisão de se perder hin-

do , ou de se perder ficando.

O Ministro pôde conseguir a segunda parte,, tanto

mais que sendo o accusador pôde iiitluir na nomeação

dos Juizes, e o Gener.il pôde encontrar ain lugar de

hum Jury huiViá ("ommissão Militar. ; .
.'

Ein Tiiti , o General Salilanlui , apezar das Portarias

do dia 11, -que lhe forão remettidas sem Instrucções,

e nas quae s nada se prevenia, nem pnr modo algum erão

attendídas as justas Requesições que tinha feito , respon

'•deo com o Officio N< 4= nunca mais se lhe tespondeo
,

nada tnais soube , os Navios sahirão , e o General loi

prezo no diá 17 para ser julgado cm. Conselho d»;,-. Guer-

Que dififerentes resultados por conductas semelhantes .' í t

He provável que o Excellentissimo Ministro da Guerra
empregue toda a massa do seu poder para representar o

General Saldanha incurso no 1." , e 9.' Art. de Guer-
ra ; mas elles só podem applicar-se a huma desobediên-

cia formal, a qual não existe neste caso; o General 5a/-

danha sempre esteve prompto para servir, e somente
se recusou a Commandar scíd estes, ou aquelles meios;

a Lei só pôde applicar-se àquillo a que se retere , e pa-

ra incluir n'ella o General Saldanha será preciso inver-

ter todos os termos , e ídéas. O Governo pôde dispor

da vida de hum soldado ; mas nunca da sua honra ; o
Gener.ll Sa/dnnha nunca duvidou ir à Bahia fazer o sacri-

ficio da sua vida obedecendo ; mas teve tcdo o direito

natural , e adquirido para negar o sacrifício da sua honr»

em hum tal Commando ; a vida he da Pátria, e por

ella mil vezes a tem arriscado ; mas a honra he somente
sua.

A razão , e a experiência prohibirão lhe tomar sobre

si huma tão arriscada empreza com tão limitados meios,

e tão equivoco Poder, authorisado talvez como o génio
do mal só para ídzer damno , e nenhum bem

,
podendo

perder, e não podendo salvar, podendo castigar, e náu
podendo premiar ; impellido por seu dever , e sua ínti-

ma convicção propoz ao Governo as medidas que julgar

va necessanas , e foi em tudo desatendido ! As suas re-

quisições totão tratadas com huma espécie de indifferen-

ça muito alheia de hum objecto de tanta seriedade! Nes-
ta crise que deveria tazer o General Saldanha ? Ir sega-

mente
, ou recusar se outra vez ? O primeiro trazia com-

sigo nada menos que a mais pezada responsabilidade por

qualquer desar que as Armas Portuguezas soíFressem no
Brasil : abraçou o segundo ; e sua conducta , seus servi-

ços
, seus sacrifícios , e a forÇa das suas razões não lhe

servirão de escudo, está prezo, e por esta recusaç.o

vai ser julgado.

Generaes, e Officiaes que haveis ser seus juizes não
percaes nunca de vista, por honra vossa, a differença quo
existe entre o accusador, e oacciísado, aquelle no bri-

lhante zenit do seu poder , e este em ferros, aquelle

podendo dispor de todos os meios de sedução, e este

só , unico , e izolado. Generaes , e Officiaes (|ue haveis

ser Seu juizes antes de proferir- a Sentença colocai-vos

hum momento na situação do presumido Rio^ e decidi

depois ; destingui porem o que he recusar servir , ou re,-

cusar Commandar ; Commandar he hum serviço ; mas re-

cusallo não he compreliendido cstrictamtntc ijos termos

da Lei, e Icmbrai-vos que as circunstancias são matéria

da maior ponderação aos olhos do Filosofo JurFconsuIcó.

Recusar no Tejo hum Commando que, só ha de co-

meçar a realisar-se na Haliia , não he recusar o escalar

huma brecha , ou forçar huma posição ; esta recusação

condicional, e admittida nos Paizes civilizados (l) deÍN^-

va ao Governo o arbítrio , ou de proporcionar os meios

pedidos, ou de escolher General de maiores talentov

que com menos poJcsse fazer mais. ( Seguem-'e as ojji-

cios e respostas , de ijue acima se fax. menção J

! !

Feliz tr.es ' vezes feliz O; Gtnejal L. de Regt ! ! !

(1) Quando Jor^e III cunfirmau o Sentença da Ge'

ncral ^'liitíe Lmí pot. u seguinte nota =. Por este exem-

plo devem ficar advertidos os Generaes para uao accti-

tarem nijuellas Commissúes , vii Conunandas que julga) ens

não poder íatiijazer.
' .

~-v„«tí5sCtfíiOiC:í(Cí^^
^ NN u N ao.

Sahio á luz hum opúsculo intitulado: Ào Santi^siiía

Padre Pio VII , F^epiesentaçãa sobre o negocio da Santa

Igreja Patriarcal de Lisboa , Secuta isação^ dos Regulares

d'hum e d'outro sexo etc. Consta de fi->lha .è rr.t^a 'de im-

.pressáo : preço 100 réis: vende-se nas lojas do costnnne.

N. li. Este opúsculo iie do FUii Trino A>úthor dás

Memorias ás Cortes, do livro das Superstiçóef descober-

tas e do Ajuste de Contas com a Corte ife Ranif-, e if-

to basta para conhecimento da doutrina que Vlltí cronténrt'_

NA IMPRENSA iS A C J (J N yV L.
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SiippUmtitio à horboleta.

'$ rumores espalharlos ha dias nesta Cidade, tinháo

com cffeito algum funtimieJiIo
,
porque varioç degenera-

dos Fiilios da Pátria , menosprezartdo os bens He que se

aciíão de posse
,

pelo Systema Rt^presentativo Nacional

que Ora nos rege , e querendo tornar-se de Cidadãos li-

vres que são, em abjectos Est:ravos que erão , tentarão

semear a Anarquia entre os seuí Ci ncidadãos , nos pon-
tos de Bio^dj e CliíiVi-s , aonde felizmente abortarão,

em consequência das premeditadas pro\ iderrcias anterior-

frente tomadas nela! duas principacs Aulhoridades de Ar-

mas e jirstiças desta Cidade Regeneradora , de accordo

com o General Rego.
As providencias porém não 'podendo abranger todos

os pontos , inexperadameute , a inconsideração do Conde
de Amarante , desse estouvado Mancebo ijigrato aos be-

nefícios que á pouco a Pátria llie liberalisou, esquecendo

as faltas commettidas por elle, e pelos seus em oppo-

sição á Causa da Pátria, conseguio levar os incautos, e

pacíficos Habitantes de Villa-Real a proclamarem no dia

Sj do corrente , a Escravidão , e o Despotismo.

As duas Autliotidades , Militar e Civil desta Cida-

de , de perfeito accordo na vigilância do socego da Pá-

tria
, (tem tomado todas as medidas ao seu alcance para

se atalhar o mal , e preservar a Nação Portugue?a dos

horrores da Anarquia
,

que só não podem ter avaliados

por quem não he capaz de formar huma idéa dos males

que ella traz comsigo.

Para melhor , e mais seguramente desempenharem
os deveres de honrados , e (íeis Portiiguezes , íízerão con-

vocar a Camará Constitucional desta Cidade
,

para de
commum accordo tomarem medidas enérgicas, filhas do
momento em que nos achamos: o Exm." Bispo foi igual-

mente convocado a esta reunião, c a Sessão deve ter

lugar hoje mesmo pelas lo horas da manhã.
No entanto, he do dever de todos os Bons , e Leaes

Portuguezes amantes da Pátria , e muito particularmente

dos Habitantes desta Cidade , o prorjioverem a tranquilli-

dade publica
, e prestarem confiança ao Patriotismo já

conhecido das n;esmas Authoridades , para que se colhão

com regularidade o< fructos das Ordens que hão de di-

manar da delibi-ração madura em qi!e ellas vão entrar.

Nós affíarçamos que de todo e qualqut:r successo

notável , daremos prompto conhecimento ao Publico

;

porque não nos pouparemos a indagar tudo o que occor-

rer, e confiamos em que se nos noticiará tudo o qua

for conveniente apresentar ao Patriótico Povo da Cidade

Regeneradoia.

Portuenses ; antes do Dia da Regeneração nunca se

conheceu, pelas gerações presentes, a dignidade do Ho-

mem : depois de chegada a conhecer, qual será o estú-

pido que queira retrogradar, pata que á custa i^o suor do

seu rosto alimente o Kuo , e devassidão d' outros que

taes como esse Chefe de Rebellião ,
que cobeito com

huma Comnienda, huma Alcaidaria-Mór , e hum Titulo ,

quer ver se tudo volta ao antigo systema
,

para ter ou-

tra vez = Foril inteiro =: Privilégios Pessoaes = Influencia

de grandeza = em fim pata esmagar com o orgulho da

Nobreza absoluta , a abjecta condição d' hum Povo sem

Constituição ?

Concidadãos: seja o nosso gritos

Viva a Ccnstituição.

Braga 22.

Vários magotes de Povo, em diversas partes da Ci»

de gritando = Morra a Constituição = eiittilrão pelai

portasdos Serigueiros que linhão Laços Nacionaes expos-

tos á venda, e calcando-os bem como os dos seus pró-

prios chapeos , os substituirão por laços encarnados e

azues.

Este tumulto, que a nada mais passou, e que em
iguaes vozerias continuou até hirtem 31 ás nove horas

da manhã , consta achar-se dissolvido
,

pela aproximação

das forças do General Rego
,
que se achava já nas im-

mediaçóes d'aquelia Cidade.

Viannn 24.

O enthusiasmo patriótico desenvolvido nesta Villa
,

logo que constarão os Successos de Br/.gfl , chegou ao

maior ponto, e todos se offerecem a dar a vida, em
caso necessário. O General Rí^go levou o testerruuho

desta verdade, na offetta que todos lhe íizeráo de suas

forças , e bens para tudo o que cccorresse.

Penafiel 25.

O Regimento de Milícias já está reunido pelo Co-

ronel Garct* , e animado do melhor espirito.

Proclamação.
Jot Habitantes da Cidade Rcgeneradera ^ a sua í

Camará Constitucional.

Illustres e Honrados Concidadãos:

A vossa Camará Constitucional fiel aos deveres que

contrahio comvosco, e zelosa de satisfazer quanto em suas

forças caiba á confiança que depositasteis nella , unida

estreita e indissoluvelmente com as Aulhoridades Eccle-

siastica , Militar, e Civil, que dirigem o Governo d'Esta

Heróica e sempre Leal Cidade , com bem mágoa e sen-

timento , vos annuncia ,
que homens, desnaturados filhos

da Pátria , seduzidos por huma facçãe infame, de que se

aponta coma Chefe o Conde d'Amar«nt« , ingrato aos
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befieficios com que a mesma Pátria ainila ha pouco o di5-

tiO£;uio, ouzirão acciamar em Villa Real o Dcpotismo

e a Anarquia , sem precaver seus tremenilos resultados ;

e tentarão lançar á Pátria os ferros da eçcra\idjo, que

nesta mesma CidaJe lhe forâo quehrados : prejuros ao

Sacrosanto juramento que prestarão de suardar inviola-

velmente a Constituição de 1822, conforme o exfmplo

que lhes deo o mtrlhor dos Reis , seguido pela Naçso

inteira commettêrá') hum horrendo attentado , e torna-

tão-se execráveis aos olhos de todos os Portuguezes fieis

« honrados.

Concidadãos! A Camará intimamente convencida de

vossos patrióticos sentimentos, conlia em vój , e vos

convida á tranquillidade ,
assegurando-vos de quo por Ora

nada tendes que temer , e que desvcladamente ella hade

empregar suas forças para manter iilesa a vossa seguroii-

ça , a Constituição da Monarquf.i ; o que esperão conse-

guir como him resultado da uiiiáo que firmemente teoi

contrahido comvosco , e com as Aiithoridades Ecciesias-

tica, Militar, e Civil desta Heróica Cidade.

A obediência ás Leis , e áí Authoridadas Constituí-

das, he o primitivo dever do Cidadão. Estai tranquillos ;

Vós sereiis informados de tudo ; e só quando a mesma

Camará deixar de existir , só' então podereis desconfiar

tio seu Pat.riotismo , e de que ella deixará de vigiar em
•vossa segurança e socego.

Illustres,,e Honrados Concidadãos: União, Ohe-»

«fiencia, e Tranquillidade : assim debcllarenios os inimi-

gos da Pátria.

Porto em Camará Extraordinária de 25 de Fevereiro

VIVA A RELIGIÃO.
VIVA A CONSTITUIÇÃO.
VIVA ELREI CONSTITUCIONAL.
P. Thomás da Silva Ferraz — António Ferreira Ve-

lho — António Ribeire Fragi —António Alexandre Ro-

drigues d'0)iveiia — Carlos Vieira de Figueiredo — Ar-

naldo VanZeller — Manoel Alves da Cruz — Dr. Agosti-

nho Albano da Silveira Pinto— João da Silva Brandão

^—Joaquim José; de Sá Passos.

Proclamação.
Meus Camaradas : sei que o Bravo Exercito Períu-

«uez Q primçiro Proctamador da Regeneração da Pátria ,

não precisa de incentivo que escore or briosos sentimen-

tos que manifestou ,
nos seminj; memoráveis Dias 2:^

DE AGOSTO, e Ij DE' SETEMBRO de 1820 : mas

se he permittido a hum vosso Camarada ,
expôr-vos que

houve hum Mjlitar degenerad-s ,
que se atreveu a procl.ar

mar a rebellião do Systema Constitucional, eii vc>s de-

claro, que o incauto Cpude <tc Amíifante tentou, e deo

voz de insurreição. Seguindo as pizadas do Pai ,
que se

oppoz ao grito da Liberdade, não adnfiila que élie, in-

grato á mercê do Titulo, e dps Honras com que ha pou-

co foi cond.áçpr.ido,,'-J5;aj?'jjt9(ça.jretfahida iiò'iei<3 que

Jhe deo calor. ,

'4. ,. _ ,

Camaradas: que confiança deve ter hinn homem,

que em quanto pedio Merccs , e Honras se cobrio de

Hipocresia Constitucional, disfarçando suas damnadas in-

tenções; •> mas que apenas elevjdo. i Jerarquia Titular,

pelo brioso esquecimento aué.' o Governo fez do» des-

serviços de seu Pai, quer só ser Conde , ou Regulo or-

gulhoso,. d<spqtaj,- e poderoso a custa do suor do Povo

em "eral ? Se elle não quer entronisaf a Prepotência

Feudataria ,
que intenta levar a eÇertff?

Povos transmontanos : meus Patrícios ! Em que ma-

les vos supulta esse Rebelde ? Suspensas vossos próxi-

mas Feiras ; vossos Vinhos empatados ; vossos interes-

ses paralisados;, tudo vai dar hun choque pernicioso ás

vossas Propriedades. E quem Ive a causa disso? Hum es-

louvado que ou confia em mãj occulta que á sombra

delle quer tirar vindictas de rcSsentiinentus pesso^es , «

então não he o zello do bem pulilico , trA$ liuni ziV.a
farisaico que o move ; ou entregue só aò íeil talento
fanatisado nus Clubs

,
que de tempos a esta parte bus-

cou em Kraga , e no resto da Provincia , elle he o ins-

trumento da extincta Inquisição, que espera dar-nos ain-

da scenas de fngo. , e de sangue !

Camaradas
,
que tendes vossos Quartéis na Província

de Traz-os-ftlontes
, lembrai-vos de que sois Portugue-

zes livres , e que o Conde de Amarante vos quer fa-

zei Portuguczes Feudatatios : quer elevar-se á vossa cus-
ta

, e á vossa sombra: mas a Pátria também reclama
a mesma sombra : hezitateis na escolha ?

Querereis q'ie digão 33 Gerações futuras
,
que a vós

se <1ev« a escravidão da Pátria, e que os Villii-ReaUucí

forjarão os ferros que de novo encadearão os direitos

do Cidadio ? Eia ! ftlostrai-vos dignos filhos de Portugal

Regenerado; evitai a guerra civil : ot males que cila

produz são incalculáveis : morre-se nos tumultos ?.s mãos
de hum Amigo, de hum Pareníe , de hum Inimigo, dí
hum Pai

, de hum Filho , de hum Visinlro. . . . Que hor-
ror , só de pensallo! . . . Voltem-se 0$ ferros para oí Ini-

migos externos d,j Pátria ; abandonai os TÍebeldes ás Lei?
que ofFendcráo : etlaS dicidiráó da sua sorte.

Patrícios , Camaradas, Portuguezes:

Viva a Religião, a Lei, a Constituição, e EIRe:.

Viva o Fxeicito Portuguez Regenerador.

Quartel General do Porto 25 dt; Fevereiro de 1S2J.
António Laljo Tt\xcir,i He Parroi , firigadeiro Ivicar-

regado do Governo das Armas da Cidade, e Partido do
Porto,

LISBOA 2? de Fe-oertiro.

Assim como nos as^egurirão muitas pessoas qne as-

sistitái) no Theatro de S. Carlos l^o dis 26
,

que os vi-

vas forão como escrevemos na Gazeta precedente , ou-

tras nos aftírraão que se entoou o primeiro Viva a El-i

Rei Constitucional , como manda a Lei , e do mesmo
modo no (im, accrasccntando se (nOs dizem) hum Viva á

Soberania Naciunal : como não assistimos ao festejo , não
nos resta senão refeíir como ouvimos contar , desejan-

do sempre que prevaleçji e se aclire a verdade.

Pela Ga?cta de hoje verão nnsr.os leitores corno o

Génio do mal parece invejar a iioísa tranquillidade , ex-

citando espíritos turbulentos a perturbarem a harmon;»

é socego publico. Quando mais convinha a união de to-

do» 03 Portiigíieíei, ha então que se resolvam a dissen-

tir do Syjtema tão gostosamente adoptado pela Nação

huní poucos de honieiM irriprudentcs para nOs lançarem

no abysmo da discórdia civil ! Aonde correis , dísacor ja-

dos ? Vede a Pátria lacrimosa implorar-vos lhe tlão di-

kcereis o seio; tem*' a execração da Posteridade, que

TOS cobrirá de opprobip por terdes empregado os braços

^aè dcviio defender a nossa Pátria contra estranhos ini-

migos , em alentar 03 inimigos externos ,, os descontea-

tes : eia, congraç.ii-vos Cv^lTl o Governo de S. M. , deste

Rei Paternal que só quer ver nos Porluguezei filhe;

submissos ás Leis , e ás hgitimas Authoridades
, e jumais

pódeestimv quem não coiicorrer para o bera gera! da Na-

ção.

Os inimigos internos do Sy'>tema Constitucional aca-

bão de dar azo á suspensão da Habeas Corpus , deite ail-

temufal da Civica liberdsde. A «lies se deve attrihuir a

necessidade desta resolução do Congresso Augusto da Na-

ção : lie de esperar que o Governo faça desta ccncessãQ

aquelli uso prudçnte e moderado qii« lhe pôde grangcar

mais a affeiçáo que o ódio do Publico. Não f.iltdtáó Iiq-

mens mâOs que f<içã.> o infame otfixrio de delatores de

seus concidadãos ; este receio faz estremecer a todos :

porém deixemos ao juizo e humanidade' dos Ministros

( elles são Portugueses , e isso basta) CjUe manejão os

negócios públicos com hum Rei
,

que lodo amor par*

com o seu povo, o bom uso de suas attiibuiçóes ; elles

hão querer antes os louvores de Tito que a execração

de Nero. Obediência, e respeito ás Leis e ás Authoii-

dides ; eis o piímeiro dever do Cidadão.
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CORTFS. fim dl? Sessrio do dia 27.

Introou2Íi1b o l\linistro da Fazenda, o Sr. Presiden-

te declarou a

Ordem do Dia.

Orcainentftí que hão pertencem ao- Tiiesouro
,

por

serem de Ailiiiinistraçóes a qile elle não toa:a comas.

Senado da Camâra de í-isboa.

Receita.

Marco íiis Navio? .... ii:09CíJ)5<7

Propried.idc'!, Alpendres, etc. 4j:6Siá)^i»o

Prjca da Fijjucira .... i:S80(á)li8

Ribeira Noxi i:86i<í>94Í!

lirposiçáo dos Carros . . . 4:475(^210

íljver p pezp 9'4'^<í)^^°

Varijj:etn ...... i:.ii^<í)()i.^

Donativo do Cães da Boavista 2:105(^995

Dito da rica do Qapato . . ÇiTiàí?^

íarcas e Trjí.imallio . . 2:970^)606

Fortos da Cjdade e Teimo . s:6oo;^oco

Alealharia . V . . .
". 1:816(^29$

Almotaçaria'! das Execuções. i:X2i<^984

Almotaçaria da Limpeza . . 6oá)O0O

Estancia do Carvão . . . 2-Oc{)j45

Laudeniios i6ii^^07

Cliaiicriljria da Cidade . . Jiii^^Sj

Cestaria por arreniataçSo . 1:545(^^180

Novas Licenças . . . .2;:! 56(^760
Altji:<.idao 4:8 O; (^000
j^restação do^ieireiro Publico -9:000(^000 •

ílendiméiitòs avulsos . . . -4: f00,^000
,

"
"'

Ilj:i5 5í^6â2

.—""liL^L. Deipe^a.

Obras e concertos nas 1'rQ,-

príedadés . .

'
.

." .'•'"'í'^"4:400^^000

Oídenados pelas folhas .exis»? -

tentes.. . . .
.'" i'^\" i y-^ll^)99

'Juros dhinn anrio; - ^ - - •

Irr.pbstos ha to-

lha daTazeiída i3;j;j(j57S7

pita na dos Reaes

do Vinho . . i2:70;^65l
Dita na dos I^eaes

'" ^ • —40;276(Sn5
Incenaios_e despezàs dos útefi-

"

sjjios j:6i6(á)ilS

Obr^as e visitas 30 Alquêidáp' 506(^0^
Impressões, livros, etc. . 620^^"''''^

fíxequias e_Festividades . z:457(S"47
Camarotes nos Ttieatros . liió^^tio
Casa de Santo António . . 829^^440
Ajudas de custo por moléstia 2:454^066
Despezas miudaS da Junta da

Saude e Senado , etc. . j:6cO(^âoo

Idem de administrações . . 97i<{jooo
-'—i-^ilí:«34,è7Sj

Saldo a favor . .
'^ i^'^^?. --

''47«<è>á7i)

Que o Governo exija da t-amara hum plano de re-

forma, ficando desde já obrij;ada a dar contas.

Inata do Commerclo,

CohtHfiircoej! nas^ÀlPandeèas ' íaczejç^oeô -

Que recebe. 'da T'léza 'do Bertt ': "' '
;'

-"•;''""

Coijriinuin' dos Mereíadortís' '
- 4õOr^|!5t«^->

Dita do S(.ibiidio'Lrtteraf?éi .'" jV7-2?'<;^ockS '

Prémios de Se.góros "1 . . 2:800(^000
-

}
^-^ .,

.-> '^7:1 jj^^OQO
Repartição dos Faroes . .

"'.'''.'..''• ,'*"f8:i iOç^ooo
Tomadiàs "." ".

. . i . . . . .
' 7:200^000

Marinheiro da, índia pela Alfandega . . j;000(^900

Irmandade do Espirito Santo em foros etc. ^48c^c<K»
Repartição dos Falidos i iO^oc»

Despeza,
Di!?erentes Ordenados . . 21:970^15665
P.ípcl, cera, e ajudas de cus-

to 2:650(^000
Faroes i6:4\2^-/CO
1'oniadias j2:262çJ;COi
Repartição do Marinheiro da

li>d'3 i--iUÍliiA-
Irmandade do Espirito Santo 2C0ç^0C0
Repartição dos Falidos . . 2:C07(^^co

36:8oji;^ooo

Deficit — Rs.

5
9:osi(í;-oo

2:96i(í>.oo

Que huma Cammissão nomeada pelo Ginveino para
tratar da tefoíTia deste Estabelecimento , encarreoanido

cada hum dosáramos ás Estações a c,Uem conipttir ; eii-

carregando-se a mesma Comnjissão da Mcja do tem Cq^-
mum.

Fahrica da Seda.

Receita.

Vendas a dinheiro . . . 41:410^164;
Cobrança de dividas . . . 9:257(^886

50:66?(8S29

Despeit.
Compra de Sedas .... 41:050(^921
Jomaes e diárias aos Mestres 25:657(^897
Ordenados e Tenças a diver-

sos empregados .... 4:805(^^829
Reparos de piedies , tnóveis

,

e utensílios ..... 4:650(^2©!
-^ .—— 76:164^842

Deficit — Rs «5:496^519

Adiada até á discussão do Picjecto de refotnia
,
goe

«stâ distrilxiido.

Fahrica d» Tircdor , e Goleei,

•Venda de Galões de curo e prata . . . 17:129^135}
Compra da prata, curo etc. i4:S'i^S7J
Pago aos administradores etc. )i:46i<^c74

25:9-ír(è647

Deficit— Rs. 8:845<i&4i4

Fica em tudo applicavel a votação supra a esta

verba.

Fabrico da LouÇa,

Venda da louça a dinheiro 6:4C9(^72C
Pagamento dos Officiaes , e roais Empre-

gados . .- lO 705^5 5<í

Deficit-^ Rs. 4=59<ái«'í

Que se julgue extincta , authorisando-se o Governo
para fazer a venda a melhor iutecesse da Fazenda ,^<ae^K)'

nal.

Obras de Àgiwi Livrei,

Rendimento do novo Imposto sobre os vi-

nho» e aguBs-ardentes , e dividas

Vcipeia.

Pagamento a Empregados . 16:189(^28*

Siibsidios pr.estad»l.

A' Fabrica das

Sedas . . 25:496(^519
A" do Tirador

e Galões . i:^i^i^\n

5-8 :eS0(^099
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A' dita de Lou-

ça .. . 4:295^815

Géneros vendidos 129JÍ9OO

Saldo a favor

38:65sá>54S
90>ii6i)iij

54:824 <J)82g

J:255(í)i7a

Que a administração da Receita fique a cargo do

Tbesouro , encarregando-se este de dar as consignaçõei

is Estações competentes.

Minas d» Reiíio,

Carvão de pedra do Porto . 1 6:647^9 J 5

jyiina do ouro d'Adiça . . }-Tilim^
30:^Ej^7»4

Despezai.

Ordenados a Intendente e

Empregados 1:084(^00»

TWina do Carvão do Porto . 9:470,^414

Dita de Buarcos .... a:ooO(í)oo©

Ferrarias da Fós de Algc . y.ooocjaooa

JUina do ouro d'Adiça . . 2:jj7<á)9*''

Mina de Chumbo de Vento-

zelo ....••• i:ooo<;^ooo

Fornos^ de cal em Alcântara 500^^000—— 19M92<ÍÍ94

Saldo a favor .... 995á>5>o

Que se authorise o Governo para melhorar estes

estabelecimentos, ficando desligado das Leis existentes.

Hospital de S. Jesi.

Receita,

Kenda de Casas e Fazendas 29:620(í)<)88

Juros Reaes, Tenças, etc. 17:57 i<^62a

Juros Particulares .... 495(^000

Legados não cumpridos . . i>:^55(Í444

Terreiro Publico .... 19:$jj(;&8m

Alvarás de fianças • . . i:22i<^5gj

Curas 3:j02<^«8í

Laudemios 770<&i37

Esmolas 3!7J4<&978
86:426(^466

Despeza.

Ordenados, sustento de doentes, reparos

de propriedades, etc. 9i:88jç^944

Deficit — Rí. .... 5:46a;ji478

Que se encarregue a huma Commissáo de peritos

o melhoramento deste Estabelecimento , abonando-se des-

de já o deficit a beneficio dos doentes.

Santa Casa da Mistricgrdia.

Receita.

jMtos Nacionae 38 :i04i;í>9i6

Ordinárias . . 8:72Sfl&7«o

Dita pela fazenda das Senho-

ras Rainhas . . ... 8iÇçJj990 ,

Tenças na imposição dos vi-

nhos . . .... • ^:ooO(;feooo

Jurosdo Infantado . . . ms&ioo
Juro» d'Apolices .... 4:i97(èsii

Ditos da Gamara .... i:68Ií|)2i6

Ordinárias do dito . . . 2:000(^000

Juros Particulares .... 1:952(^460

Laudemios ' j<í>5.o<3

Rendas de Fazendas . • . 1:48)1^2^0

Ditas de Casas 18:426(^285

Subsidio nas Paroquias . . 767<è5?!

Dito na Casa da Supplicaçáo 2:788(^)640

Legados não cumpridos . . 2:88j;í)5 5 2

Esmolas e legados . . . 2:2)0(á>o62

Custas de Execuções . . . 65(^56
Creação de Expostos pagos

por seu Pai iiQví>iJ0

Despeíts-

Despezas de Expostos , Sallarios das Amas,
e os mais objectos 11^:921^667

Deficit— R 26766^550

A' mesma Commissáo de peritoi se encarregue a

reforma desta Casa.

Collegio dos Nobres — Já está decidido n* Despeza.

Intendência Geral da Policia.

Rendimento,

feia Meza dos Vinho» , . 44:i4 5(;^ii4

Pela Mez» das Carnes . . 54^765^406
Rendimento dos estrumes . 2 027(1^544

' — 100:349^064
DeSpetas,

Pela RepartiçSo da Intendên-
cia . , i8:8i4<Í)So8

Repartições Subalternas . . 66:060(^772

84:S75á>58»

Saldo a favor .... 15473(^484

Que desde ji fica extincta a Intendência
,

que a

jua Receita pa5se ao Thesouro , ficando este encarrega-

do de fazer as prestações ás competentes Repartições

;

ordenando-se que o Intendente preste contas.

Casa Pku
Receita ii;ooO(J)ooo

Despeza 25:340^000

Deficit— Rs 14:540(^000

Que se pessão informações sobre etta verba, fican-

do entretanto adiada.

lllumiiiíifio.

Receita 72:000(^000
Despeia 59:607^400

Saldo a favor . . 12:392^600

Não ha lugar a votar.

Seminíiri» do Caridade da Bjta de S. Bento.

Receita 2:029(^200
Despeza s . . . 3:030^000

Deficit — Rs. .... ^800
Que preste contas ao Governo.

V niversiddde dt Coimbra^

Receita . , 102:442,^925
Despeza 128:22010629

Deficit — Rs. 2 5=7 77<ái"0($

Adiado.

O Sr. Presidente deo para ordem ão dia ir continua-

ção do Projecto sobre a Indicação do St. Moura , e elei-

ção da Meza para o seguinte mez ^ e levantou a Sessão

depois das aboras.

Sessão Extraordinária do dia 27.

Aberta a Sessão depois das 5 horas da tarde prote-

deo-se i primeira parte da ordem do dia = eleição dos

Membros do Conselho d'Estado pelas Províncias Ultrama-

rinas ; ficarão approvados em primeiro escrutinio Alexan-

dra Thomás de Moraes Sarmento con\ 5I votos, Antó-

nio Nunet Sales Betford com 50, José Joa^^uim Nutaco

com 47, Anttniojoão de Menex.es com 47,, Vicente Jo-
sé Ferreira Cardtso com 42 , c Jeão Se-Jtriano Mosiel

com 3 6.

(Segue em Suppicmento.")
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Supplemenío á Gazeta U. N. 49. — grátis.
^

o Sr. S»uia Caitclbtanc» pedio e obteve licença pi"

ta let lium Projecto que julgava urgeiue , o qua) he cO'

rio sf gue =
"As inundações extraordinárias que ao premente afi-

ro tem levado a de^solaçáo ao centro de muitas farni-

lias , e que tem feito a infelicidade de milliares de Cida-

dãos , não pouparão os desgraçados habitantes da villa de

Alcoutim
,
que no dia 4 do corrente niei improvisamen-

te a<i5altados pelo Guadiíinn
,

poderão apenas salvar-se

com a roupa, que trJ2Íáo vestida; elles pcrdíráo tudo o

mói'! , as casas da sua habitação forão arruinadas , e de-

molidas ; os seus olivaes , e suas vinhas fnrão arrancadas,

e quem rrais tinha , inais perdeo com bem poucas e.\cep-

çÔes ; a desgraça igualou a sorte de todos , e quasi todos

são hoje igualmente infelizes , e igualinente desgraçados j

quasi todos carecem hojí igualmente de socotros
,

que

rSo debalde esperáo deste Augusto Congresso. E<i appro-

veito 3 ncCasião para lembrar que á honra , intrepidez

e patriotismo de hum destacamento do Regimento n.°

2 de Iiifanteria , e seu benemérito Command.inte José

Quintino Dias se deve em grande parte
,

que hum só

individuo não perigasse na Catástrofe daqiiellc dia omi-

noso.

Senhores, de que serviria Iquelles infelizes salvar com
tanto afan as vidas , se tivessem de perecer depois pe-

la fome, e pela miséria, itr.intes e sem liabitaçáo; el-

les vaçáo hoje protegidos pela hospitalidade de parentes

,

e conhecidos ein outrjs tetras , ou habitáo apinh»dos

em algumas poucas moradas
,
qUe escaparão às fúrias das

assoas a favor d'uns , e outro» clamão altamente a huma-

ntdade , e pede a politica, que se providenceie
,

para

que a villa não fique deserta, e inhabitada ; proponho

pois o seguinte :

As Cortes querendo occorrer á calamidade da inun-

dação ào Guadiana
f
que arrumou a villa de Alcoutim de-

cretlo o seguinte.

Att, 1." O Governo mandará reedificar e concertar

as moradas d' aquelles dos Habitantes
,

que não tivessem

meios para o fazer á sua custa , arruinadas pela inunda-

ção do Gnadiana no presente mez de Fevereiro , e ou»

tro-sim mandará fornecer de grãos , ou farinhas pelo me-

por preço possível , e o pagamento por prestações cer-

tas
,
que menos gravosas forem , a todos aquelles dos re-

feridot habitantes, que quizerem utilizar-se deste benefi-

cio.

Art. 3,° As obras serão arrematadas em hasta pu-

blica , e com as mais soiumnidades do estilo, e os pa-

gamentos dos grãos , e farinhas serão afiançados compe-
tentemente.

Art. j." O Governo fica authorisado para empregar

em todo o referido até a qoantia de to:ooOç^
,
que pode-

rá mandar extrahir de quaesquer cofres de dinheiros pu-

biicos do Reino do Algarvt , cofitemplando em piimei-

10 lugar os daquella villa.

Art. 4.° Fica revogada qualquer Legislação em con-

trario. Paço das Cortes i 8 de ['evereiro iSij. — Julgou-

se urgente , e tendo se«;unda leitura , mandou-se impri-

inir para errtrar cm c'i«cussão.

O Sr. Secretario Thamái de Aijuino fez a 1.' leitu-

ra do Projecto da Commissão Especial da responsabilida-

de ias Authoridades Publicas com o additamento do pro-

cesso dos Jurados, Mandou-se imprimir para entrar em
discussão.

Passou-se é segund.x parte da ordem do dia = Pare-

ceres de Commissões. :=

Con^nissão de Marinha: Lidos pelo Sr. Vramini

dois pareceres sobre doii officios do Ministro da Marinha

acerca de Ofííciaes regressados do Rio de J antiro ; vol-

tarão á rresma Conimisjão para ofFerecer huma medida

•eral sobra este objecto.

A Commissio de Guerra. O Sr. Jorge Jt Avelltz

leo dois pareceres : o 1,° sobre a falta de pagamento do

Exercito ; a." para que o recrutamento se faça segundo

a Lei de 22 de Agosto de iSi a =: Approvados.

O Sr. Presidente participou ao Soberano Congresso

cue i porta da Sala se achava o Ministro das Justiças ,

que pertcndia de ordem de Sua Magestade ser introdu-

2Ído para communicar huma ordem d'ElRei, foi immedia-

tamente intt«dHzido , c temendo «isscnto , o Sr. Miniir

tro das Justiças disse o seguinte 1 =:Ai.aba de chegír á Se-
cretaria de Estado dos Negócios da Justiça lium pioprio,
enviado pelo Goveiiudôt da Justiça da Casa do Porto , ,

o qual na verdade nio traz noticias agradáveis : S. Mages-
tade as manda ctimniunicat ao Soberano Congresso , a fim
de ser authorisado o Governo

,
para obrjr da lorma, que

as Coites julgateni conveniente : O (".Onde de Amarante
depois de ter corrido grande parte das terras do Minho,
de se haver deniorado em Braga ^ e n'outras partes mais

consideráveis daqiicllj Província, recoliíeo-sc i Villa Real,

e no dia 21 a testa de alguma tropa miliciana , e de al-

guns paizjnos , montado a cavallo lançou mão do estan->

darte , e gritou ::: murro a Conitiluição , e todos ei seus

jeclíirio) rr unio-se com alguns do seu partido, e propóe-

5e a linear por terra o Systema Constitucional, que fe-

lizmente nos rege; na Cidade do Porto., aonde reina o
maior socego , e energia, se tomarão, apenas se soube >

ptoniptas medidas : apromptou-se artilhena , e tudo o
mais neccssjtio , e na Provincia do 7Min/,« se tomarão

ijuies providencias, e a chegada do General Regp alli ,

não deixou de ser muito opportuna : cis-aqui o que S.

Magestade manda p.inicipat ao Augusto Congresso, a fim

de que po3Sa dar as providencias de que o Governo care-

ce para se remediarem os males de que tão funesto acon»

tecimento pôde ser origeni.

Vários illusttes Deputados pedirão a leitura dos offi-

cios que se receberão, o que sendo satisfeito pelo St.

Ministro das Justiças , o Sr. Boges Cjrndr» tnmcu a pa-

lavra , e disse : que estes erâo 0$ casos providenciados no

artigo 211 da Constituição, e que por tanto sem mais

preâmbulos , requeria que huma Commissão fosse encar-

regada de propor immediatamente as medidas que julgas-

se necessárias, ficando o Congresso «m sessão permanen-

te ate que se resolva este negocio , foi apoiado pelos

Srs. Avellex. , Rocha LoUrtiro , Pereira do Carmo, Ptt-

iOnha , e outros,

O Sr. Trigoso disse, que este negocio dependia de

duas medidas importantes: a 1.* era d» competência do

Poder Executivo, o essa não se devia demorar hum só

instante ; potcm que não dizia o mesmo da segunda
,

que pertencia ao Poder Legislativo ; que náo se oppunha

a que se nomeasse a Commissão, e que hoje mesmo se

encarregasse do objecto ; mas que gmanhá desse o pare-

cer ,
para ser discutido com madureza. OppozerSo-se-lhe

os Srs. Maura e Soares Franco: e logo de todos os ladoí

da sala gritarão Os Srs. Deputado» = já = já =:

Retirou-se o Ministro , e logo o Sr. Presidente pre-

cedendo votação nomeou para a Commissão os Srs. Mar'

ciano de Azevedo , Moura , Xavier Monteiro , Barreto

Feio , e ] orge de AvelleT. ; e ficando a sessão permanen-

te retirou-se á Commissão para cflíerecer o parecer, de

que foi encarregada ; meia hora depois entrou a Commis-

são na sala , e ofTereceo hum Projecto, que depois de al-

gum debate foi approvado
, passando o seguinte Decreto.

Ai Cortes tomando em consideração o caso de re-

belião declarada em Villo Real , e attendendo á necessi-

dade de prevenir que alguns mal intencionados , ou in-

cautos sigáo aquelle infame partido eo) qualquer outra

parte do Reino , Decretão provisoriamente o seguinte :

1.° Ficão dispensadas as formalidades relativas á pri-

jão dos delinquentes nos termos do artigo 211 da Cons-

tituição.

2 ° Fica suspensa a inviolabilid.ide da Casa do Cida-

dão.

j." Poderá o Governo remover , ou lub^ituir inte-

rinamente quaesquer Empregados públicos Ecciesiasticos ,

Civis, ou .Militares, que forem suspeites de favorecer di-

recta, ou indirectamente es planos dos inimigos da Li-

berdade publica,

4.° Poderá o Governo fazer <;3hir do Reino, ou re-

mover dhum para outro lu^r os indivíduos rwcfonaes ou

estrangcitoj , cuja residência posssa sír perígoi» ao Sys-

tema Con5titu.:iooal.

5.° As disposições do presente Decreto durarão so-

mente pelo «sptÇD de três mezes. Lisboa Paço das Cor-

tes 37 de Fevereiro de l83j.

Lco o Sr. Presidente levantou a Sessão, sendo

iSjhotas d» ncit«.
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Aberta a Sessão ás iioras do costume sob opresiden*

cia "rfo Sr. FrcíVe , foráo lirlís as Sessões ordiíiaiia e ex-

traordinária do dia antecedente
, que foráo approVâdas

,

deo conta o St. Secretario Ff /°-«fir/7j do expediente, em
que se comprehendia a seguinte correspondência :— Hum
cfficio do Governo peia Secretaria d'Estado dos Negócios

da' Marinha, incluindo iium reciuetiniento do Corpo do

Commerciò da 1 Ília da Aírti/e;>,i , com a planta d'iium

Wolhe que se pioix^em fazer para alirigo dos Navio»

\

vantagem áquella ProvínciaBue seria da maiOT vantagem aquciia rrovincia
; potcni

como a stia dcspeza depende de medidas legislativas nSo

pôde o Governo tomar nnedidas algumas ; passou á Conr-

missão Estatística. Outro em que se responde á ordem

das Cortes de 21 ào corrente informando sobre o reque-

rimento dos primeiros Tenentes da Armada, António Gre-

"orio de Freitas, e Lourenço do O; ficou sobie a meza

para se discutir junto com o parecer da Commisso de

JVlarinlia sobre o mesmo objecto. Outro pela Secretaria

d'Estado dos Negócios Estrangeiros incluindo a ttoducção

do Memorial do Inglez João Marsh Seatt
,
qus pertendia

ser indemnis.ido pelas cppressóes , e incomipodos
, i,i,e

soffreo por occasiáo de tomada de huma embarcação sua

com a competente carga pelo Brigue Portuguez =: Tfwí-

raV/o = na Costa , em Fevereiro de 1816; á Cofrímissão

aonde se achão os respectivos papeis. Outro pela Secre-

taria dXstado dos Negócios da Guerra, incluindo o of-

ficio. do Marechal de Campo que governa as .Armas di

Bíira Alta, datado em I ; do corrente, que acompanha

a corresnondeiícia com o Adniini-trador do Tabaco da

ComarCí'de Vlzeu ,
sobre o abuse di multiplicidade dos

privilégios concedidos ás duas freguezias , e povos cir-

cumvislnhos áuuella Cidade, psssou á Commissáo de Jus-

tiç» Civil. ,.,,,. -• <••,

Á' Commtssáf) <le Agricultura bum Mappa de Esta-

dística do mercado dõ Terreiro Publico dos Cereaes des-
'

de ó setr estabeFecimento' até o presertte
,
que para ser-

vir de esclarecimento á Commissáo de Agricultura na

Corte , e auxiliar os seus 'trabálllps oíferece Alberto Car-

los de Menezes. ,:.,. , ,,- . ,,,.. .. -

Ó Juiz de Fórã de Rfí/onV^À ,' Jôáõ Diogo Pehiz Par-

reira , desejando mostrar os seus sentimentos patrióticos,

se oíferece desJe já p.ira entrar nas fileiras da liberdade,

mudando o seu estado de Juiz em Soldado , declarando

que seus sentimentos, que juiga necejsario patentear aeo-

ra=tsáo viver iivte, 01 morrvT na luta contra aqueiles

líie quizerem impor a servidão, ,. -^ .. .- ..^^ ,^^ _

,"

A' Conimis^úo do? P.ideres se envia a cópia 'daíAVta

de eleição de Depucidos às Cortes, que sahiráo eleitos

qu

«titio» tio siAbarfegados toiíi duas ; que esla desigualda-

de lie odiosa , e mingua os fundos de qBc se pôde Un-
çar mão para o fim proposto: e concluio qu< as duai
Collectas fossem impostas nos Beneficies e Commendas
da Universidade.

O St. Seixas disse, que sendo o armamente extraof-

dinatio , taiíibem os meios devem ser extraordinários
j

que jpprova a opiniáo que O honrado Membro que lhe

ptccedeo acaba de expender ; porém que não sendo is-

so bastante , era de opmião que se decretasse hum im-
posto sobre cada pessoa, e que estava certo quc ninsjuen»

deixaria de pagar, quando se tratava de defender a li-

berdade Nacional : que taes tem sido os recursos de que
com vantagem se tem servido os Hollandezes em idên-
ticas circunstancias , de que também devemos uzar.

O Sr. Moura sustentou o artigo, e respondendo a

algumas diatribes inseridas em vários periódicos, pois
assim o julgava necessário fazer para dar huma satisfação

aos beus Constituintes , mostrou que dos grandes dona-
tários be que se devem tirar os fundos para as ur"»enciar

publicas , e não das classes Agriculas , Fabris , ou Com»
mcrciaes , e concluio con>o tinha principiado.

O Sr. Bispo Conde disse, que se levantava unicamen-
te pára fazer liuma declaração

, e era
,
que o seu amor á

Pátria e á Constituição erão bem conhecidos ,. e que elle

sustentaria não com vãs palavras, mas com obras , como
mostraria logo

;
que por tanto approva a doutrina do ar-

tigo , e qiiaesquer emendas
,
que tendão a ampllcallo.

Suspcndendo-se a discussúo
, o Sr. Presidente disse

qUe na Sala próxima se acJjava o Tenente Coronel Com-
mandante do Regimento de Inlsnteria n.° if! , o oual
em seu nome, dos Offiçiaes , Officiaes Inferiores e Sol- .

dados do Corpo do seu. Cominando , vem apresentar-se a .

este Augusto Congresso para declarar, que constando-
,

lhe que homens degenetadps tem tomado armas contra a
Pátria, o seu Regimento se oífefece pata ser o primeiro
a matchar contra aqueiles preversos , e derramarem até
a ultima gota de sangue em sttsteiitiç.'io da justa Causa,
que defendemos. . ,

O Sr. Cuitellg BfaaCo dissfi,, qu« nas actu-aes circuns-

tancias deve alísrar-se a pratica até agora estabelecida , e .

piopunha que os bravos Offiçiaes do Regimeíito 18 fos-

1

sem introduzidos na Sal», e ái, beca do Sr, Presidente
1

recebessem os encómios cesta Assenbléa, devidos ao lion-

,

rado procedimento deste Carpo. Foi apoioiei» geralmente.
.

Sendo introduzidos pelos Sts. Secretários , e toman-
do lugar á direita do í>r. Presidente dirigio a palavra di-

zendo = que o Regimento iS já celebre na Historia da

nossa Regeneração acabava de dar hum paMrt
,

que as

s tomavão em muito alta considcraíáo , c com ,0

:

com pluralidade absoluta na Jt^llt''. jÇ?^'»' dest^ Oivj^ã.o
,^

Cortes tomavão em muito alta consideração
,

áos Arcas de Vi,! de Ver.. ". '

, ,\w.j\. ',\. ^• /, o «i /•!
devido apreço «Tandavão pub^iíar bum offerecimento tão

O Sr. Secretario BoiUio Àlhcrto entregou hOnsaje-^ generoso ncs Diários do Governo e das Cortes. O Ta-

pretentacío da Camará Constitucional do CastellQ. cie._ nente Coronel respondep lepetinoo as mesmas palavra*

Paiva, ^m que pede a creação de huma Cadeira de La^irnj, da sua Felicitação. Iirmeóiòtamente se rompárãó immen-.
~ ^

• - « .
o n

^ depois do quenianda.io á Coinmissáo das Petições . íjjj;i:.

O mesmo lllustre Secretario fez a chamada, e dis-""

sa se achaváo presentes lOâ £rs. Deputados, e que faj-.j

tavão 6 por estarem doentes , e que faltavão a seii^cau-i,

sa motivada. -
; :

Ordem d.t Dia

,C»'itiaitaí3,l da Parecer joA/í ,i lidicaçSo do Sr.

-iv':' !.l 1 - 0^:;,.-, .., iWo.'/;-/7.
. ;;. . .:, o

Art. 6.° que ficou adiado da Sessão do dia aA.da

corrente : = Toda; as pessoas ,,e todas as corporações,

que pação a CoUecta estabelecida no Decreto de â3 de

Junho de iSal ,
pauaráó mais outra Collecta para as des-

pezas da Guerra , pela mesma forma, e do mesmo mo-

do porque na sobredita Lei se adia estabelecida a primei-

ra. Ficão comprehendidos nesta Collecta os beneficies do,

Padroado da Universidade de Coimbra, e as Commen-
das que pertencerem á mesma Universidade , e que es-

tavão cxceplnadís no §. 1.° da mesma Lei.

• O Sr. UraiKÍSo Pereira abtio a discusáo ,
e depois

de ter mostrado a necessidade de se proporcionarem os

meios de sustentar o Exercito, que defenda as nossas

iostituiçóes politicas, disse que approvava a primeira par-

te do artigo; mas que rejeitava a segunda, por ser de-

jjglfaf, por isso que os Espeficios ç Commendas da Uni-

versidade ficão só sugeitas a huma Collecta ,
em quantrj

SOS vivas ao tít.ivo Regimento n.° 1

s^.reiir^rrio os Offiçiaes. .;,, r; -;•. ., ,
, .; .

Gontjniinu a discussáO' I, tis tendo faU^tJè eS?. Bar'

ges Carneiro.
^ José de Sè , Marcioto de Azevedo

,
Ma"

eedo Coutiiilio , e outros, julgou-se a niateria sufficieiir,

temente discutida , c posto a votoi^ foi approVad*iO'v>rt. ,

com a emenda prr.posta na discussão. .!"i'! S .1

O art. 7.° foi approvaslo da n^aneira seguinte :=: To-
do o Erp-pregado Publicoque tiver mais de 6oC(^ rs. de.

Ordenado pagará duas decimas de excesso daquella quantia»

,

Foi igualmente apprbvada o artigo E.°, que diz : =:

O rendimento das Mitras que actua-lmente se adiáo vsgos^
e em quanto se não pr(n'érfm , seri appl içado pára as

despezas da guerra, salva os encargos legitinvM y e a ap^

plicação destinada para a quinta Caixa.

O Sr. Jiojé de Sá requereo que se pedissem infor-

mações ao Governo a respeito da «rdem porque se man-

dou entregar ao fiispò da Madeira os cabidos d'aquelle

Bispado 4 f>osto a votos assini se mandou observar,

O art. 9. ficou adiado ; e logo se piacedeo a iuat

t eleição da Meza, e ficarão eleitos

Presidente em 1.° escrutínio o Sr. Biipà Cotitte com

5} votos— Vice Presidente o St. Marciana de Ailvedo

com 60 —r- Secretários os actuais.

O Sr. Presidente deo para ordem dodia B Orçament»;

iSA IMí^iiiiWbA IS A C 1 U ín AL.
nt iiiim i
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Paris 7 dt Ftvereiro,

Conde de Lag^rde , Embaixador de Frdnça em
Madrid ciiegnu a Uiiiona no dia j da corrente ás X horas

da msnliã, Pedio os seus passaportes Domingo 26 pe s

manliã
, ríias não llie forão dados por tola a Terça feira

28 até iiieia noite , apezar de suas rogativas , e nóo obs-

tante ter mandado tirar da porta da sua casa as Armas
de França. Com efícito só á huma liora depojs da iTieia

noite dri dia 50 lie qtie obteve 3 assignaíura do seu pas-

saporte pelo Cliefe >'olitico , e eráo já 5 horas quando
se lhe ministrarão os cavallos de posta. Pelas seis lioras

porém entrou na sua caniugem com Mr. B.lloc , Primei-

ro sen Secretario d- Kniò.dxada. No decurso deste dia

não encontrou o Conde L»^ardc senão correios detidos
,

escoltas fjg'tivas , e mallas roubadas. Passou por hum
Mensageiro de Gabinete I/jg/.s, que tinha partido trinta

horas adiante delle, e aquém elle mesmo tinha confiado

alguns otficios para a Secretaria dos Negócios Estrangei-

ros. A cada passo passava por [Sartidas Coiistitucionaes
,

Ou por lugares que estarão em poder dos Realistas. He
assim pois que a infeliz Hespanhit apresenta em todos os

pontos o espectáculo de !ium Estado no principio de hu-

ma dissolução
, e huma pintura afllictiva de anarquia e

guerra civil.

A causa relativa á carta de Benjnmin Cõnstaiit a

Hlr. Maaí^iit , Procurador Geral, perante a Relação de
1'oiliers

, foi exposta Quintafeira na Relação de Pa-
ris. Ambas as partes, Mr. B. Const/iut ^ e o Solliciíador

Publico j tinhão appelladn contra a sentença na primeira

jhstancia
,
que condemnava o réo em inim mez de pnzáo,

e 500 francos de muleta. O Tribunal tendo ouvido as

partes, e deliberando por espaço de huma hora, annul-
lou ambas as appellaçóes ; mas comtudo , em virtude do
artigo ;i^ } do Codit.o Penal, alterou a pena, condem-
nando Wr. li. Conitant a pajar huma tondemnaçâo de
l(^ francos : releva a pena de prizão, mas duplica a mul-
eta. ( He Iiom meu dí castigar cém vantagem do Th:»
Soiiro

^ que iiiida lucra Ci^m a priíSo de liuin homem j ijiie

não he htitn facinoroso. )

O Jornal dos Debates dá em hum postscriftum 1

seguinte observaç-ío sujnmaria sobre Os debates do Par-

lílíientn acerca da falia do Rei :

" Lord Liverpool em hum discurso muito modefadâ
respondeo ao Conde 5(a;,Aí>/)c- e ao fllaíquez de Lansdown,
— A resposta ao discurso do Rei foi unanimemente ado-
ptada. — Xa Tjmara dosCommans, hh. Broagfiam , Sern

propor emenda alíurna na Memoria ou resposta ao Rei

,

pfoauníiou hum longo c violento discurso contra a Fra;i-

f a , é contra as totèncias allfadas. -^ Estando aui6nte Mrj

Caiining por causa da sua reeleição, sustentou IVir Piei

todo o pezo da discussão ; seu discurso he mui notável 5

defendeO as Potencias ai liadas contra Mr. lii ongham —
"Quanto á intervenção da Auiinn relativamente a An-'

polés," disse elle, "sustento que isso era imperiosa--

mente prescrito pela necessidade , e por conseguinte jus-

tissimo. ' — Depois desta confissão , difficil lôra aos Mi-

nistros IngUtes contestar ao Governo Franca o diíeito

de intervenção nos negócios àHeipanlui.'

(The Coiirier.")

LISBOA 1." de Março.

Hontem á lioite se publicou hum Supplemento ao

Dltiriu do Governo, em Que , alem dos artigcs que lezeA,

beoios do Porto pela 'BoiLuicia, e hoje publicamos, se

achaO os seguintes

:

Ministério da Justiça.

Extracto dãs Notas officiaes de diversas Aiitlioriaadesi

Braga 24 de Fevereiro.

O Corregedor e Juiz de Fora participáo que tendo

apparecido naquella Cidade, poucos dias antes, o Con-
de de Amirante , fora effeito de suas maquinações appa-

recerem no dia 22 varios magotes do Povo em diversas

partes da Cidade gritando ^ Morra a Constituição.—

Este tumulte, continuando até ao dia 24, dissolveo-

se absolutamente com a apprõximação do Batalhão 12 de
Caçadores , e algumas tropas que o General Rego com
antecipação para íilii tinha destacado. (^Ojficios do Juií
de Fárú e Corregedor f de 24.)

Vianna Idem.

Os miseráveis Authores da ridícula conspiração con-

tavão com a ausência do General Rego ; mas seu pla-

no infelizmente lhes falhou, porque o General já, quan-

do menos o pensarão, estava no meio dclles , e lhes

assoprava os castelinhos de cartas de jogar. Luiz do Re-
go scieiite da conspiração convocou no dia 2J em. seu

Quartel General ao Brigadeiro Governador de Vulcnça ,

aos Commandantes dos Regimentos de Infanteria N- 9 ,

e ai, do Batalhão de Caçadores N. 12, ao deftiilicias de

Vianna, ao da Barco, dos Arcos, de Earcellos , e ds

Vi/Ia do Conde ,
juntamente com o Jtfiz de Fora de Vian-

na , e copii o Superintendente das Alfandegas da Provín-

cia. Estes honrados e vigilantes Portuguties forão uni-

forniemente accordes com o Járavo.General em fazer mar*
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char pira "Braga o Eataliijo N." \i, com duas Compa-
nhias do Regimento N.' 9 , e outras duas de N." 21

,

ás ordens do Commandarite do sobredito Batallião N.° 12,

para fixarem naquella ( idade o seu Quartel, e de accordo

com as Authoridddes que permanecessem fieir. aos seus de-

veres , r:-.anter a tranquillidade publica pela mais activa

« regular disciplina. Hum tiatalliári de ítjilicias de harcel-

las , e outro das de VUta do Conde tiveráo Ordem para

se reunir a esta furça de Linha , Commandada pelos Of-
iiciaes da maior confiança.

Oj- cinco Regimentos de Milícias do districto estáo

reunidos nas suas Capitães pira manter a tranquillidade

das diversas povoaçóss , divididos nos destacamentos ne-

cessários. (_Oj)icio do General Rega , e Juií dt Fora de

iyjifinnii em dnta de 24. )

Punte de l/una.

O Batalhão I2 de Caçadores designado pelo Gene-
jal Ktgn, já tinha partido para o seu destino, (pjficlo do

J uir, de Fora de ViOnnl )

Porto 25.

Nâo lie possível expressar com psiavras todo o

louvor que merece a heróica Cidade do Porto , a sua

Camará Constitucional , as suas AMthoridades , e todos

os seus habitantes. Pelas dez horas do dia 2} houve

reimiío de todos os Funçcion.uio'; Públicos com o Corpo

IVlunicipal
, na qual tomarão as medidas con- iiiisntes pa-

xá manter o socego , e destruir quaesquer tramas dos ini-

migos. A copia dos diversos documentos
,
que dalli rímet-

te o digno Governador das Justiças , basta para dar idca

do bom estado daquellcs Povos , e dos ?eus Chefes.

Illustrissimo e ExceMentissimo Senhor. Es^ Cama-
Ta Çonstitucijnal tem a honra de rcmftter a V. E. hu-

ma copia authentica do Auto de vereagão extraordinária

do dia de hoje , convocada em razão <iis circunstancias

actuâes, que a V. E. são já patentes, a hm de o pôr na

Presença de S. M. Deos guarde a V. E. muitos amios
,

jP-orto em Camará de 25 de Fevereiro de l?2j, Illustris-

simo e Excellentissimo Senhor Filippe Ferreira de Araú-

jo e Castro, Secretario de Estado dos Negocioí» do {Ici-

uo. Thomás da Silva Ferraz ; António Ferreira Velho ;

JVntonio Ribeiro Braga ; António Alexandre Rodrigues

de OHveira ; Arnaldo Wanzeller ; Manoel Alvares da Cruz ;

Doutor AgRstinho Albano da (Çilveira Pinto ; João da

Silva Brandão ; Joaquim José de Sa Passos.

Vereação extraordinária d.e a> de Fevereiro dei82j,

3iesta Cidade do Potto , e Casa da Illustrissima Camará

Constitucional delia , aonde forâo vindos o Excellentissi-

TMo Bispo desta Diocese ,
o Excellentissirpo Governador

das Justiças, o Excellentissimo Governador das Atm?s.,

o Meretissimo Juiz de Foça do Çivel , servindo de Corre-

gedor da Comarca , o Meretissimo Juiz de Fora dos Órfãos,

< Meretissimo Juiz de Fora do Crime , o lllustrissiino

Tiesidente , e mais Vereadores, com assistência do Pro-

curador da Cidade , todos abaixo assignados , bem como o

Coronel de Milícias desta Cidade.

E logo nesta Vereação foi declarado pelos Exçellen-

tissimos Governadores das Justiças , e das Armas
,
que o

jnotivo desta reunião era a noticia certa de cm Villa Real

ter havido huma commoção popular , e á testa, delia o

Conde de Amarante , com a intenção de destruir a Cons-

lituição jurada ; constando mais
,
que este movimento

revolucionário tinha mais extensas raniiticaçóe? : em coq»

sequencia do que cumpria
,

que as. Authoridades todas

reunidas deliberassem de conimum, acordo, sobre as pro-

videncias que se deversáo tomar em crise tão attendivel,

a qual náo dava tempo de pafticipar ao Governo taes

acontecimentos , e esperar resolução dejie
;

por quanto

as imperiosas circunstancias presentes «^igiãf» mui prom-

ptas e enérgicas providencias , a fim de evitar a propa»

<'ação, e desenvolvimento do plano que tinha começado

a lealizar-se em Villa Real , e Braga.

E logo acíor.4iráp_q.ue, a pri;píjra ptovjdc,i:icÍAj que.

havia 3 pôr em pratica, era o pai;ír á Tropa da Giuf-
niçáo desta Cidade , a qual por ter rfa<lo não equivoca-
provas da sua adhesão ao Systema Constitucional

,
po-

dia com tudo ofFcrecer aos inimigos do mesmo huma oc-
casiãO, em que aproveitando se da falta deste pagamento

,

3 abalassem, e seduzissem; em consequência do que «e

delibero'.!, e accordou , em que pelas Repartições res-

pectivas, em que houvesse dinheiros publicos se extra-

liissem aquelles que fossem necessários para fazer o pa-
gamento á Tropa âi Guarnição , e outras despeza'; cor-
relativas. E accordaráf) mais, que para evitar acor»t"''iinen-

tos tunestos a pessoas apontadas pela opinião publica , e
contra as quaes alguém imprudentemente quizesse atten-
tar, com|iromettenrio não só a segurança, mas a exis

tencia das mesmas pessoas, que seria críamente njui

desagradável nas actuaes circunstancias , em que se deve
tirar 30 Povo todo o motivo de desconfiança , e pretex-
to de commetter desordens , não obstante todas as pro-
videncias dadas para manter a tranquillidade

, e a segu-
rança ; fossem estas pessoas intimadas para sahir desta
Cidade

, e evitar assim o seu próprio comprometti-
mento

,
e se conservarem ausen'es ern quanto as ac-

tiiaes circunstancias durarem. E accordárâo mais
,

que
fosse encarregado o Meretissimo Juiz df? Fora do Ci-
vel , servindo de Corregedor , de intimar ao Vis-
conde de Balsemão , e seu filln mais velho , de par-

tir para a Figueira, e i João Ribeiro V'ijnna , Domin-
gos Pedro da Silva Souto e Freifjs

, José Joaquim de
Carvalho, ç José Luiz Coelho Monteiro, que houves-
sem de partir para dez léguas dê distancia

,
para o Sul

desta Cidade , náo repassando o Rio Douro ; cuja [larti-

da deve ter lugar para todos , dentro de vinte e quatro

l:Oras
, devendo apresentar ao referido Ministro , dentro

do espaço precisamente indispensável , hunia certidão da

auíhoridadé do local que escolherão, e de que alli per-

rrianecem , atí que lhes seja participado, que podem sem
risco tornar a voltar a esta Cidade. E desta forma liou

verão por finda esta extraordinária Vereação , de que fiz

este Termo
,
que todos assignáráo ; e eu Manoel Joaqui.ii

do Outeiro o escrevi. João Bispo do Porto ; Fernando
Affonso Gir.ildes , Governador das Justiças; António Lo
bo Teixeira de Barros , Govvnador das Armas : Thom.ís
da Silva Ferraz; António Ferreira Velho; Antorii" Ri-
beiro Braga ; António Alexandre Rodrigues de Oliveira ;

Arnaldo Wanzeller ; Manoel Alvart-s da Cruz
; João da

Silva Brandão; Doutor Ajostinlio Afbano da Silveira Pin-

to ; Joaquim José de Sá Passos; o Juiz de Fora do Cí-

vel , servindo de Corregsdor da Comarca i José Teixei-

ra F^reire de Andrade ; o Juiz de Fora dos Órfãos , A,n-

tonio Telles Dias de Villa Fanha Araújo de Barros; o

Juiz de Fórá do Crime , Manoel Nunes Chocha do Cou-

to ; Doutor António de Amorim, Coronel do Regimento
de Miliciaj do Porto, Está conforme — Manoel Joaquim do

Outeiro, Escrivão da lllustrisdma Camará Constitucional

da Cidade do Porto.

(^Segue- le a Pradamoçáo da Ci'i»ara da Porto tjtit

está na Caicta de hoje ).

Ministério da Guerra.

Hontem pelas sete horas da nolite chegou á Repar-

tição da Guerra, hum cfficio do Brigadeiro Governador

das Artnas do Partido do Horto , Anttuio Leito Tei^ceira

de Barros , em que annunciava o estranho e escandaloso,

procedimento da Rebelião que no dia 2j do corrente se

rpanifestou em ViUn Real , dirigida por bum tão inepto

quanto indigno Official, o Brigadeiro C"o;ji/í de AmaruiUe,

filho daquelle mesmo que nos primeiros períodos da nos-

sa Regeneração procurou empecer e atalhar aos seus

progressos , contra a opinião publica
, e geral cla;nor da

Nação Porfuí^ueifl , sustentado pelos bravos e briosos Mi-

litares que compõem o Exercito Pcr/iLç^ucz.

Tão extraordinárias noticias prd^ão providências as

mais ptomptas e enérgicas. O General Luit dv Rt^o foi
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nomeado Genírjl Conimandante Je todas as tropas das

duas Províncias do Noiíe e Beira Alta
,

que devido pòr-

Se cm niovimeiíío para sufTocjf o gcrmen da Rebellião
j

foi desonerado do Governo de Traz-os-Moiiteç o ftlarc-

clial de Canipo Gaspar Teixeira de Alagalliáes
,

[lorque o
estado da sua sailde , para cujo resrabeleciínenio se aclioii

com licença , uâo pcrniittia que ellc tomasse a activida-

de necessária nesta occasião ; em seu liigat foi interijia-

meiíte oonieado o Brigadeiro Graduado Ftaiu isco António
.1'aniploiia Moniz. Para liuni objecto particular do Gover-
iio foi mandado vir a Lisboa o Mjrcclial de Campo An-
tónio da íijlveira ,

Governador da Beira Alta , e em Stu

iugar ficou o Brigadeiro Francisco António Freire de An-
drade Pego , Conjmaiidante da torça armada daqtielia l'io-

vincia. Aos (íeneraes l.uiz do Rego , Aitt»ii'to Lobo ile

Harios , P^go , e ao Governador interino das Armas de

'i'raz-os Alontes , se expedirão as ordens mais amplas e

absolutas para cooperarem de acordo , e anniquillarem a

facção de ViIIá Rcil. O Brigadeiro Birros no referido

officio participa que apenas recíbeu a noticia destc ocon*

tecimento fez marchar para O ponto de Amarante Iiurh

Corpo de tropas com duas pecas de Artillieria , alem de

outras providencias oportunas que tomou este benemérito

General. Todas as mencionadas providencias foráo dadas

em officios que para as Ptovincias forão mandados sobte

a madrugada por postilhões que partirão a toda a diligen-

cia.

Esta manhã se receberão officios do General I.uIt. Jo

Rego, em que participa ter convocado hum Conselho Mi-

Jitar , formado de todos os Commandantes dos Corpos de

primeira e Segunda linha , de que remetteu copia
,

que

laz a m;iior honra áquelle illustre Geileial , assim como
a todos os Commandantes dos referidos Corpos. O resul-

tado fji tomarem-se as mais acertadas medidas
,
passando

tmmediatanierite a occupar-ae os pontos de maior impor-

tância. K.ecebeii-se também hum olficio do Brigadeiro

Barros , em que d:z corria a noticia de ter marchado pa-

ra Chaves o perverso , e iiifaine Conde de Amarante.

Remetteu a Proclamação qUc elle Brigadeiío fez aos seus

Camaradas, e he a que segue : e igualmente a curiosa,

e interessante peça que abaixo transcrevemos.

(^ Segue se n Procluinação do Gineml Barros is tre-

pas do Purto
,
que já se acha na Gazeta

f e depois delia

a seguinte : )

Manoel da Siveira Pinto da Fonseca Teixeira, Moço Fi-

dalgo com exercício no Paço , decimo Senlinr da hon-
ra de S, Cyonaiio de Nogueira , Commendador nas

Ordens de Christo , Toire Espada, e S. Bento de
Aviz , Marechal de Canipo dos Reaes Exércitos, Con-
de de Amarante, General em Chefe Commandante do
Exercito Regenerador.

Portugu-fzes. — Então ainda não he tempo de que»
rrar

, roínpi-r, e despedaçar os ferros vergonliosos, e in-

fames que vos prendem ! que curvados e surprezos vos

tem , e que vos desdourão a vosso honra, a vossa gloria,

o vosso valor, e Pátria ! Consentireis .... ou tereis olhos

para vet ainda mais tempo coberto de opprobios, de igno-

rrinia , e manchado com o sello da infâmia , e do des-

potismo o Throno do vosso Monarca, assento de tan-

tos Reis
, por hum punhado de insectos destruidores da

Santa Religião, do Throno, e Pátria! Sereis tão cobar-
des, e pusilânimes que não derribeis, e confundaes entre
as suas mesmas rumas esse vergonhoso Edifício qUe a

fraude, e a seducçáo sagazmente pôde annivelar sobre o
terreno Portuguez ! Ah ! envergonhai-vos , cscondei-vos
nas entranhas áà terra , e corridos da vossa fraqueza

degradat-vos do nome Portuguez , c então vereis em bre-

ve o vosso Monarca
, e toda a Familia P>.eal decapitados,

a vossa Pátria fluctua'ndo em sangue , e o projecto dos
malvados coberto com o Doccl do Throno ensanguen-
tado. Foi esta a sorte da França pela mão dos Jacobinos,

e ha de ser a de Portugal
,

pela mão dos Francmaçóes.

Oh! Cara Pattia , oh Pátria desditosa, eu te ccnsiêefO
ja em hum pélago de horrores, sulmergida tm pranto

,

e Sangue, levantando gritos espantoso, e-... rras que
tropel, que tenido de aimas sinto! Que lie isto, th Por»-

liiouezes ? O som da Tuia bellica ;a soa! despertais?
A's armas, Poituguez^s , não temanics : vosso valor, e
coragem de novamente enervai, rc<:ui-nie n po? de rriim,

correi, expurguemos de Monstros, de Tyrannos , de
Desporns sacrílegos, e malvados, a nossa I Hsitania. < om
Vosco morrerei, salvando a Pátria , a Religião, c o Thro-
no. Viva ElPvei Wosso Senhor D. jrão Vi, e todo a
Dynastia da Casa de Bragança , Viva a Religião , e Vi-
vâo os Portuguezes. ( Assignado ) Conde de Jiiierantv.

(^ile copia fiel do eiitiografo ijtie se nos cenfieti.')

(^Segne o Stippleniento Já fuhtiíudo no N." 46 da
Vorboteta. )

N. F. Fm consequência das parlicipiçfíís cfíciars,
que o Governo havia recebido pelo Carreio de Quarta
feira , as quaes dei>.avão aiiteVer o ntrniecrt.tnlo agora
conhecido , logo no mesnso dia o Ministro da Justiça

expedio ordens , e insttiiccóes ao GcVernadnr das Justi-
ças no Porto

,
pelas quses lhe rtccn meiídava trn asse

niedidas ns mais enérgicas , e precedesse c< ni o iraior

vigor contra todo, e qualquer que intcntase ccmpicnet-
ter o Eocego publico, e picpagar doutrinas centrarias ao
Systema ConstUwi.icnal.

A estas medidas de mera precaução . sfgiiirão-se ou-
tras rr;uitas providencias, piovocadas pelo conhecirr.cnto

do acontecido, tm cOnstqucncia, pelos expressos dirigidos

aos diversos Cí)ir H;andantes das armas , diirgio o n esmo
Ministro ao Governador das Juítiças do P<í(» outras or-

dens e instrucções , reccm.endando-lhe de novo de todas

as providencias que as circunstancias exigem , e procida
com a maior energia e vigor.

CORTES. '—Sessão do dia 1,° de MarfVi

P residência do Sr. Bispo Ccnje,

Aberta a Sessão ás horas do ciStutDe j e lida pelo
Sr. Secretario Sousa Coitelbrcnco 3 acta da precedente
que foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgueirat
do expediente, em que se comprehendia a seguinte cor*

respondencia : — Hum officio do Governo pela Secretaria
d'Estado dos Negocies das Justiças, participando que por
moléstia do Ministro e Secretario d'Estado dos ^eeocios
do Reino, Filiype ferreira d'Are:uj» t Castro , Kruve
por bem Sua Magestade encarregallo proíisoricmerte da
Pasta do seu Expediente ; ficarão inteiradas Outro in-

cluindo huma Consulta da Junta da Administração das
Vinhas do Aho Dturo de 12 do corrente, com hiima re-
presentação dos Negociantes NacionSes e Estrangeiros, e
Commerciantes de Vinhos

,
pedindo prorogação da Feira

por mais jo dias, além d'aquelle praso designado pela Jun-
ta , em consequência da Resolução das Cortes de 14 de
fevereiro ; á Con missão de Agricultura. Outro incluin-
do o duplicado da lei de 27 do passado , em cue o So-
berano ( ongresso dispensa prcvlsoriamente r.lgurras for-

malidades da Constituição
; passou ao Arquivo das Cor-

tes.

Ficarão as Cortes inteiradas da Memoria de sgrade-
cimentos , que a Sociedade litteraria Patriótica cirige

pelas sabias medidas que acaba de dar para a conservação
da Liberdade , protestando tudo sacrificar pela despeja
desta mesma Liberdade.

O Sr. Secretaiio Basilio Alberto fez a cham.ada , e
disse se achavão presentes 1O6 Srs. Deputados , e que
faltaváo 7 por se acharem dcrentes , e I sem câusa mo-
tivada.

O Sr. Presidente disse , C|ue é pott» se achava o
Brigadeiro António José Clciidino Pimentel

,
que sendo

dispensado do GoTeino das Aimas da Provincía do Porá
,
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vem felicitar o Soberano Congresso ; foi introduzido i>a

Sala , e recebido com agrado.

Succdssi vãmente forio introduzidos os Officiaej dos

seguintes Corpos.

1.° O IO ° de Cavallaria, c. o seu Commaiidante, /o«

sé Corria de Faria , comu orgJO dos sentimentos do Cor-

po
,

qu_' tem a honra de commjndar, dirigio ao Sobera-

no Cotlgresso bum discurso, em que patenteou qual foi

o seu horror ao saberem que Poítuguezes degeneradas ti-

nhio levantado o grito da anarquia , e vindo rsnovar o

juramento qlje prestarão concluio : :=Os Officiaes são hon-

tados , e o liomem honrado não sjbe ser prejuro =: elles

sabendo defender seus direitos, conservarão sua liberda-

de ; elles também querem ser livres, e assim u protestáo.

Resoár.ío os vivas ds Cortes , a ÊIRei Constitucional
, ao

iravo Exercito Partugaet. ; e respondendo-lhe o Sr. Pre-

sidente em termos geraes , retir.iráo se.

2.° Os Officiaes do P..egimento n." i6, e o seu

-Commandante, Aalonio J. dí Gatiiiara, depois de ter di-

jigido hum similhante discurso concluio
,

quc: immedia-

tamente que souberáo taes noticias a Oflicialidade do

Corpo, que elle teiTi a honra de commandar, novamente

jurarão sobre as suas Bandeiras defender a Constituição,

asGortes, eEIRei Constitucional: repetiráo-se os vivas,

< retirarão-se.

5.° O Commandante de Caçadores ç.", aconipanliado

da sua Oflicialidade, dirigio hum discurso análogo , aO qual

se seguirão os mesmos vivas.

4.° Officiaes do Regimento IJ, e Batalhão 11.° J.",

e o Commandante do 1 j ,
Caelaito de Mello Sarria , em

nome de ambas as corporações dirigio hum discurso, ein

O qual se encerrava o seguinte juramento : njuramos der-

jramar o sangue dos inimigos da Liberdade ,
verter o nos-

1 so , trocar a vida da Escravicáo
,

pela morte em Liber-

dade (apoiado, apoiailo , apoiado). Ou Liberdade, ou

JVlorte : Sim , ó Pátria , eu Liberdade , ou Morte.

Em con>panhia dos Officiaes vinha huma porção de

Granadeiros e Infantes dos mesmos Corpos , como inter-

pretes dos sçntijTiei,il;os de seus Camaradas , os quaes fa-

2Íâo os mesmos votos ; e concluio : = Senhor , em nós

descançai
,

pois que em Vossa JVlagestade nós tiido con-

, íamos. A Nação tudo de vós espera.

Quando o Coinmandante lia esta se deixou possuir

dos sentimentos que expressava , rebentando lhe copiosas

-lagrimas, cujos signaes de sensibilidade forão correspon-

didos por innumeraveis vivas. Então o Sr. Presidente

disse : = Não he possível que a Causa da Liberdade corra

perigo, quando está entregue » tão bravos defensores:

tontinuárão 05 vivas até que se retirarão.

J." N.° 2j, atesta de cuja Oflicialidade vinha o Bri-

gadeiro Siimpaio.

6." Officiaes do Batalhão de Caçadores n.° 6."

7.° Officiaes do Regimento de Cavallaria n." 1.'

A todas estas falias o Sr. Presidente respondeo em

termos precisos para patentear a particular estima, e

confiança
,

que o Soberano Congresso tem em o brioso

Exercito Pvrtuguei , sendo sempre acompanhados de vi-

-vas ás Cprtes , Constituição, Soberania da Nação, e Rei

Constitucional, o

Ordem do Dia.

Introduzido o Ministro da Fazenda, principiou a dis-

cussão sobre a seguinte parte do Orçamento.

V-aiversidúde de Coimlrra-

. Receita . , • I02:442çj&92j

Despeza • • • i2%:2zoi)(>^9

Deficit — Rs. 2inn<^jo6

Depois de alijumas reflexões decidid-se que o Go-

-iverno fosse authorisado a nomear huma Commissão para

tratar da reforma deste importante Estabelecimento.

; Entrou em discussão a segunda parte da ordem do

dia

Projecto lolre a J/tdi-caçSt d» Sr, Moura.
Art. 9.° Os bens naclonaes

,
que actualmente pagão

o 5.° para a 1.^ Caixa da Junta dos Juros, pagaráó ou-
tro 5, para as despezas da (iuerra. =: Approvado , com
hum additamento de serem comprehendidos todas aquelles
bens que até agora não pagavâo , ou sejão em Portugal,
ou na Madeira, e IlháS adjacentes.

to, O producto de todas estas imposições será ap-
plicado ao pagamento do juro , e amortisação dos em-
préstimos que se contrahireni

, e servirá de hypothéca
aos mesmos empréstimos, além de outras quaesquer ren-
das publicas, que o Gi-verno achar necessário hypothecar
para o mesirjo fim. = Approvado com algumas emendas
de redacção.

Entrou em discussão o ait. ii.°, que depois de bre*

Ves reflexões ficnu adiado.

O Sr. Barreio feio pedio
, e obteve licença para

J^r iiuma Indicação , em que propunha hum Projecto pa-
ra que toda a Cidade, Villa, Lugar, etc. qUe adherisse

ãs instigações desses Fortuguezti degenerados
,

que le-

vantarão o grito da insuireiçâo
, se Ih» imponha hcrma

contribuição para pagarem todas as despezas de tropa
,

que ler enviada para obstar ao mal que tiverem causa-

do: ficou paia segunda leitura.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia a conti-

nuação da iijateria adiada de hojs , o Projecto das terras

incultas, e outros Projector adiados , assim como huma
Sessão extraordinária para P.reccres de Commissões , se-

gundas leituras, '-• Indicações para Segundafcira de tar-

de , e levantou a Sessão ás duas horas e meia.

Errata. Na Gazeta de Quinta feira 27 de Feverei-
ro ( N. 47 pag. 1. , col. 2, lin. J4 que, leia-se de

Itic ;
pag. 3,*, col 2, lín 41 , descCidentes, leia-se rfcj-

contentes; pag. 4, col. 2, 1.° verso latino

—

HerXm, leia--

se Hei oem ;
j." verso iebelavet , leia-se dcbelavil ; 4 *

verso, fiareiisíjae , leia-se parensiiae. — Na G. de Sabba-
do i.° deste niez ( N. 49) pag. i, col 2., Hn. 22,
hoitlem 21, leia-se hontem 24 ( e deve-se entender di-
ta doPort0 2;); p.ig. 2, col, 2quisi no fim, P.ei , tine

todo amar, leia.se Rei, que he tudo amor; e pag. i.^ doi

Supplemento , col 2, lin. 11, dia 21 i leia-se dn 25.

ANNUNCJO.
Sahio á luz o Tamo 5.° da Historia Clironologica >

dos succestos mais itotiivcis que ttm acontecido n» Munda
desde a época da Reue/uÇ,1o Franceza até aoS nossos dias

;

narrandc-se mais particularmente os de Portugal , e Bra-

sil , tanto antes como dejiois da Constituiçío Por(u;;uera.

Procurou se com todo o esmero reunir chrf)nologi-

camente nesta obra os factos de primeira ordem succe-

didos desde 1786 até ao presente ; e escolheose esta

época por ser o verdadeiro principio da Revolução Fran-

ceza , acontecimento Politico que abrio o período mais

memorável e espantoso de nossos dias, N^o nos limir.i.'

mos só aos successos da Euiopa
,

pois a obra abrange of

de todo o Mundo , mencionando as batalhas , Expedições

níáritimas e terreíties , Tratados de P;-.z eAlliança, de-

clarações de Gueria , Revoluções dos diversos Estados
,

fenómenos e catástrofes , e tudo seguido de exccliente^

reflexões ciiticas , indispensáveis no estado das cousas áa

tempo presente.

As assignaturas desta Obra se fazem na Typngrafij

de Desiderio Marques Leão aoCalhariz n." 1 2 por 2O00 rs.

por 5 volumes, recebendo-se já o 1.", a.", e j." que es-

tão impressos. Os Srs. que assignárão por 480 no i."

Tomo, que logo receberão na acç o da paga
,
podem apro-

veitar-se da condição acima declarada: avulço a 480 ca-

da Tomo , nas lo;as de Desiderio Marques F^eã^ ao Ca-

Ihariz n.° 12, na de Caetano Machado Franco rua da

prata n." 82 , e na de Lopes rua do Ouro n." Ij8;

na de Orcei em Coimbra.

.\ A í M P li £ IS S A ft A C J ÍJ N A L.
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Extracto d>i Borioteta de 26 de Fevereiro,

JSeticias de Viíla Real.

'hegou liontfm o Correio dalli , depois de jantar.

Trouxe; at Cartas loHaí aberta<;.

Eis n dncumfrito que coinprnva este attentado á

Con^titiiiçãn ; attentado commemdo por hii.iia Aiitliori-

de Civil
; perjura não só ao juramento que havia presta-

do ás Fase? no art. i; , nias i!)da lia pouco a Constitui-

ção no art. 1 g.

Supposto que não seja aqui lugar próprio, deseja-

tiatros que as Cort-s decretassem , como em ami»liacão

ao citado art. da Constituição, que alem da Administia-

ç.io do Correio
,

que em casos iguaes a este não he in-

fractora , rr ficão respoiT^jveisquaesquer Authoridadtfs qu«
commettão similliante dclicto. =

Participr- aV'. ...que todas aS cattas , e massoS Se-

guros lançados nos Avisos de Bragança , Chaves , Pesquei-

ra, Vijla-Pouca, e Vinhat*, que levão a nota =yíf.j r: fo-

ráo aqui cassadas pelo Corregedor desta Comarca 5 assim

como for.ío ahertas pelo dito Ministro todas as cartas

avuiças , tanto daquelles cfíicios como deste
,

qòe são

expedidas no Correio rio hoje ; e que por causa desta de-

mora o Estafeta parte pelas 8 lioras da tarde. =: Deos
Guarde a V- ...=: Correio de Vllla Real 34 de Feverei-

ro de 1825. =0 Fiel Manoel Joaquim Alves Baptista.

!>r. Administrador di (torreio do Porto.

P. S. Por falta de tempo não faço esta rre<:n^a par-

ticipação p.iraLi^hna, que rogo a V. . . faça, lemetten-

do a copia deste meu ofticio.

O Administrador do Correio desta Cidade previne a

tcdos os Srs. que receberão as cartas de Vllla Real , Bra-

gança, Chaves, Pe«qiieira , Villa-Pouca , Vinhaes, cujas

terras se dirigem a Viila Real, que ellat chegarão 3 Ad-
ministração do Correio do Porto no dia de hontein 2;

do corrente peijs 5 horas da tarde , com signaes eviden-

tes de terem sido abertas naquella ViHa , segundo a co-

pi." acima , cujo attentado foi praticado pelo Corregedor

daquel)a Comarca , ou quem seu lugar serve ; e como o

tempo iiáo permittio pela gr.inde quantidade e prom-
pta entrega pr.iticar o que a Lei determina , lez-se subs-

tituir esta ordem pela marca de que se serve nesta Ad-
niinistraçáo, com dia e mez da sua checada, o_^quc se pra-

ticou sobre a f breia das mesmas cirtas, — Porto 26 de

Fevereiro de xiij. —Jvié Maria i{'Ot,itei'<>r

O que pudcnios colher do successft' alli' praticado

reduz-se ao seeuinte: o Conde fez juntar huma Co npa-

nhia de biilicias nu dia 2I , e iiiaiidou convocar * La-

inara i
aonde elle se apresentou com esta força armada ,

e varina Officiaes também de iViilicias. Fez escrever os

Autos que quiz , e no fim sahio a cavallo cotrendo as

Ruas da Villa com hurra Bandeira = gritando = Viva El-

Rei absoluto =: abaixo a Constituição.

O Povo da Villa começou a fugir, como se qui-

'

zesse «scapar-se de inimigo avista ; c o Conde vciido es-

te abandono sahio sem se saber para onde. Dizia-se que

para Chaves. O Corregedor
,
que dizem ser hum Juiz de

Fora visinho servindo interinamente, mandou suspender

o Correio, e abrio , como fica dito ,
todas as cartas j

deixando ficar as que quiz.

Noticias de Bragança.

Recebcrão-se às 8 horas da noite do dia de lion-

tem noticias desta Cidade : a Tropa alii estacionada

não accedeo ás sugestões dos Emissários do Conde de

Amarante. Pelo contrario foi interceptada a sua corres-

pondência , em que se compiehende iiuroa Pfcclama-

ção.

Porto 46 de Fcvíreiíe de iSzj.

O entliusiasmo desenvolvido nesta Cidade Regene-

radora , em tod. o decurso do dia de hontem
,

excede

toda a descripção. A tropa que marchou para diversos

destinos , tanto de Linha ccrr.o de Milícias , lua ani-

mada do espirito mais puro, e Constitucional. Vários

Cidadãos desta Cidade adiantarão os fundos precisos pa-

ra pagamento da Tropa.

Para não alaideatmos de nosso Patriotismo , conlen-

tamo-nos com dizer = O Porto foi a Cidade Regenera-

dora, e não consentiiá em perder o seu Titulo, apezac

de todos os sacrifícios. = „y j^, ,^ ^

. ) rtit> sjer'

Nftfcffii, de-Guimarães.

Oficio á» ^finJ^iS/c. General Gaspar Teixeira

,

ao nòl if Exm,° Governador.

,i rnUm." e E.\m.° Senhor ::= Neste momento me cons-

ta por noticias deAniaiante, que em VillaReal houver*

revolução, « que á testa delia esta o Conde de Amaran-

te , o que sem perda de tempo participo a V. Ex." par*

tomar as medidas necessárias, na ceteeza de que hoje mes-

mo oílicio ao Governo a communicar-lhe este successo ,

e marcho para a Província para \er se lhe posso obstar:

previno também a V. Ex." cue conto com toda a sua

coadjuvação, deixando á sua descripção, e conhecimen-

tos Militares, o modo, e brevidade delia, visto eu não

estar ao facto de tal imprevisto acontecimento, e igual

participarão faço ao General desta Prtvincia. = Ueos

guarde a V. Ex.' = Guimarães 15 de Fevereiro de 182}.

= Ilm.' e Ex.° Sr. yíntonio lai» Teixeira d* Barroi.=:

Golpar Teixeira de M*'^ali>ãei Laterda , Marechal de

Câirpo.
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Noticiai í/í Teso âa Uegoa.

Dia 24.

Pilas 7 horas da noite entrarão nesta Povoação o

Visconde do Real Agrada , acompanliado do Major Retor-

mado Vieira, de Caçadores N." 6, o Alferes de Milícias

*3e Lamego, José Pinto Velloso ; o Ex-'l'eneMte Nogueira

da Artilhena de Ordenanças ; trancisco António Rama-
lho, Professor de Grammatica ; o Ex Sargento inór das

Ordenanças da Regoa
,

Joié Jacinto ; o ex-Capitâo das

mésnias, Fo/jfdcO ; Manoel Pereira, fàiuno '^ António Pia^

to de Miranda, Paizano ; e outras pessoas mais gritando

— Viva EIRei absoluto = Morra a Constituição, rr

Na Igreja do Peso repicarão f>s sinos , e arranjou-se

Jogo hum li Deuin ,
pondo-se luminárias em algumas

cans.

Nada mais fizerão do que dirigir-se pelas ruas entre

archotes , renovando a sua gritaria : sendo notável f|ue

algum Povo que se juntou a este Magote de Figurões

dizia = Viva =: a tudo quanto elles vociferaváo , e por

3sso mesmo aos gritos de Morra a Contituição , respon-

•diáo = Viva.

O tal Professor
,

que era o Pregoeiro e Leitor da

Troclamação assignada pelo Conde de Amarante , deses-

perado por ver que o Povo a tudo dizia =: Viva — gtitava

jnuito infadado = Agora digão : Morra !

~
Vários Commerciantes de Vinho , tanto Nacionaes

como Estrangeiros , que já se achaváo no Douro para-

as próximas Feiras , immediatamente que presrnceirão

,

ou Ouvirão relatar similhantes successos , voltarão par»

esta Cidade , onde chegarão hontem embarcados.

O nome do Magistrado que serve de Corregedor em
yilla Real , he António Jeaquim Pinto Moreira, Juiz

de Fora de Santa Martha.

O Dr. José Teixeira Freire de Andrade , Cavalleiro na

Ordem de Christo , Juiz de Fóia do Civil , servindtj

de Corregedor desta Cidade e sua Comarca , e Delega-

do da Intendência Geral da Policia , etc.

Faço saber que sendo o socego publico o primeiro

fcem da Sociedade ; eu como hum dos Empregados aquém
o Governo confiou a honrosa incumbência de o promo-
•ver

,
jiilgo dj meu dever fazer publicas as seguintes pro-

videncias, que espero sejão cscrupulosaiiiente observadas,

«! cumpridas pelos honrados habitantes desta lleroica Ci-

dade , e seu Districto.

í.' Ao mais pequeno distúrbio , ou desordem que
acontecer possa, acudirão somente, auxiliados pela For-

.^a armada , recorrendo á primeira Guarda mais próxima
,

a quem est o dadas as Ordens, os Cabos e Commissa-
tios dos Bairros , recolhendo os compromettidos nas Ca-
deias da Relação, dando-me immediatartiente parte da-

t^uelles acontecimentos ^ a toda é qualquer hora que ti-

Verem lugar.

2." Todos os Botequins , e as outras casas publicas

,

«ierão de hojí -irr. diante impreterivelmente , e com to-

da a responsabilidade sugeitaí a procedimento , se não se

fecharem ás oito horas da niite ettt^pOnto.

}." Desde as sete horas da hwu"te"ífé i tnescna ho-
la da manhã fica prohibido toque dê' qualquer sino ^ seja

por qualquer pretexto , menos aquelles quc indicarero as

Jioras. '

4," No caso de incêndio , os compptomettidos no
mesTio, qualquer honrado Cidadão, Militar, Cabos, ou
Commissarios de Policia avisarão a Guarda mais próxima

,

e esta seguidamente a Policia, a Guarda principal, e Ca-
pitão da Pomba , c cada hum destes as Aiittrotidades que
costumão ser noticiadas cm similhantes casos, a fim de
se tomarem todas as providencias para se atalharem os

seus effeitos.

5.° Ninguém poderá fazer transito sem passaporte :

será considerado suspeito todo aquelle que vagar por este

Districto sem que o seu passaporte seja por mim rubrica-

do , ou assígnado.

6." Todos os Alquiladores, Estalagens, Casjs de

•'hospedarias, e outra» qiiae^quer envtue se reo'í!liáo Vian-
dantes, serão obrigadas, como presentemente faiem, a d-;-

rem partes exactas de todds aquellas pessoas que cnipre-»

liendereni qualquer jornada , bem como qUe se recolherem
nas suas casas.

7.° Tanto huns como os outros , e toda outra qual-

quer peísoa que he obrigada a fornecer informações a es-*

ta Delegação , ficão responsáveis pela njâis pequena falta

e inobservância da sua exactidão.

8.° Fica igualnente prohibido inteiramente lançar-

se fogo do ar , sem expressa licença minlia.

9.° ''1'odas as pessoas que precisarem andar de noite

nesta Cidade
,

para evitarem qualquer suspeita , devem
trazer huma luz ,

seja qualquer que for.

E para que chegue á noticia de todos, e nSo possão

alegar ignorância, mandei imprimir o presente, c outros

do mesmo theor
,

para Serem atfixados nos lugares mais

publicou desta Cidade, e seus subúrbios.

Porto 26 de Fevereiro de 1S2J. E eu Caetano }oa»
i]uim Pereira Vianna o escrevi.

Dr. José Teixeira Fitire de Andrade.

Idem 2Í.

Noticiai da Provinda do Minho.
Pelp Ajudante d'Ordens do nosso GciíetaJ soube-

mos hoHtem pelas duas horas ds tarvle
,
que na Provincii

do Minho se acha restabelccidii o socego , a pcnto rfe

que o General Rega estava di^p^isto a mirclur (hoje 2?^
com todas .T forças militire* do seu <"oinmando para as

fronteiras da Província de Traz us-Montes.

Noticias de Ldu/í^u.

O bravo Batalhão de Caçadores N." q de cnartíl

nesta Cidade está cheio de enthusia«mo Constitucional
^

e nobremente indignado contra os Authores daRebellião

á Causa da Pátria.

Noticias de Vilta Rcnl.

Aqui parece que não hcuve nada : a única diffcren-

ça he , oiie em vez das Authoridades que aícagora go-

vernavão , está como Governador V. José Maiia deSou-
ta

f
Morgado de Matheus.

Idem , ás trCs horas da tarje.

Para corroborarmos a noticia que demos na folha

de hoje, a respeito de Lantegíi se achar Constitucional,

apresentamos as setruintes Peças othciaes
,
que são ~ o

officio do honrado Coinmandõiite do Katalhia de Caç»-
dotes N " 9 ao nosso biavo Governador , e a cnpia di

intimação que o pérfido íonde de Amarante diiigio ao

mesmo Commandante e fcat.ilhão.

lllm.° e Excm." Sr. —Tenho a honra d? participar ai

V. Exc.
,
que acaba de cliegar aqui o Tenente de Caça-

dores N.° 10 — Bello =
,
participando me. que o Sr. Hfi-

gadeiro Ma.ioel Luiz Corria sc acha hojí e:n Amarante
com Tropas do Partido do Potto ; curnpre-iiie comoiuni-

car a V. Exc. que esta. Cidade se conservou tranquilia <

me4liante o bom espirito do Bitalh o do meu Comnian-
do

, quu não perdeo a occasiáo de se mostrar adheren-

te á Causa Nacional e Rral que Inima vez jurou apoiar :

o que participo a V. Exc. para assim o ficar conhecen-
do. ^ Deos guarde a V. Exc. (Quartel em.Laihego 21S

de Fevereiro ã noite 18 2 j. =: llJm." e Excnt." Sr. AntoF-

nio Loho Teixeira de Barrai. — J oca Pereira de Meat-
zíj, Tenente Coronel Conimandaiitc de Caçadctes N.» gi^

P. S. ~ Acabo de receber hum officio do Conde dtf

Amarante
,
que remetto por copia a V. Exc. =

Copia.
" Tenho a honra de participar 3 V. S.'

, que no
dia ti do corrente, nesta Villa de Chaves se acciamoij

o Sr. D. João VI Rei de Portugal, mostrando rodos os

Soldados e Povo o maior contentamento e ptaier com 1

resolução que se tomou de fazer a dita accI.amaçáD ;.por
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rsUíntti, queira V. S.', logo que recetet e<ta, faier a ínfi-

ma acclaniacáo nessa Culadc , fatendo liiiina teclan)a(,-.'0

a S. Ex.' Rm." o Sr. tispo de Lamego j
para haver o

Te Deam do costume. Igualnieiite queira V S.'' deter»

minar ao Corregedor dessa ( omarca
,
que lhe entregue o

íiinlieiro preciso p.ira pagar ao seu Batallião o (^ue sc llie

dever ; e previíiir o mesino Corregedor de qUe vai hiin

Fn:pregado do Coinmissariado a receber o resto, que liou»

Ter em cofre. (Queira V.jS.", logo que receber esta
j

pas-

sados dois dias
,
pôr cni marclia o seu Batall.ão em direi-

tura a Vallongo , tomando os Quartéis , na marcha
,
que

lhe parecer. Deos f;uarde a V. S. =: Quartel em Ch.avcs

2) de Fevereiro de i8íj. ri lllm." Sr.JtiSo Pereira de

MciiCíei. — Cjiiíle ilc Amariinte , General em Clielc.
''

Agora (meio dia) checou a esta Cidade noticia ofti-

cial de que Bni^jnja não annuio ás sugestões , c pro-

postas do Rebelde Conde. 'I'em-se aprchendido em dit-

ferentes pontos da Província vários Emissários com Hro-

clamações incendiarias.

O Administrador do Correio desta Cidjde faz saber^

que as Mallas da direcção de VillaReal chegarão, assim

como as da dita Villa. Os objectos seguros que taltárão

no Coif<"'o anterior não forão restituídos , e o attentado

contra esta t.;o particular propriedade do Cidadão cond-
iiiia a manifestar-se de huma maneira

,
que nada deixa

duvidar das intenções dos indivíduos que peicendem hu-

ina nova ordem rte coiisaS !

Tttiai as Cirtas chegárôo abertas ! I ! e dinheiro

sigutn foi remettido , não obstante sacarem Letras contra

esta Administr.KjSo. Poito 28 de Fevereiro de 1S2J , ás

2 horas da tarde.

Joíé Marin /Oliveira.

Htíjt se ofjixoii nesta Cidade do Pm to a sc^uiiitt :

Proclamação.
Aõt Hahita:ites da Cidade Regeneradora ^ » sua

Caiitara Cp/tstitueiotial,

lllustres e Honrados Concidadãos : A vossa Camará
Constitucional cvimprindo com suas promessas vos parti-

cipa
j

que por hum Official chegado hontem de Chaves

consta , Que o pioprio Conde de Amerante no dia 24
cons«guio seduíir os Corpos Militares alll estacionados,

íxcepto alguns hor.radns Officiaes que permanecerão fir-

mes no Systema <:onstiti!cional , que arrancando os La-

ços Nacionaes dj Liberdade , os substituirão pelos antigos

da Escravidão : sérvio se para os obrigar 3 tão intaine

acção de descaradas mentiras , assegurando-lhes que a

Província do Minho se tinha igualmmte declarado, e que

esta herOica Cidade sc achava mui disposta. ( Que ce-

gueira ! que insulto ao heróico Povo desta Cidade !) In-

titula-se este degenerado Portuguez — Coinmandante em
Chefe do Exercito Regenerador, fr Infame ! Regenera-se

a Pátria fomentando a anarquia , c o restabelecimento

do Despotismo ?

O bravo Regimento N, 34 estacionado em Bragan»

ça , conserva illcsa a honra Constitucional , e por ella

está iiitriramente decidido. A Provinda do Minho está

inteiramente pacifica , e a bruva Tropa Constitucional

reunida quasi toda cm Braga , firme em seus princípios ,

e fiel a seus )ur.iment05 , está .mimada dos mais patrió-

ticos sentimtnt(js. Eis o estado politico actual das duaí

Províncias.

Concidadãos : nada temos que temer, havendo união.

Esse punhado de illudidos , e degenerados Portuguezes
,

conheccriió em pouco o seu erro , mas tarde
;

porque a

Pátria só poderá perJoar-lhes a volubilidade , mas nSo

esquecer-se do perjúrio, labéo que para sempre os cobri*

rá de opprobno. Continuai a dar as mesmas provas de

tranquillidade , e de Patriotismo , com que tanto vos ha»

veis distinguido , e de que a vossa Camará vos rende os

devidos agradecimentos : não há força sem união ; com
esta nós faremos triunfar a Liberdade da nossa Pátria;

ella eltige de nís a traics utírniti idade : a crrifírça nas

Autlioridedes a quem esta ccnneitido o Gcvtitu , lie o
primeiro dever do Cidadão hciiiado , e qiic coidialnente

deseja a prosperidade da sua Pátria.

Concidadãos ! Tcdos sctnos fill os da Paliia , lodos

lhe devemos os sacrifícios que a sua segurança , e liber-

dade exi-em ; só assim podcienios 11 erecer o honroso

nome de Portuguezes , e ccnstrvar in.n aicessivcl aquella

gloria que sempre nos distipfuio iirs quatio ai gulos do

Universo. Len brai-Vos que a escravidão lie o ultimo

ponto da degradação do homem. =: iJnan 0-nos , e iere-

Ihos Livies. = Concidadãos !

VIVA A RELlGIÃtX
VIVA A coNsnruitiÃo.
VIVA ELREl CONSm L CIONAL.
VIVA A CIDADE REGENERADORA.
Porto em Camará Extraotdinaiia de 28 de Fevereiro

de 182).

P. Thomas da Silva Ferrai ^ António Feireira Ve-
lho — António Ribeiro l-raga — Carlos Vieira de Figuei-

redo — Amónio Alexandre Rodrigues d' Oliveira— Ar-

naldo VanZeller — Manoel Alves da Ciuz — Dr. Agosti-

nho Albano da Silveira Pinte •"— João da Siha lítandáo

— Joaquim José de Sá Passos.

LlS£OA j de Marío.

Recebemos folhas á'Hespanha até 2; de Fevereiro,

e trazem noticias de Porij ale 17 , mas
f
ouças; annun-

cião que os corpos dos facciosos Misas , e Targarcna te-

rão batidos em Bergcs na Catalcmlia tom grande perda,

apanhando-se lOj cavailos e iji hrncns, iiç-O que se

deve ao General Milans. — O Conde de Aíiiihol estará

a 31 em Osma , c hia seguindo c$ faccitsrs de Bessie-

res, que parece se separou do coipo que c( mniundava ,

e ficava sendo ccmmardado por liim tal el Votjo.

Assegurava-se em Pmij que o Di'que á'Ãiigcii!eme

sahiria a 5 de Março dalli para Eordegs , e que o Exer«

cito Francês, estaria reunido nas matgchs do Eidassoa

ate 15. — O General GuHUminot recebto a sua patente

de serviço coOiO Major General do Exercito à'Beif{,nha.

Hum artigo de Baiona 5 de Fevereiro diz : "Fm
todo este niez espetstros succrísivatrente de i2 a iCi^V

homens de todas as armas
,

que !Ó hão de passar poc

esta Cidude para se irtm estabelecer nas margens do

Bidassoa. Estão já quasi cc rrplctcs es ciir.azens necessa*

rios para a subsistência do Exercito dcs 1'^rennéoi Occi-

dentaes , e telr.-íe celebrado ctnlratos por itnmensos

abastecimentos de viveres e fcrtfgens. — As precauções

que se adoptão ;áo tanto maiores quanto se \ai fazer a

guerra cm Províncias Hespanholas arruinadas , e nas

quaes será mui dilficil obter viveres, etc.

"

O Rei á'Hesyanha estava de cama doente com a

gota.

CORTES. — SeSsão do dia 5 de í/íarço.

Presidência do Sr. Bispo Conde.

Aberta a Sessão às horas do costume , e lidá peid

Sr. Sectetario Thoniás de equino i acta da precedente ,

que foi approvada , deo conta o Sr. Secretario Felgueiraf

do expediente, em que se comprehendia a seguinte cor»

respondencia : — Hum officio do Governo prla Secretaria

d'Estado dos Negócios da Fazenda incluindo o duplicado

da Lei para a amoilisação de j:íoo contos cm papel-

moeda , e títulos da Divida Publica. Cutro pela Secre-

taria d'Estado dos Negócios da Guerra acompanhando o

duplicado da Lei para o recrutamento. Ambos já sanccio-

nados por ElRei forão mandados ao Arquivo das Cortes

na cõnfôtmidad« da Constituição.

Forão recebidas com agrado as felicitações que en«

viáo as Sociedades Patrióticas Vigilante, e Canililuifão

,

em que exprimem oj seui ssiitiaicntoj patiiotkoi, ptoí
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tcrstío o seu amor á Hausa da Constituição , que juráo

. defeiiiler á ciiua de suas vidas e fazendas , e agradecem

ao mesmo teinpo ao Soberano ''onjjreçso as medidas que

adi)(Viráo para suffocar o s^ermen da anarquia
,
que hum

Portufusz de<'eiierado ousou levantar na degraçauj Villa

Real
'

Ficarão as Cortes inteiradas das partes de doente

que enviarão os Sfs. Deputados Borges Leal , e Carvalho

^e Sousii.

A' Gnmmissão das Petições huma representação da

Junta da Adminisf ração das Vinhas do Alto Douro.

Ouvirao-se com agrado as fehcitações dos Tenentes

Coronéis, António José Baptista de Sá Pereira, e José

de Si 1 arneiro Pereira de Castro ; estes OÍHciaes tendo

regressado do Ultramar, se offerecem para ser emprega-

dos para sustentar a ausa dj Liberdade.

Enviou-se á (.'ommissão Militar huma Memoria , ou

apontamentos sobre a organisaçJo das Guardas Nacionaes
,

offerecida por hum Cidadão Setubalense, arnigo da V- ons-

tituição e da Pátria.

O Sr. Secretaiio BnsUio Alberto fez a chamada, e

,
disse se achavão presentes I06 Srs. Deputados , e que

faltavâo ^ por se acharem doentes ,
e I sem causa mo-

tivada.

O mesmo I Ilustre Secretario disse que a porta da

Sala se achavão os Officiaes dos Corpos da Guarnição

desta Capital
,
que viiihão felicitar o Soberano i ongresso

p-la< sabias medidas que decretara quando snubé que

hum Portugtiez , indigno deste nome, levantara o esEarb-

darte da rebelião, querendo reduzir a Cara Pátria aos gri-

lhões, de que tão heroijamente se libertara; vem igual-

mente renovar os seus protestos de adhesáo ao System»,

. que felizmente nos rege, e offerecer- seus bens e vidas,

para se arrostarem com esses mios Portuguezes
,
qUe per-

' tendem manchar a honra e brio Nacional. Forão portan-

to introduzidos successivamente pelos Srs. Secretários os

. Commandantes , Ofiiciaes , Ofriciaís Inferiores e Solda-

dos dos corpos seguintes : Attilheria N. i.° com hum
'

destacamento do N." 4 ,
que lhe «stá unido ; Corpo de

Artilheriâ volante ; Batalhão de i/açadores Nacionaes de

Lisboa Occidental ; dito de Artilheiros Nacionaes de

Lisboa Occidental ; Regimento de Voluntários Nacionaes

de Lisboa Oriental ; Batalhão do Regimento 4 de Infan-

tetia de Linha; vários Officiaes regressados do Ultramar;

Batalhão de Caçadores Nacionaes de Lisboa Oriental;

Regimento de Voluntários Nacionaes de Milicias do Ter-

mo Oriental ; Regimento de Infanteria dos Voluntários

Nacionaes do Cominercio ; Corpo da Guarda Nacional da

Policia ; Regimento de Cavailaria dos Voluntários Nacio-

naes do Commercio ; Corpo da Brigada Nacional da Mari-

nha ; Regimento de Infanteria de Voluntários Nacionaes

de Lisboa Occidental , e Regimento 4," de Cavallaria.

Cada hum dos respectivos CommandiOtes destes

Corpos dirigio ao Soberano Congresso hum discurso, em

que patente.rváo os sentimentos acima referidos , aos

quaes o Sr. Presidente resporrdeo em termos ,
que ex-

priinião as Usongeiras esperanças
,
que o Soberano Con-

gresso descançava avista de tão d-nodadas provai de va-

lor e patriotismo do Bravo Fxercito l'ortiigiiez da 1. e

2/ linha. Repctiráo-se continuados viv.>s pelos Illustres

Deputados, einnumeravel concurso de espectadores , aos

. quaes cada hum dns Corpos correspoirdia.

O Sr. Castellj Br.viC disse : que as provas que es-

te Soberano Congresso acabava de receber da Guarnição

desta Capital da 1.' e 2,^' linha , cujos sentimentos são

peculiares a todos os Wilita-es , e em geral a todos os

p^rtwiieíes ,
pois toJos estão promptos a sacrihcar suas

vidJ'! P^ra conservar illeín o iTosso Codigp Sagrado , nos

ceftifii^avão que a tranquillidide publica já mais será per-

turbada ; entretanto o Soberano Congresso deve aos ii>-

t^re''*' '^°^ Povos
,
que lhe forão confiados á sua segu-

rança pessoal de cada hirm de seus Membros, e comp

jsso se não pôde fazer sem que e>;istahumi força es-

palhada pelo Reino que suiToque qualquer desordem , e
isto só se consiga por meio de Gujrdas Nacionaes

,
pe-

dia ao Sr. Presidente coiuidasse a Commissão Militar a

apresentar o Projecto da creaçáo das mencroiiadas Guar-
das Nacionaes

O Sr. Pinto d* Frniifa declarou que a Commissão
já tinha piompto o Parecer, que leria quando lhe fos-

se dada a palavra.

Ordem d» Dia.

Coatiiiuaçâ» do Parecer sobre a Indicará» do Sr. Moura,

Ari. I 1." o Governo na proporção que achar con-
viniente , fica authorisado a admittir nestes empréstimos
quaesquer titulos Nacionaes , se assim for necessário, pa-
ra dar maior facilidade aos mesmos empréstimos.

Abrio-se a discussão sobre a doutrina tto artigo , e

tendo-se feito algumas observações julgou se discutida a

matéria , e immediatamente pondo-se a votos foi ap-
provada, accrcscentando-se á palavra = titulos =: a palavra
~ Idgaes :

~
O Sr. Pii-íirj Pi/)fo, em nome da Commissão Mili-

tar, leo os seguintes Pareceres : 1.°, additamento ao art.

5.° do Parecer da loinmissão Especial wibrc a Indicaç o
do Sr. 7Me«ru = Conv;dar-se-hão os Officiaes Infocjores, e
Soldados, que servirão na ultima cimpjiiha , dando- Ihei

ao réis de gratificação; ficão coinprchendidas aqu;llas Bai-

xas que se devião dar no ultimo Sf mestre ( foi appro-

vado) : 2 ° em que regeita a Indicação do Sr. Serpa Pin-

to , em qire propõe a alteração das isempcões concedi-

das no Decreto do recrutamento (approvado) : j
" offe-

recendo hum Projecto de Decreto para huma amnistia pa-

ra os desertores da I.' e 2', coiriprehetidiilos os que es-

tiverem ptezos , ou cumptfndo sentenç.is : fic< u adiado.

O Sr. Secretario Felgueiras deo conta d'hum offi-

cia do Ministro das Justiças , em que participa que na
Provinda do Minho se acha restabelecido o socego , e

que em consequência o General Luiz do Rego se pre»

parava paitir para Trai-osMontei no dia 28 de Fe-
vereiro : já se achavão reunidas aS forcas em Amarante.

.0 (onde de Amarante tinha deixado Vtlla R.al ^ ç che-

gou 3 Chaves no dia 24. Bragança repelio os emissários

que alli forâo enviados. Ficarão as Cortes inteiradas.

O Sr. Piesidente deo para ordem do dia a conti-

nuação das matérias destinadas para hoje , e levantou a

ScssJO depois das 2 horas.

ANNUNCIO.

Principiarão a publicar-se Cartas àe hum Amigo n

outro, sobre as Indulgências. E sahio á Iliz o Num. 1.°

que contém a 1." Cana, Publicão se por occasião do?

erros e inepcias
,

que sobre as Indulgências se impri-

mirão em hum livro
,

que ha tempos se fez publico

nesta Cidade, com o titulo de Stijtcrstiçíes deicubcrtas

,

Verdades declaradas, ele. Esías Carias contém hum Ex-

tracto as^ãs substancial do Tratado Histórico Dogmático

Critico dai Indulgências , do Abbade Palmieri; cuja dou-

trina varias pessoas zelozas tinhSo até agora inutilmente

desejado
,

que se fizesse púbhca entre nós por via da

estampa. E neilas se desenvolvem por meio de novaí

observações, novas explicações, novas addiçóes , e no-

vos esclarecimentos, os princípios do dito TheoJogo so-

bre a matéria. Julga-se por tanto que a leitura das ditas

Cartas convirá ás Pessoas
,
que tem a seu cargo instruir

e esclarecer o P.ivo nas matérias da Religião. Achão-se

nas Lojas de F. Xavier Carvalho, ao Chi.ido, e João Hen-

riques Rua Augusta n." 1. O preço do 1.° Num. i6o

réis.

t\ A 1 i\i í' li Je. iS ti iV i> A C 1 O -N A 1-
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Madrid 2j </e Fevereiro.

.Ti nnunciámos no nosso numero aiitecé-^ente (diz o
Observador HeipàJiltol") a deposição ou demissão espon-
tânea (no dia ly) dos sete Ministros do Rei Femando
Vil ; e não he desgraçadamente a primeira vez que S.

M. tem sido ÍJistigado, por inimigos secretos, a depor
todo o seu ívliriisterio exactamente na occasião em que
tinha a dar conta ás Cortes do estado da f\'açiio. Mas co-

mo esta ultima e btusca deposição se parecia tanto mais

a lium ataque de apoplexia politica , quanto os Ministros

tinlião ati então merecido Os unanimes SLfffragios das ( or-

les e de toda a Na<;.io (excepto os Zuirias:u)stas » Com-
panhia ) , este acontecimento devia necessariamente es-

palhar sobresalto entie todos os habitantes da Capital. A
noticia se espalhou com summa rapidez ; por toda a par-

te se formarão corrillios ; dirigirão-se alzuns milhares de
pessoas ao Haço para reclAmarem a grandes vozes a rein-

tegração dos ftiinistrnj : toda a IVlilicia Nacional se diri-

gio alli também para defender a entrada e manter alii a

ordem- Reumrão-se todas as authoridades constituídas ,

e especialmente a Deputação Permanente das Cortes 5

a Camará dirigio a S. M, a seguinte reptesentaç o :

"Ao Rei. — Senhor; A Camará Constitucional des-

ta mui heróica VlHa de Madrid reunio-se hoje as 6 ho«
ras da tarde para ficar permanente, visto que atranquilli-

dide publica está perturbada de hum modo extraordiná-

rio , como V. !\'l. terá por si próprio observado. O pri-

meiro cuidado da Camará foi mandar reunir a Milícia Na-

cional de todas as armas ^ e reforçar a guarda de V. ftl,

FJIa se não limitou a esta medida , poz também toda a

ílilicia local i disposição do Governador Militar, para

elle fazer delia o uso que julgar mais conviniente.

"A Camará traliiria a V. M se não lhe exposesse

francamente que a causa da alteração da tranquillidade

publica , consiste no rumor espalhado da deposição do
Ministério, A multidão de t idadáos que V- M. vio reu-

nida , não cré que a deposição de todos os fllinistros

que desde 1X21 se tem succedido liuns aos outros, te-

nha sido feita por vontade própria de V. M.
,

principal-

mente quando estes Ministérios tinhão a dar conta ás

Cortes d« estado da Nação : estes Cidadãos tundão a sua

opinião na solemne promessa que V. M. fez de ser o
primeiro a marchar no caminho constitucional , e em
que senão pôde suppor outra intenção em hum Rei pe-

lo qual esta Nação magnânima, brava, e generosa tem
feito tantos sacrilicios. A Camará nada tem a dizer a V-
M. senão que cila se dedicará a conservar o sncego pu-

blico, mas que não pode evitar nem prever até que pon-
to poderáõ chegar os males. Em consequência d'isto sup-

plica a V< Al. use ds suas faculdades conscicucionaes)

adoptando medidas promptas e efficazes cjoí as circuns-

tancias reclamão , e de que são nerecedores os heróicos

sacrilicios que tem feito e está fazendo a Nação a favor

f\^ V. j\l. — IJcOs juarde a vida de V. JVi. etc. Madrid

19 de Fevereiro de 1ÍS25." ( Segtiem as eSiioimiura) )
No mesmo dia pelas 10 horas da iirite chamou S,

M. os Ministros aos seus lugares. Espalhou se logo esta

noticia ; o socego testi.bcleceo-se , e forão-se recolher

todos os habitantes , excepto liuma partida das tropas e.

da Milicia que ficou em armas para assegurar o socego.";

No seguinte dia 20 se notou ainda por algumas par-

tes que havia seus magotes de perturbadores , mas sem
ser alterada a ordem. G nitudo , certo partido, que dizem

ser dos Zurriaguistas , ousou fazer a tentativa de luífra'

petição tendente á deposição de S. M., e ao estabele-

cimento de hunia Regência, Cem este intuito lie queí'Ó!í

homens deste partido se tiidião reunido na Prcfa da CM-
tituiçTio

,
para pedirem a assignaturá de quantos passáiSo,"

Não só fotão mal acolhidos , mas até muitos cidatiãos

bons se convencionarão em dirigir á Camata « stguinfe

representação :

"Os abaixo assignadoj que tem a honra de diíigli'

a presente a V E.
,
julgarião faltar ao dtvtr sagrado qúe

o amor da Pátria lhes impóe , se iião exprimissem fran-

camente os seiítinientos que neste n emento os ani-

mão. Os diversos clamores pr^fciidos , Sem dúvida pe»

los inimigos da gloria desta heróica nação
,

para es^

tabelecer hunia B-ígeucia , atocão tanto o nosso Crdi»

20 sagrado como a Pessoa do Monarca Constitucional

;

ao mesmo ten.po que dão azo ás nações estrangeiras,

de crerem com alguma appatcncia
,
que,vivemos em com-

pleta anarquia. O povo elegeo a V. E. para ser seu ór-

gão , e preservallo das cilladas que á tytannia lhe po-»

desse armar sob qualquer tóima que seja ; e ccmo nós

fazemos parte deste povo, danio-nos pressa em supplicar

a V. E. use de lodos os meios presciiptos pelas leis
, a

fim de oppòr huma barreira forte á destruidora torrente

que nos ameaqa , e destrua en; sua origem essa horrivel

facção que , fascinando homens simples e crédulos
, (obs-

curece o esplendor do sagrado Código de nessas liberda-

des. Fazei pois observar o respeito devido ao Thrond
constitucional que está ameaçado, e a hum Goveriio sá-

bio e patriota , que não deve ter otitra an-bição mais

que a de salvar a Pátria, etc. — Madrid 2O de Feverei-

10 de iSaj. (^Seguem os ossigiiaturos-')

Immediatamcnte depois se affixou nas esquinas a se-

guinte proclamação :

" Habitantes de Madiii , a Camará Constitucional,

que tantas vezes ha sido testemunha da vossa firme adhe-

são ao Código fundamental da Monarquia , não vos fa-

lia justiça se duvidasse hum momento da nobreza dos

vossos sentimentos, e cue a obediência ás ieís , e ores-
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peito devMo as autfíOrícJaclej conslituiJas não são voss»

devisa. O heróico povo de Madrid, que tem d«do tafi-

tas provai de virtude , merece por certo que a Cahiara

CorutJtucioiíal tenha nelie inteira confiança. — Hum só

conselho se vos deve dar , he o de não dardes ouvidos

as pérfidas insinuações dos inimigos da nossa liberdade
,

que , disfarçados com a mascara do mais puro e d«iin-

teressado patriotismo , querem abusar da vossa confiarjça,

para chegarem a seu iniquo fim , e precípitarem<'VO» em
hum abysmo de desgraças." (^Síguem o$ Jirmai.')

De então para cá reina a mais perfeita tranquiilida-

àe nesta Capital.

Idem 2 4.

O Sr. Gauo t
Ministro dos Negócios do Reino, deo

Jiontem a sua demissão.

Houve em França huma desordem na Escola mili-

tar de lo Fltche , da qual forão expulsos 44 alumnos.

—

O General Curial publicou em Perpiiih'n> huma ordem

do dia para annunciar a demissão de hum Official Siipe^

lior e 6 subalternos, portjuí projenaviio niàoi principios.

J*J>-l]a ameaça todos os Outros com tgua4 sorfe, » d«
<]ue o dever de hum Official não se limita só aos deve-

res militares , mas também consiste no amor ao Rei e

Á sua Real Família.

PORTUGAL.
Porto íS de Feveteirt.

f ROCLAMaÇÃO.
Camaradas: Quê espirito degenerado vos quer farer

largar aquelle brilho que adquiristes quando levantastes o

trado da Regeneração da Pátria ? Será possível que o»

mesmos que disserão em 182O que querião a Liberdade

legrada pela Lei, sejáo em 1S2J os que dizem que que-

lem o Absolutismo Feudal ?

Camaradas; attentei ás razões que vOu expot-A-os

,

sem que me cubra de argumentos escuros, ou de palarras

somente arrarvjadas para ornato : a linguagem dOS Milita-

res henrados he lacónica , e singella.

Em 24 de Agosto de 1820 softou-se no Porto, por

l}utpa parle de vossos Irmãos d'Armas , o grito que vós

secundastes d'huma maneira tão briosa: este grito deo

ceco por todo o Reino ; e então os vossos Camarada*

fizérãô com que as opposiçóes d'3lguns Aulieos
,

que

eráo vossos Cí)efcs , fossem vergonhosamente despresa»

das.

Oizei : quando o defunto Pai desse que hoje se diz

-vosso Chefe se qiíiz oppôr á RegeníríçHO da PatriS , nS^

fostes vós os que a despeito de todas assuggestóes apoias^

les a Causa |da Liberdade, e cheios do maior enthusias-

JDO dado e recebido por vós , entrastes na Cidade Re-
generadora !

Agora que faieis ? A quem seguis ? As idéas d'hum

«rajide do Reino, que quer Commendás , Pensões, In-

ííuencia, Mando, Prepotência, Orgulho, tudo o que ti-

^hão Os Cottezãos antes de Agosto de 1B20. E esses be-

nesses como podem ser alcançados ? A' custa do suor de

•vossos Pais , se são Lavradores
,
porque pagando ate ago-

ja horrorOias pensões , tem a Lei que coarctou e reduzio

«sses roubos dos Proprietários: á custa da Industria dè

•vossos Irmãos que elles acanháò
,
por que o nome de Ar-

tista era sinonimo de Villeza : á custa do vosso sangue,

porque elle expondo vos aos horrores d' huma Guerra

çivil tanto lhe importa que sejáo Sacrificados dez, como

cem para tornar a ser o que era d'antes , hum Titular

ensoberbecido. Elle qiiet novos Títulos pela vossa coo-

pexaçáo : elle quer EIRei absoluto pa»a tfer huma parte

nesse absoluto" poder. líãO reparaes qUe he notável que

os iniíTMgns da Causa sejáo todos os Grandes Dignalarios,

lezados em seus interesses pelas novas reformas ? Pois is-

to não vos convence de, que eHes trabalhão somente para

si , debaixo do nome da JPatria ?

O nosso bom Rei não quer q06 os 'seus Subdrtos

vertao sangue ... ' '

Camaradas: vede que ante? r?» 34 Je A«i<;'« pre'<

Vasialloi , nome casado com o de Monarquia absoluta !

Como acreditaes pois que sereis felizes com o velho sp-
tema de Prepotências , de Inquisições , de Avisos , de
Inconfidências ?

Estas razões são simples : abri os olhos : as Filleira"!

dos vossos Companheiros d'Armas que eu commando

,

estão aqui reunidas só contra os priocipaes motores, e to-

taes agent«s.|da Sublevação : vinde abraçar os vossos Ca-
maradas , Súbditos do Rei Constitucional o Senhor D.
joio VI- , e não Vassallos dos Tyrannos que d'antes

fodeavão o Thfono Portuguez , onde cada hum era Rei ,

e o nosso boo) Alonarca fascinado por elles.

Camaradas : Viva a aang Sáota RetigiSa,

Vivâo ai Cortes Rtprese-itativ/ii.

Viva o noiso Bom Kei Conítitucional.

Vtva » Exercito Regenerador.

Quartel General de Amarante 27 de Fevereiro de

1S23.

Alanos/ Luiz Correia
,

Brigadeiro Commandante das Forças Cons-
tilucionaes teurnda« em Armarante.

í>om João de MagaNiães e Avellar
,

por Mercê de Deoi
e da Santa Sé Apostólica , Kispo do Porto e éf»

Conselho de Sua Magesíade
,
,etc.

A Nação Portugueia , unanima sempre em tributar

o Culto devfdo ao verdadeiro Deos , igualmente o er»

cm subordinar-se ás Authofidades Constituidas
,

que vi-

giavão sobre a soa tranquillidade , e segurança : agor»

porém se drvi^ão
,

pela prinirira vez, desligados os es-

treitos vínculos que a união. Huma Província visinha^

em contraposição a todas as outras
,
procurando separar-

se da fraternal concórdia com que todos obedeciSo ic

mesmas Leis
, e concorrião para o bem de todo o Rei»

no ! Tentativa tão arbitraria , e improvisa nos póe em
risco de vermos entre nós excitados as lastimusas scerias

da Guerra Civil ; scenas as mais calamitosas
, sansuino-

lentas , e destructivas que as Hi';lorías dos antigos , e

dos modernos tempos nos apresentâo ; mas donde se co-

lhe quão necessário seja o obstar-lhe na sua origem. Aí
respeitáveis Authoridades

, a quem ejtá confiado o Go"
verno Civil e Militar desta Província do Minho, por in-

teiro , e de parte da lieira , a nenhuma diligencia e vigi-

lância se tem poupado para manter a segurança desta H»
lustre Cidade , e de todos os Districtns que lhes estão

encarregados , e sobre que devem providenciar. Elles , e

todo o Cotpo Municipal dalllm,* Camará julgão por con-

viniente
,

que, na qualidade de (Ministro da Religião,

haja de unir a minha voz ás eloquente^ Proclamações com
que tem exhortado oS Habitantes desta Província a pre-

sistirem em perfeit: lurmonia , nos m-rsmos sentimeotos

com que sempie respeitarão a Cauca Publica , oí>edecc-

ráo ás Leis , e estimarão s<r dirigidos pela Constituição

Nacional ha pouco jurada. Uas enérgicas , e sólidas ex+ioi^

tacões dos diligentes e bravos Commandantes , e dos Si-

ties e provideiites Magistrados
,

que tanto se intereisão

pelo bem e tranquíllidade do Povo ; náo posso desviari-

me ; compere-me em razão do Ministério aue me foi en-

tregue o pregar as Máximas, e a Mor ai da Santa Riiigiã»

que professamos Ella manda que se respeite, e não se

impugne a Aiithoridadé dos que n<is <£ov:rnão ; manda
que a paz , a fraternidade , e huma mútua estima reine

entre os l idadãos , a qiicm liga a mesma Fé CluittS
,

o mesmo sangue , e as relações , ou de huma habitação

commiim , ou de próxima vísinhança ; e convém qwe es-

ta Doutrina se observe, beifi como se tem observado ate

aqui. Nada he mais ópposto e estranhado em o Código

das Sagradas Escripturas
,

porque devemos reguJar-nos
,

como he o espirito da discórdia , e a formal desavença

de opiniões em obje<:tos de que depende a- SaJvat^ãtK da
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)*3trT.i : 5s profiiM;,'; iUtputa»! , e o* nòffK íiriternicinos, se-

inentes da t\jnesti^5Írrij Anarquia , e (ta desa'itr03a Guerra

Civil; rmies iVícalciilaviis, q«e des<Dr^:)n»s»tião a Soc)<-

dade Círi) ; que farião derramar o <!anj;ue Vortui^uez pela

espada dos PfSrtiiíritereí ; q(ie levando a carnagem por to-

da a parte , deítrurnão as Cidades , converteiião os Cam-
pos em defertfx , e qnc despindo os homens d* toda a

Humanidade os tornari.io fm desapie-éades tcras. Por ião

urgentes raíóes aO Cleto
, e ao Povo tteste Eispadfl , re-

coitimendainos huma e muita? vejses a tirme coutiaivça

«m as Auihoridadas CjtHt os çrtrreTnáw ; huma inseparável

triirSo enire si, huma anTÍ«»v«l concórdia ik sentimeií-

los, a mesma fimreía com que até agora adlienrão a Cau-

sa Puhiica , a nohre obrijasão de servir a Pátria , e hum
vigilante cuidado em tujir de disputas , de rixas , e dí-

savenças, em todo' o tempo damnosistimas , e com espe-

cialidade na? acniaes circur»staiKÍas. Ríjideiicia Eptscopal

do Porto, 26 de f«vere)ro de ttif.

Lugar )5r do Stfllo.

Jíáa , BJ«po do Porto.

—ntí-s^-^'s^^ -

llSfyOA 4 de M.7/Ç.0.

CORTES. -— 5eí»«o extra{9niiiia.rin dí ^ de Mtirçe,

Aberta 3 Sessão ás <[ horasda tarde soh a presidên-

cia do St. tiíspo Ctifide, ptooedeo-se «s sej;itiiTtes segun-

dai leituras :

I. Do Sr. /írnujíi Coiit propondo hum re.wi,men pa-

tt reffubndarte das (^oinmissões das Cortes. Foi retirado

pnr St'D autlrcr em consequência de já estar prevenido o

<j«e requeri».

a. Da Comniiss.io das Artes
,

propondo a Dholição

<^o exclusivo das Cartas de )f>o;ar , e admissão das E^tían-

*«iras. Foi sdmitiido i discussão.

5. Da Comniissáo de Marinha
,
propondo a organisa-

çáo da Secretaria da junta Admi»tstrativa da mesma R«-
parlição, e <\rí Major General.

4. Do Sr. Saares Franco , em que propunha qufi os

Estudantes de Meduina fossem dispensados do 2.^ anno

de Grejo ; foi admíltido á discussão.

5. 'Da CnríHVHssão de Instruccão Publica sobre as

jnbiaçórs -de Mestres e Professores ; foi admittido á dis-

cussão.

6. l>o Sr Monotl de Macedo, em que propunha

hum mctiiodo de regulação de amortização da divida pu-

blica.

7. l>o Sr. Seixal
,

propondo se deroguem todas e

01'aesouer Leis que se opponhâo á Constituição : regeita-

do por inútil.

%. Da Commissão de Infracção de Constituição, de-

terminando que os Empregados Públicos que não acieita-

rem qusesquer Gominissões, fiquem sugeitos a huma pe-
na que o mesmo projecto indica ; admittido i discussão.

9. Da Convnkíão de Instruccão Publica
,
propondo

a rrforma do Hoipital da flUrinha ; admittido á discussão.

««. iia Commissão d'Agricu|tura sobre as Estradas

do Douro ; admiitfáio a discussão.

II. Do Sr. Pereira do Carmo, pedindo providencias

para o desfalq:ie das despezas do hospital das Caldas.

12. Da Corrnissáo das Artes, para que se dt a ....

Brasil huina piesta<;áo de 6:o»oij) pelo cofre da: Agoas
Livres ; tni adinmittida á discussão.

1 j. Da Comajissão do Comiíiercío , em que pr-opu—

nlia que a íuoeda estrangeira destinada ao Commercio da

jliia fique izeiít^ dos direitos de 2 por g; foi admiítido

a d)scu»«ã».

O Sj. Secretario Basilio Alberto fei a chamada , e

disse se achavão presentes 95 Srs. Deputados, e que

fahavão i % , sendo 10 com catts» RKvtivftda , « -í SMn
ella.

PfOCídeo-st? 4 le'tura de Parecer-es de Cnhimiesúe-

,

t teve a palavra a de Guerra ; c o Sr. Jorge de Avelitt.

!eo os seguintes: i." sobre hum officio do Ministro dos

Negócios da Guerra
, que incluia huni requerimento do

Juiz do Povo e Casa dos Vinte c quatro, em que se

propunha que os que fossem incluídos nos privilégios da

fnesma Casa fossem izentos do recrutamento ;
parece it

Commissão que mio tem lugar
;
(approvado) : 2." sobre

o requerimento de António Máximo Xavier Arrobas , em
que se queixa da sua reforma ;

(regeitado) : j." sobre a

forma do juramento dos Militares ; depende da discussão

do Projecto n.° ç 1.

A Commissão de Saúde Publica pelo seu relator o
Sr. Soares Franco apresentou hum prnjccto de Decreto
para a creaçáo de huma Junta de Saudc Publica ; ficou

para segunda leitura,

A Commissão do Ultramar pelo seu relator o Sr..

Mouotl Fatricio leo hum projecto de Decreto para a re-

gulação do ordenado do Official maior da Secretaria áo
Governo do Mivanlião : outro srbre a proliibicáo da en-
travai dos Escravos fadiuos na Província do l'ará : outro

cobre a creaçáo do lugar de Juiz de Fora na Villa ás
Campo-maior, na Proviucia do Piaiihu ; ficou para sejjun-

da leitura.

A Commissão dos Poderes pelo seu relatcr o Sr.

Silva Carvalho leo hum parecer sobte o requei iiiiento do
i>r. Deputado Monoct Antomo Martins pela Pro%incia de
Cabo Verde , em que pede por suas moléstias dimissão
do seu emprego; parece á Commissão que sc deve ad-
mittir a sua dimissão : foi appro\ ado.

O Sr. Secretario Basilio Alberto leo hum parecer
adiado da Commissão de Marinha sobie o requerimento
de António Gregório de Frtitas, e Lourenço do O', pri-

-n>eiros Tenentes empregados nas Galeotas Regias ; vol-
tou á Commissão com diversos informes sobie o obje-
cto.

O Sr. Borges Ceraeiro , relator da Commissiio Es-
4^cial, Jeo hum Parecer scbie as pensões pagas pelo Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiras em diffcrentes paizes ;

ficou para segunda leitura.

O Sr. Girão
I

relator da Commissão das Artes, leo

o Parecer sobre o requerimento de António Jacinto Xa-
vier Cabral, que pedia a gratificação de 6oO(^ooo rs. pa-

ra se ir aperfeiçoar á Itália na .'^ite de Gravura : ao
Governo, aiithorisando-o a conceder a pensão, veiifican-

do-se a identidade do sugeito , ccmo author do quadro,
que tem por objecto esta resolução. Outro sobre o re-

querimento de Francisco Gomes , da Cidade do Porto
requerendo o privilegio de inveiiç o de novas maquinas

;

não pertence ás Cortes, na conformidade da Constitui-

ção.

Fez-se a segunda leitura da Indicação do Sr. Barre-
to Feto, em consequência de se julgar urgente, para que
as Povoações que adheriíem ás sugestões dos inimigos

paguem as despezas da tropa que se destinar ao resta-

belecimento da tranquillidade da referida povoação, des-

de íjue tiver sabido dos seus Quartéis até que consiga o
permedítado Gm : foi admittida a discussão.

O Sr. Marciano de Azevedo pedio e obteve palavf»

para ler os additamentos sobre a Lei do registo das Hy-
pothecas

, que foião commettidos i Conimissão de Jus-
tiça Civil

;
que se imprima.

O Sr. Novati pedio e obteve licença para ler hu-

ma Indicação pata excitar a atterção do Governo sobra

diversas prevaricações do Juiz de fora de Povoo de Va-
rutti. — Approvado.

Por ser chegada a hora levantou-se a Sessão.

Sessão do dia 4 de Março.
-Aberta a Sessão, leo o Sr. Secretario Sousa Ctitel-

hranto a Acta da precedente ordinária , e seguindo-se a

leitura da extraordinária pelo Sr. Settgtaiio Smilio Al-

btn» t ambas foráo approvadas.
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Den conta o Sr, Secretario Fclgtieli-ai do expedien-

te em que compreliendia a seguinte correspondência:—
Hum officio do Governo pela Secretaria d' Estado dos

Negócios da Marinha , incluindo o requerimento do Len-

te Substituto da Academia Nacional da Marinha , Jitlo-

iiio Aluiílo Jerris tl'Aloiigiiia ; á Commissáo de Marinha,

Mandou se fazer menção honrosa da felÍGita^ão da

Camará Constitucional de Paião.

Foi ouvida com agrado a felicitação da Sociedade

'Patriótica, o Gabinete de Micitr-ua , reinettendo-se á C,

das Petições a reprssentaçáo que inclue.

Forão ouvidas com agrado as felicitações do Almo-

xarifado da Commenda de TirrÓo ^
a do Juiz da Vintena

do Lufar do Barco , a do (ilomm.issarto do Exercito de

Elvas ,
António Rodrigues.

O Cidadão Vice-Almirante
, João da Cosia de Ca-

bedo , ofFerece-se e a seus dois filhos para servirem a

Pátria nas actuaes urgências publicas ; foi ouvida com

atrado e remettido ao Governo para o tomar na convi*

nicnte consideração.

Manoel Joaquim Vieira, ex-Sargento do Regimen»

to de Infanteria n.' 17, offerecc-se para de novo ser alis-

tado nas bandeiras da Pátria para defender a Constituição :

também, apezar da sua indigência, offerece a beneficio da

Divida Publica todas as fardetas que se lhe estão deven-

do dos cinco annos que sérvio , assim como para o mes-

mo fim tudo quanto lhe pertencer da preza da batalha

de Victoria ; foi ouvida com agrado, e remettido ao Go-

verno para fazer verificar o ofFerecimento, e tomar o tes-

to na consideração que merecer.

Francisco de Moura Machado offerece sua pessoa e

vida para serviço da Pátria , e pede lhe mande assentar

praça no Regimento que escolher ; ouvio-se com agra-

do , e remettido ao Governo para o tomar na considers-

^ão convininete.

Manoel Joaquim Pinheiro, ex-Sargento de Brigada do

Batalhão de Caçadores n."
5 , oiTerece-se para de novo

«ntrar em serViço activo: ouvida com agrado, e remet-

tido ao Governo para o tomar em consideração.

Francisco Xavier dos Reis, Capitão reformado do Re-

gimento de Milícias de Tauira, offerece-se para de novo

ser empregado no serviço da Pátria ; foi ouvida com agra-

do , e remettido ao Governo para ser tomado na sua

respectiva consideração.

A Gamara Constitucional de Villa Kcal de Sunlt

Jlntonio agradece oS benefícios recebidos pelas delibera-

ções deste Soberano Congresso ; ficarão inteiradas.

Forão ouvidas com agrado , indo hum dos Srs. Se-

cretários participar-lhe esta consideração, as felicitações:

do Cidadão Diogo José da Costa Velloso , Sargento-mór

da Província de Pernambuco ; do Coronel António Luiz

Pires Borralho, e de Augusto José de Carvalho, Capi-

tão Tenente da Armada Nacional.

O Sr. Prctextato mandou para a meza hiima repre-

sentação de muitos Cidadãos, que se ofTerecem para com-

porem huma Guarda Nacional nesta Corte , e ofFerecem

para isso hum plano : foi ouvido com agrado o offereci-

iriento e remettido o plano á Commissão Militar.

Ficarão as Cortes inteiradas da parte de doente do

Sr. Domingos J Olé da Silva.

O Sr. Secretario Basilio Alberto fez a chamada, e

disse se achavâo presentes 106 Srs. Deputados, eque fal-

taváo 8 por se acharem doentes.

O Sr. Seixas fez a seguinte indicação :
" Em Por-

taria de 14 do corrente, dirigida ao Thesouro pela Secre-

taria d'Estado dos Negócios da Fazenda , tem-se manda-

do suspender vencimentos a quem os tinha por Lei , si>

em virtude das Actas das Cortes, quando taes reformas

só podem começar a ter lugar , depois de firmadas pela

Lei, que o Soberano Congresso tem de emitir , concluí-

da a disscussão do orçamento.
" Na mesma Portaria se manda exigir de toda a

pessoa qiié se apresentar a receber algunr venclmetrtQ^

que prove como não recebe nenhum outro por quajquec

F.stação que seja : exigência
, que sendo por sua nature-

za absurda
,

pois be impnssivel ir cada hum dos perts-n-

dentes munido de attestaçóes negativas de todas »s Re-
partições do Estado , tcni causado o maior desconienta-

mento em toda esta Cidade
, a ponto que exige as mais

promptas providencias.
''

O Sr. Mnrciono de Azevedo apoiou esta indicação
,

apresentando as copias das Portarias de 14 e ?i de Fe-,

vereiro, que versavão sobre o objecto, e depois de. brer,

ves reflexões decidio-se : que se mandasse pedir ao Mi-

nistro os esclarecimentos necessários sobre este objecto..

Mandou se iguakuente nomear nas Cortes huma Cominiv
são Especial ,

que examinando todas ss votações que tem
havido sobre o Orçamento informe as Cortes do seu re-

sultado , e reduza o Decreto a que convier.

Introduzido o Ministro da Fazenda , o Sr. Presidente,

declarou a

Ordem do Dia— Continuação do Orçamento.

Junta dos Juros dos hovos Empréstimos.

í .' Caixa, — Kenttimento,

Decima Ecciesiastica , . i22:}69g!Jo8

1

Dita das Commendas. . to:^6íí^\6í
Outnto 2i:i92jji772

Decima descontada nos or-

denados

Encarí-oj,o
Juros do 1." empréstimo 192:000(35000

Ditos das Apólices de 1806 966^000
Dsspezas d'arrecadação . 1^:444(^^90

Sobras

.
2.^ Cõixa.

Rendimento calculado pelo termo médio

dos annos de 1819, 1S20 e i8zi

Encargoi,

A' amortisaçáo do papel,

cujasomma he indeter-

minada I4j. }70(í>40O

Gratificações a Emprega-

dos 27 ' (^ 5 64

í75:2aiá)784

206:410^890

6a:8io^89i

250:414(^454

— I45:64i(è7<í4

Sobras I06:772<^67ç

5 . Caixa.

Rendimento tirado pelo termo médio de

1S19 a 1S21

Encargos,

Juros do segundo emprés-

timo calculado sobre . i:Soo^ooo
Dts. dasjApolices de 1821 9:ocO(;^0©O

Juro vitalício .... .4:?,oo^ooo
Novos titulos .... 66:6j9i;à420
Accrescêrão a est^ despeza ii:292çJ)Oij

150:05 2(0 501

I99:7}>®4?5

Deficit que supre pelos rendimentos d'ou-

tras Caixas 69:679^154
4.' Caixa.

Rendimentos destinados para a solução

do terceiro Empréstimo ..... 94:095(|>^72
Os Encargos desta Caixa são a amortisa-

çáo do Capital do J.° empréstimo . 200:000(^)000

DiAcit que se ha de supprir pelas outras

Caixas i05:904(í);28

(Concluir- se-ha.^

ÍS A 1 M P ii E M íj A ín A C 1 O i\ A L.
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G^ZET,J UJVirERSAL,
QUINTA FEíílA 6 DE 31 ARCO.

PORTUGAL.
Extracto ia Borboleta do Porto do i° de Mtrijo,

Noticias de Villa Real.

_s ontem 2j de Fevereiro das 5 para as 4 horas dá

tarde, estando a sahir da Misericórdia a Procissão dos

Passos, ciíeeoii ao Campo de Tabolado Manoel da Silvei-

ra Pinto , vestido de Mareclial ,
e juntamente D. Mijuél

Vaz , Lopo V^az , José Ozorio , Martinho de Magalhães

Peixoto, e seu Irmão Padre Gonçalo, Caetano de Mel-

Jo, e outros; e principiarão acciamando «;m grjndes vozes

s: Viva o Rei absoluto, mOrra 3 Constituição = ao que

se juntou muita gente , tanto da Villa, como das Al-

deias, que aqui se achaVa ; e chamando os Tanbores
do Regimento de Milícias, e alguns Milicianos da mes-

ma, sahio todo este concurso, indo o Conde de braço

dado com Ant.° Marinho de Queiroz até á Casa da Cama-
rá

, aonde o Conde pegou na Bandeira da mesma , e o

Marinho se pôs a cavallo , e outros, não faltando José

de Assiz Portugal ; e assim correrão todas as ruas da

Villa, fazendo' apparecer toda a gente as janellas a dar

Vivas, e a acenar com lenços , o que deitou í noite.

fez'^se juntar na Casa da Camará as Authoridades Secula-

res, e Ecciesiasticas , e Prelados dos Conventos , IjVrou-

se Auto de Juramento ao Rei , e que se riscasse a pa-

lavra Cldadãci , substituindo-se-lhe =r Vassallo.

Depois disto se mandou deitar Bando para Luminá-

rias três dias, e passarão a Igreja de S. Dionísio cantar

o Te Dfífm , vindo depois em Bando de Musicas por to-

das as ruas , segnindo-se logo Joaquim Matia , vercejan-

do : tudo isto andou até ás lõ para as 11 horas. Logo
»lli se fizeráo Patentes de Officiaes para os Regimentos

de Chaves, Ajudantes d'Ordens Peixoto, e Marinho, e

marchou tudo para Chaves fazer o levante. Para aqui

mandarão vir o Salinas, e Major de Milicias Motta.

Na manhã de 24 se réunio a Camará, e l orrege-

dor', é officiárão para Amarante, Penafiel, Braga, e

Guimarães ; na Província para todas as Villas da Comar-

ca = Chaves , Bragança, Lamego, Vizeu etc. efe. pars

onde foráo mandados Próprio?^, e 'embareat mil alqueires

de Pão , Palha
, Gados etc. "

'

'

Dizem que vem para esta , Tropa de Linha : o Re-
gimento de Milicias se reunio na tarde de 24 nesta Villa,

jurou fidelidade ao Rei , e gritdu que morresse a Cons-

tituição.

Foi supprimido o Correio, e vistas as Cartas pelo

Corregedor actual , com a assistência de dois Escrivães :

carta que dava noticias ficaví , assim como todaS as do

Serviço.

Os homens sérios estão tremendo ,
porque querendo

Os prezos fugir , o Colide os quiz mandar deitar fora ;

porém algum dos seus Conselheiros pôde oppor-se ,
e

evitar este mal.

A Ordenança foi reintegrada , e os Frades anda»

desaforados.

Eis-aqui finalmente o que se tem passado até 24 ás

9 para as 10 da noite.

Noticias de Chavest

lllrti.° Sr. = Participo a V. S. ,
que no dia «4 do

corrente, pelo melodia, entrou nesta Praça, Manoel

da Silveira Pinto da Ftnseca , clamando em altas vozes ^

Viva EIReí o Sr. D. João VI , e a nossa Rainha, diri-

gindo-se por toda a Villa , até ao Bairro Alto, aos dois

Quartéis dos Regimentos de Cavallatia N.° 6, e 9,
repetindo as rhesmas vozes : a Tiopa que estava tomou

o seu partido, e dirigindo-se , com huma grande parte

delia pelas ruas, immensas vezes clamando ,— Viva El-

Rei, e a Rainha = durando isto até j horasi da tarde do

dito dia; áquella hora formarão os dois Regimentos de

Cavallaria no dito Bairro Alto, com o ! atalháo de Infan-

teria N.° I2, e se dirigirão todos i Igreja Matriz desta

Villa, com as Pessoas que convidarão de representação,

se cantou o Te Deum : findo se recolháráo as Tropas

aos seus Quartéis, e tanto ellas como os apaixonados

logo deitarão Laço vermelho; á noite parte da Villa se

illuminou , continuando os mesmos Proclamas a ElRei ^

á nossa Rainha , e a toda a Família Real.

Logo no mesmo dia 24 á tirde, se mandarão pró-

prios 3 todas as terras desta Província , e algumas da Pro-

víncia do Minho : não sabemos d'alli por ora cousa algu-

ma, Todo este acontecimento ihexperado foi com muito

socego, e em boa harmonia. Hoje continua tudo do mes-

mo modo ; continuou a haver Te Deum , onde concorreO

alguma Official idade da Ttopa , e Nobreza. São as novi-

dades que presentemente ha nesta Praça, o que eu faço

saber a V. S. pelo modo que me he possível, e de quan-.

to for acontecendo avisarei a V. S.

Chaves 25 de Fevereiro de 1S2}.

Noticias de GuimarSés,

P RO C L A M A<; Ã o.

Cidadãos : hum homem allucinado
,
qua áó tem de

Portuguez o nascimento ; hum individuo
,
que tíáo tendo

em si alguns dos elementos
,

que constituem o homem
verdadeiramente grande

,
que elle quer ser , e que por

isso %ò podia figurar no Governo do cége Despotisiro : o
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Conde d'Amaranle levantou a voz da rebelliáò, e sm-
prehendeu surprehender-nos com as scductoras vozes da
Paz

,
quando elle só respira guerra ; pertends elle que a

Pátria fluctue em sangue, sendo elle o que a esse mal
a provoca : estai cauteiloscs , e ná > vo% deixeis jlludir .•

repeili todo o individuo
, que pertender perturbar a or-

dem estabelecida ; ella he de certo a que melhor nOs pô-
de conduzir ao bem, ella he a que todos temos jurado,
e como tal a havemos de sustentar , e defender : estes

são os sentimentos de todos os meus Camaradas dArma»,
nos qiiaes tem hum seguro apoio a Causa Constitucio-

nal, e todo aquelle que, não querendo ser perjuro, es-

tá como nós prompto a dar a vida por ejla. :i Quartel
de Guimarães 25 de Fevereiro de liif,

António JOlé Soares Borges t Va<concÍllút.

Coronel do Regimento N." 15.

Porto l.° de Mar^a.

Acaba de voltar o Próprio que maichou a Viíea , e

«is- as noticias officiacs d'alli trazitlas.

Illm.° e Exm.° Sr. ~ As quatro horas e meia da

tarde do dia d'ho)e recebi o officio que V. Exr. me di«

figio, em data de 2,6 do corrente
,
quando já tinha man<

dado hum Emissário para essa Cidade , a fim de saber o
stado delia, pois que dizião ter-se também comovido:

agora porém que tenlio a fortuna de reconhecer a falsi-

dade desta noticia , devo dizer a V. Exc.
,

que os Ha-
bitantes desta Província se conserváo no maior socego

,

« que tenho tomado todas as medidas para evitar que 01

contagio daquelles malvados passe a ella. Tenho orde-
nado que Guardas de Milicias se estabeleçlo em todas

as Barcas , sobre o Douro, para evitar que Emissários

passem, e para me instruírem de todos os acontecimen-
tos que na margem direita tiverem lugar. Ordenei íçual-

raente que o Regimento de Milícias de Lamego se reu-

flísse naquella Cidade , a fim de auxiliar o nono Bata-

lhão de Caçadores, por se achar em pouca força, prata

manter a tranquiilidada publica , e obssrvar a passa^«m

da Regoa, por set a mais transitavel. Tenho mandado
^ue o Brigadeiro =: PCgo~ se apresente neste Quartel Ge-
neral , e o espero no dia d' amanhã. Hum Batalhio do
Regimento 1 1 de Infanteria deve marchar da Praça de
Almeida para Lamego

,
para ficar ao alcance das opera-

•çóes que seja preciso fazer-se sobre o Douro. Njo reuni

SIS Milícias da Província peio não suppôr preciso, bem
<erto de que o General =; Rego ::: , e V- E. mandarião as

íorças que tivessem disponíveis sobre os Facciosos, Fiz

constar ao Brigadeiro Francisco de Paula d'Azeredo os suc-

cessos de Trai-os-IHontes, e fico d'accQrdo para me pres-

tar a quaesquer requisições que pelos Commandantes da

Porca Armada desse Partido , e da Província do Winho me
forem feitas , como ao Brigadeiro ~ Pego :r

,
que tencio-

no mandar, logo que chegue aqui, para a Cidade de La-

mego , a fim de que fique mais ao alcance de recebellas.

Deos guarde a V. Exc. Quartel General de Vizeu 27

de Fevereiro de lizf, ll)m.° e Exm. Sr, António Lo*

ba Teixeira de Barros de Barbosa. S Aotonio dt Lacer-

da Pinto da Silveira. 1 í. t

P. S, A' íBanhí se póem em 'marcha o Batalhão d'e

Caçadores N. 7 d«8ta Cidade para a de Lamego , na for-

ça- de 20e- baionetas. = Lacerda»

Idtia 2 de Ma/f o.

Noticias de Viiiitna-

Extracto de hum oficio do Exm." Gentral Rego ao

Ú0s*o {ieaertié

Vilana 28 de Fevereiro de 182}.

<J Coronel do Regimento de Infanteria N.' 1 5

ajjfehendso huma escolta de Cavallaria que o Conde de

Amarante mandava buscar dinheiro a Braga , e tsoi es-

perança de qUe caía em Seu poder outra que sahia pi-
ra Guimarães,

huiz do Rtgo Barrtto.

LISBOA
J

de Março.

Recebemos folhas de Madrid até 2S de Fevereiro,
e de Londres até 84 do mesmo ; tudo confirma a próxi-
ma guerra contra Htspanha. As folhas de Madrid dá"
por cartas áe Paris de 18 de Fev. ter alli chegadr» o Dif-
que de 'Wellington, e as de Londres desmentem isto,
pois dão o Duque assistindo com outras personaoens a
hum jantar que deo Wr. Caaning no dia 22 do mestr.o
mez. He falsa a noticia que se espalhou de mudança do
Ministério France? , e também não he verídica a do Mi-*

nisterio novo áHespanhâ , a não ter chegado por expres-
so sahido de Madrid depois do dia 28. — O Vníversaf
de 28 diz a este respeito o seguinte :

Parece certo que quasí todos os Secretários d"Esta-
do derío a sua demissão; mas consta-nos ao mesmo tem-
po que S. M. se achi Resolvido a não mudar ao todoí

o actual Ministério.'"— As folhas efe Madrid dlo hum cla-

ro indicio dj guerra na determinação expedida pelo Go-
tetno a todos os portos para se darem patentes de cor-
so contra os Navios das Naçpes inimigas da Hespjnha

,

como se pôde ver no Espectador de 28.

,

" Fáríi 21 de Fevereiro. — O General GuJUniinoí^
Major General do Exercito d'Hespa„ha, partir 1 em brt-vcs

dias antes do Duque de Angomeme- Ha de acompanhar
sua Alteza hum Conselho à'He$púiihúis

^ de que será Pre-
sidente o mesmo Príncipe. Os GcoeraeS Hesponhoes hão
de partir com toda a pressa possível. — Hontem pela
manhã partio para o Exercito Imm Esquadrio de Geo-
darmeria de Paris. — O Barão d'E.oles partio para Cata-
lunha, e antehontem partio o General Que<éílii. —

O

Exercito Ftancez á' Htsptniia dividí--se em 5 corpos; o
1." será conimandado pelo Marechal Duque de Kcggio ;

o segundo pelo General Molitar ; o terceiío pelo Prínci-

pe de Ho/ienlohe ; o quarto estava para ser commandado
pelo Marquez de Lafirision , mas será pnr outro que ««

não Sabe ainda; o quinto será commandado pelo Mare-
chal Duque de Comegliano. O Barão d' Eiolti commari-
dará o Exercito Hespanhol dá Catalunha o General D*
Carlos d' Heipanha o da Navarra; o General Loni^-s

O de Aragão; e o General Quciada o Exercito da; Pro-
víncias VatcongadeS'

CTAe Courier. )

N4 B. Fica por ora suspensa desde hoje « publica"

ção da Gazeta Vniverial
; porque cm virtude de hum»

Portaria do Ministro da Justiça dirigida ao Intendente
Geral da Policia se ordena que Joaquim Joié Pedro Lo^

pts. Redactor desta folha, seja removido desta Cidade

para a Villa de Coruche. Sem ter commettido o míni-

mo crime contra o Systema que nos rege , amante d*

pura verdade, exirahindo dos periódicos as noticias taec

quaes eiles as referem; não insultando pessoa alguma,
não frequentando clubs , nem consentindo escritos em
sua folha que não tenhão tium caracter digno da leitur

ta e illustraçáo do Publico , não podia esperar o Redac-»
tor este procedimento

;
porém como o prinietro devec

do Cidadão he obedecer ás Authoridades , elle se resig-

na , e vai ao seu destino com o coração cheio de con-

fiança de que em breve se conhecerá a injustiça, e se

lestituirá à sua casa hum Cidadão que carregado de famí-

lia nenhum outro meio tem de ganhar a sua subsistên-

cia mais que a sua penna e o seu periódico , de que
além disso mais três ou quatro famílias tiravão o meio
de sua subsistência, pela distribuição, artigo de Cori.ea

«te. , e até O próprio Thesouro algum interesse pelos

portes do Correio.

Os Sr. Assignantes de semestre poderio receber o
segundo trimestre, e todos o resto do 1." se nâo qui-

zcrem esperar pela continuação ^esta folba.
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CORTES. •Fim da Stsiá» d* di.i it.

5.' Caixa. — Rendimento.

Collecta doç ti-spos . . . z;MCO(^4,87

Dita Ordeiií Religiosas . ^^.^.iç^iOf

Uita de (. otnniendas . . 107:894^^714

Diu de Pensões .... çz^ç^i^o

2i!5 j68^2j7

Depois de breves reflexões , dícidio-se cjue a Ccrrí-

mis^DO de Faienda se encane.sasse de prOpòr o meio de

substituir o dest ilquc
,

qite deve ter a primeira Caixa,

rm coi)set]ueiicia da reducçáo das Ordens Religiosas , ou

outras cuar<quer reformai.

O í>r. Bor^cs Carneira requereo que se nomeasse

huma Commis«áo para tratar de fixar a sorte dos Empre-

jadoç PuLilicos , destacando do resto do orçamento esta

verba. Appro-uado.

Tcndo-se apresentado d porta (ia sala os Lentes è

Alumnos da Academia de Fortificação, Artlllieria , c D2-

zenho pira offerecer os seus serviços, e renovar os seus

Juramentos e protestos, forão introduzidos no Soberano

Congresso , e tendo dirigido hum discurst» aiKilo£;n ao

objecto , o Sr. Presidente llie respondeo eiii termos ge-

raes ; tepetirão-se os vivas com bastante entliusiasnio
,

depois do que se retirarão.

Foi Inço introdiííida a Camará Constitucional desta

Cidade, que vinha felicitar o Soberano Congresso pelas

Suas acertadas rtiedidaS , nesta occasião
, e renovar os

seus protestos, e firmcía em sustentar o Systema Cons-
titucional. <.) Sr. Presidente responJeO 3 Caniara agrade-

cendo-llie o seu zelo
,
próprio dos Representantes d'hum

povo tão bcrojco , e generoso , como lie o de Liihoa , e

qtie o Soberano Congresso corresponderia por igual fir-

nie7.a da caracter e constância , com o que se debelarião

f>s inimigos da nossa santa causa. Forâo então repetidos

às vivas ; e depois do Presidente da Camará ter corres-

pondido aos "hsequios que se lhe tributarão
, retirou-sc.

Passou-se ao artigo 12 di» Projecto sobre os terre-

nos maninhos , e dcsaproveiíados , o qual , depois de al-

guma discussão, foi apprOvado da maneira seguinte : "Da
mesma snite poderáô hypothfcar os beiíí dos vincules e

capelas ás dividas que coiitrahirerti ; produjindo esta hy*

potheca tndos os efFeitos , que lhe sáo inherentes , seiíi

as for.malidades até agora praticadas.'

Att. 1 j. Ficáo revogadas todas as Leis, Alvarás,

eíc. que forem contrarias á disposição do presente De-
creto. Approvadoi

O Sr. Secretario dec conta de dois officíos : O l."

da Cam.ira (Constitucional de Viseu datado a 26 de Feve-
reiro, enviando huma proclamação que lhe remettéra o
Conde de AmArante ; em consequência do que se reuni-

ra , e dera providencias : o 2.° do Governador da Beira

Alia , António da Silveira Pinto
,

participando que ne-

nhumas instigações tivera do seu parente Conde de Ama'
ra/ile j e 'protesta a sua firmeza na defe?a da Constitui-

çá" ; forío tomados na devida consideração, tcJrnando-se

a remetter ao Governo,
Forão lidas as bases que a Commissáo dí Fazenda

oflferece para a reforma das Alfandegas. ApproVado.

O Sr, Presidcute deo para ordem do dia collecta

sobre as pensões , e levantou a Sessão ás a e nfieia bo-

tas.

Seiíclo de 5 di Marçoi

Declarada aberta a Sessão ás horas do costifrne sob

a presidência do Sr, Bispo Conde, e lida pelo Sr. Secre-

tario Tli/iiiiííi de Aquino a Acta da precedente , que foi

approvada , deo conta o Sr. Secretario Felj^ocirti do ex-

pediente, em que s« «omprebendia a seguinte correspon»

deiicia.

Hum officio do GoTerno pela Secretaria de Estado

dos Ne^otios do Reino incluindo o plano para remediar

pelo 'i'crreiiO Publico os estrago» das cheias
; passou ás

Commisíóe'. de Agricultura e Fazenda. Outro pela Se*

cretarta d' Estado des Negócios das Justiças incluindo s

iiil'»rmaç5o relativa Ái Igiejas patcquiaes do tispado de
Angra ; 4 Cortiniiss.ío Ecclesiastica de Reforma, Outro
acDinpaniiando a intorrração do Arcebispo de Evera ,

aonde diz
,

que não entende por ora ptílcrem-se suppri-

mit mais que duas Fteguezias ; a saber : leunir as de
S. Petírõ e S. Thiago cm Évora u'hutl)a só ; e em ou-

tra as de N. S. da ViUa e í>. Tliiu^o em MoiUe-mór o
iiQvo ; a mesma ComniissSo.

Msndou-se tazer metição honrosa da felicitação da
Camará Constitucional da Villa de F<iv,'j/ej

,
passando à

Comniissão das Petições huma teprcsentaçáo que iiicluta.

António Pedro dos Santos , Capitão teforirado de
Infanteria , cfferece-se pata servir de í\o\o , ou como
Ofncial , ou como Soldado , sem tiiais vantsgens que as

que actualmente percebe ; foi ruvido cem agrado , rè-

tnettendo-se aO Goveino para o tomar ra de\ida consi-

deração. Igual ofTerecimeiítO e nos ircsmos ternas hz
Uento Josc Duarte, Capitão de Cíivallatia dos Vflphta-

rios Reaes d'EIRei : foi tomado na mesma consideração,

t remetiido ao Governo.

Pedro Wafia de Figueiró «Almeida, Cadete do Re-
gimento de Jnfanteria i'*" 4 , offcrece-se pata servir dp
Ajudante em algum dos Cctpos ri* Wilicias desta Capital ,

offerecendo á Nação tudo quanto lhe possa competir pof

hum tal posto ; ouvido com agrado , njaindcU-se ao Go-
verno.

Foi igualmente ouvida com agrado a felicilaçáo dó
Corregedor da Comarca de Sttubal.

Os Capitães do Batalhão de Caçadores d« Província

do Rio de Janeiro ,
Luiz António do Re^o > * Pedro

Bettencourt e Vasconcellcs vem oflferccer os seus jer*i-

ço« para Serem eitipregados toniia os PortugueztS iníti-'

gnos que levantar ão o grito da anarquia ; foi ouvida cotn

•grado , mandando-se ao Govírno para lhe dar a conside-

ração conviniente , « foi hum dos Seirliores Sectttaijoa

participar lhe esta considerarão,

O Sr Borges Corneiío spíesentou huma felicitação

do Comniíndante e Officiaes do Regimento de Jnfante-

ria n.° 19, em que , na impossibili<èide de comparece-

rem pessoalmente, como desejaváo , envião os seus pro-

testos de adhesao a Causa da iSaçao , e se ofterecem para

expor as suas vidas em defeza tia Paltia : fez se menção
honrosa , mandando-se publicar no Diário do Governo.

A" Commissáo dos Poderes passarão Os diplcitias dos

Deputados eleitos pela Divisão tios Arcos de Vol-de Vct,.

Ouvio-se coin agrado a felicitação da Sociedade Pa-

triótica de Marte. Fez-se menção honrosa da felicitação

da Camará Constitucional de Villa ^'cgueira, de AteitS^.

Os Officiaes Joaquim António Ribeiro, DctningoS

Cofrca Arouca, Francisco António Coelho
,
josí Amante

de Lemos , e José filaria Pires de Carvalho , regressados

de Mossambiíjue , vein offerecer os setis serviços
,
pedin-

do ser empregados contra os inimigos da Causa.

O Sr. Domingos da Conceição mandou para a mez*

o Auto da Vereação da Camará da Villa úe Jurumenha ^

e do Povo da ParnBhih» , tudo da Província do Fwn/ii
^

em que moStrão os seus sentirrentos patrióticos ; man-
darão- se publicar no Diário do Governo.

Forão as Cortes inteirarias das partes de doentes dos

Srs. Deputados Vtige Cobrai, Araújo Coito , Pessanha ,

e Bernardo Teixeira.

O Sr. Casttílo Branct , em consequência da Indi-í

cação verbal que fizera na antecedente Sefsáo , offereee

o seguinte Projecto de Decreto.

As Cortes , etc.

i.° ."^s Gamaras Cr)nstitocioi»«e5 das Cidades àoPtr*

te j Peiio/i*l e Vàtu sSo Beneméritas da Pátria.
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2.° Emtíidos-os alitos'de vereação as ditasCamaras

ke intitularão ~ Beneméritas Camarás Constitucionaes.

j
° A mesiria recompensa e distincçáo he concedida

a todas as outras Garraras , que eni iguaes circunstaiT"

cias, e com igual zelo, verificado pelo Governo, tive-

rem imitado, ou para diante imitarem o nobre exemplo

•das que foráo referidas ; ficou para segunda leitura.

O Sr. íiecretario BaiWto Alberto fez a chamada, e

ciisse se acliavão presentes 102 Srs. Deputídos , eque fal-

tavão I I por se adiarem doentes.

Ordem do Dia

O stgttiiite Parecer da Commiisão Especial da Reforma
das Pensões.

A' Commiísáo Especial da Reforma das Pensões foi

remettida a copia da Acta da Sessão de 12 do corrente,

para que , ss^undo o que então se venceo , ella oflfcre-

cesse o plano para a collecta
,
que deve substituir os ar-

tiges 5.° e 8.° do Projecto discutido, o que ella faz pe-

la forma seguinte :

Art. j." Se os vencimentos nacionaes chegarem a

éooá) réis , a peoso , ou somma de pensões , iiáo ex-

cedendo a 100^ réis ,
pagará somente a decima ordiná-

ria ; Se porém exceder a looá), além da decima ordma»

ria , será collectada em huma decima da pirte incluída

entre lOO^ e 200<^ ; em duas da parte entre zoo^ e

joo^j) ; em três da parte entre jO0(^ e 400,;^ ; em qua-

tro lia parte entre 4001^ e 5O0(è : e em tudo o que

'passar de 5O0Jj> na forma do artigo 2.'

Não chegando os vencimentos nacionaes a âoo^
-íeis deixará de ser collectada com as decimas ^ddicio-

naès a parte da pensão precisa para os perfazer; e so-

mente ao resto delia, se o houver, se applicaiá a col-

(Técta da maneira exposta.

Art. 8 ° As pensões provenientes de contractos sem

condição de retro aberto, nío ©«cedendo a t,ooi$) réis,

ipaeatáò somente a decima ordinarja j excedendo porém a

-500^ além da decima ordinária, serio collectadas em
-huma decima da parte incluída entre joccijj e i:qoo<^\

em duas da parte entre l:COO^ e 1:500^ ; em três da

parte entre w^oo^ e 2:ooo(í) ; e em quatro da quantia,

.em que exceder a 3:ocO(^
,
qualquer que ella seja.

Paço das l ortes 17 de Fevereiro de iSaj. —
Manoel Borges Carneiro - Francisco Xavier Monteiro—
José Liberato Freire de Cjrvalho— Francisco de Paula

Travassos — Francisco António de Campo».

O Art. 4.° do mesmo projecto Voltou á Commís-

são por não estar bem claro , e voltando foi approvado

,p,elâ forma seguinte: Ficâo revogadas as pensões concc-

didjs a individuos, como Portuguezes , residentes, sem

approvação do Governo em Paizes Estrangeiros, ou nas

províncias dissidentes do Reino Unido.

Entrou em discussão o Parecer da Coromissáo de

tGuerra com a formula do juramento, que devem presr

.lar as recrutas ; e- depois de breves reflexões foi reeií-

jviídi à mesma onímissão para lhe dar nova redacção.

O Sr. Serpa Alnehada leo o Parecer da Coiiiiiiissão

;Especial sobre o relatório da Deputação Permanente
,

o

.qualificando sobre a meza para eritrar em discussão, foi

approvada 3 ultima parte cm que se approvavão as ,coii-

^^s do ultimo Thesoureiro, Luiz. Monteiro.

O Sr. Borses Carneiro oífereceo huma Indicaçáo.em

que propunha , que se excitasse a attençao do Uoverno
.sobre os seguintes objectos.

1." Que se fizessem habilitar e encartar todos oç

raggraciadaSi Approvado.

,, j ,

3.° Fazer rjcecutar os depositários de imposições pu-

blicas. Approvado. .\ j

*•'.,' j.f Fazer cobrar os direitos novps e velhos, que os

^jfSVeflfOi dçs Gjyefpadpres, que são, ou forem do Ultra-

mar. Approvado, •

4." Nomear pessoas hábeis para a administração das

Alfandegas, aonde for necessário. Appovado.
Lerão-se algumas Indicações, a que se deráo os com-

'petentes destinos.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia a Lei

da responsabilidade dos Ministros , segundas leituras , e

Indicações , e levantou a Sessão ás 2 horas.

N.

ANlfUNClOS.

Arrenda-se huma grande Casa com muitos commo-
dos para huma numerosa familia , e com todas as accom-
modações de < avalharices , PaUieiíos , Cocheiras, e nu-

tras muitas Officinas , situada no Largo do Contador Mir,
junto á Igreja de S Tliiago. Quem a quizer arrendar pô-

de dirigir-se á Ribeira Velha , Rua dos Confeiteiros N.°

J5 a Casa de Viuva Marijues Costa, que estão authori-

sados para tratar do arrendamento; e as chaves se acháo

na casa do Cirurgiío Joaquim José da Luz
,
que he con-

tíguo á dita Propriedade.

Sahio á luz o Tomo )." da Historia Chronologica
,

dcs successos mais notáveis ijiie tem acontecido no Mundo
díSde a época da Reva/afão Froiiceia até aos nossos dias;

n^rrando-se mais particularmente os de Portugal, e Bra-

sil , tanto antes como depois da Constituição Portugueza.

Procurou-se com todo o esmero reunir cluonologi-

camente nesta obra os factos de primeira ordem succe*

didos desde 1786 até ao presente ; e escolheo-se esta

cpoia por ser o verdadeiro principio da Revolução Fran-

ceza , acontecimento Politico que abrio o período mais

men.oravel e espantoso de nossos dias. Não nos limitá-

mos só aos successos da Europa
,

pois a obra abrange os

de todo o Mundo , mencionando as batalhas , Expedições

marítimas e terrestres , Tratados de Paz eAlliaiiça, de-

clarações de Guerra , Revoluções dos diversos Estados
,

fenómenos e catástrofes , e tudo seguido de excellentes

reflexões criticas , indispensáveis no estado das cousas do

teiiifO presente.

As assignaturas desta Obra se fazem na Typograíia

de Desideiío Marques Leão aoCalhariz n.°i2 por 2000 rs.

por 5 volumes, recebendo-se já o i.°, 2.°, e 5^ que es-

tão impressos. Os Srs. que assignáráo por 4X0 no i.°

Tomo, que logo receberão na acç lO da paga
,
podem apro-

veitai'Se da condição acim.-) declarada : avulço a 4S0 ca-

da Tomo , nas lojas de DesiJerio Marques Leão ao Ca-

Iharíz 11." 12, na de Caetano Machado Franco rua da

^rata n * 82 , e na de Lopes rua do Ouro n.° 1 jS :

na de Orcei em Coimbra.

Principiarão a publicarrse Cartas de hum Amigo a

outro , sobre as Iiidulgeníias. E sahio á luz o Num. i
.°

que contém a I.' Carta, Publicão-se por occasião dos

erros e inepcias
,

que sobre as Indulgências se impri-

mirão em hum livro
,

que > ha tempos se fez publico

nesta Cidade, com o título (ie Superstições desciiiertas

,

Verdades declaradas , eic Estas Cartas contém hum Ex-

tracto assas substancial do Tratado Histórico Dogmático

Critico das Indulgências , dp .M^baje l'almieri \ cuja dou-

trina varias pessoas zelozas tinhão até agora inutilmente

desejado
,

que se fizesse pública entre nós por via da

estampa. E nellas se desenvolvem («or meio de novas

observações, novas explicações, novas addições , e no-

vos esclarecimentos, os princípios do dito Tlieologo so-

bre a matéria. Jul;a-se por tanto que a leitura das ditas

Cartas convirá ás Pessoas, que tem a seu cargo instruir

e esclarecer o Povo nas matérias da Religião. Achão-se

nas Lojas de F. Xavier Carvalho, ao Chiado, e João Hen-

riques Rua Augusta n." 1. O preço do i.° Num. 16©

réis.
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