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STATISTICO-IÍISTORIC\Q>

DOS

ESTADOS-UNIBtDS

AMERICA SEPTEMTRIONAL,

POR

B***** Cidadao Brazileiro.

Tcmse-judiciosamente notado que o Gobernó
dos Estudos-Unidus

, ¿or/ja cm pouco lempo flo-
rescentes iodos os paizes que associa a seus des-
tinos

,
porque os Coloniza com lavradores , c¿ar-

y¡¿as e an maes uteis.

(Boyer-Pyreleau— As Antilhas.)

TOMO I.

RIO DE JANEIRO ,

NA TYPOGRAPHIA DE LESSA & PEREIRA,





Obra que aprezcnianws ao Publico, nao he

propriamente huma Obra original, nem tao pouco

huma traducedo. Obrigados a consultar-mos muitos

Auctores , que escreveráo sobre a materia de que nos

oceupamos
; e, querendo resumir, quanto era pos-

sivel o grande quadro Statistico dos Estados- Unidos,

fómos obrigados a tirar-mos de huns c oniros , tudo

o que julgamos necessario a dar ao Lcitor huma
idea da topographia, clima, e produecóes , 8$c, |c,
dos Estados-Unidos da America Septentrional.

A idea de sanios uteis ao nosso paiz , nos im-

pcUio a publicar huma Obra, que no principio, só

íinha sido destinada á nossa instruccao particular,

ou a saptisfazer a curiosidade de algum amigo. Com
ejfeito , se a liberdade he o primeiro dos bens , se,

san ella, nada prospera, nada florcsce ; nós julga-

mos ter feito hum eminente servico á nossa cara
Patria, dando a conhcccr aos nossos Compatriotas,

que nao podan consultar estas sortcs d'obras ñas

lingoas Estrangciras ( c na nossa nada há ) , hum
paiz que a Liberdade e a Industria fez elevar, em.

hum pequeño periodo d' anuos , ao mais alto ponto

de gloria, de riqueza, e de poder.

Qucm se nao tu, ó Sacro-Santa LIBERDADE !

poderlas produzir a maraxilha d'clevar hum pequeño

povo , pobre, e exausto de recursos , a competir, no
curto espaco démelo Sécula, depois de duas guerras

d' exterminacao , e de mortc, com as ¡Xacocs as mais

chilizadas do velho Mundo; c a fazer trcmular com
gloria o pavilháo estrellado em. todos os imreg, aonde



a sobcrba Albina, outr'ora orguthoza, Scnlwra d'csse

fraco povo , leva os seus baixcis ! ! !

Se o Povo dos Estados- Unidos na aurora da sua
Independencia, pobre emmeios, e em popularáo , coni

hiim clima ajo menor inconveniente he unir aos

ardores da canícula o frió gellador da Siberia , soubc

cliegar ao alto ponto d' oppulencia , e explendor em
que agora se ocha: que nao eleves tu espera)-, ó

Brazil ! se marchando constante no caminho da Li-

berdadr , que trilhas com gloria, conscgitircs desetii

volver os germens dos talentos , com que a natureza
too liberalmentc dotou teus JWws ! N ....

Warden (\), La Rochefancaidd-Liancourt (2),
JVogaret (3), c outros , nos servírao de grande soc-

corro na confeicao da prezente Staíistica. Seg¡vi in-

tetramente ao primeiro , porque o sen meihodo he

o mais perfeito n'este géneros d'obras.

Resta-nos agora dirigir os nossos humildes agra-

decimentos aos Srs. que concorrerao para a impres-

sao d'csia Obra. O maior numero sao nossos ami-
gos; a estes, o nosso reconhecimenio andará a par
da amizade que Ihes consagramos; aos onlros Srs.,

a certeza de que fizerdo hum servico ao Brazil, e

ás Lcttras J\"acionacs os compensará do sea ligeiro

sacrificio.

(1) Warden: — Descripcao Staíistica dos Estados-Unidos.

(2) La ltochefaucand-Liancourt : — Viagcin á America do
Norte.

(3) N.ogaret. Bellezas da America Septentrional . 8rc. &c.



DRODUCAO.
5

^3 ^ovo Estados-Unidos nao he obrigadc

,

como as ouiras Na96.es Cevilisadas , a procurar a

sua origem na obscuridade dos seculos barbaros e

fabulosos. Sua genealogía ,he rftuito limitada, e muiio

bcm conhecida para poder presíar-se ás belezas his-

tóricas e ás tabulas. Em huma epocha , compara-

tivamente receníissima , os avós d'este povo , for-

mando apenas hum pequeño numero de familias
,

estavao separados da grande rnassa da populacho
Europea, abandonados aos seus proprios recursos,

em hum vasto deserto , e cercados de sehagens
,

eom os quaes elles tiveráo por vezes a sustentar

lutas sanguinolentas. Em o curto espaco . de dois

seculos
, quando a maior parte dos mais antigc ;;

estados da Europa tinhao apenas fciio algums pro-

gressos sensiveis, este pequeño numero de familias

era já huma grande nac,áo, e tinha tomado a sua

cathegeria entre os Estados os mais poderozos c os

mais esclarecidos do mundo. O espirito humano se

engrandeceo peio espectáculo de huma nacao cons-

tituida segundo principios de que se nao acháo mo-
delos em o velho continente , colocada em novas

circunstancias, e ofterecendo, em hum curto espa-

do de tempo, a maior parte das phrazes diferen-

tes que os outros povos nao percorrem senao dc-

pois de huma longa serie de seculos. Cada gráo
em seus progressos annuncia ao mundo a descuberta

de alguma verdade incógnita , e sua primeira ap-

paricáo sobre o thcaíro das Nacóes marca huma era
nova na historia politica do genero humano. Se¡á

utilissimo que os armaos de hum povo, cuja exis-

tencia tem sido táo notavel „e izo instructiva, po¿-
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sao ser aprezcniados de huma maneira completa.
Os principaes acontecimentos que tem influido so-

bre a fortuna ou sobre o carácter dos habitantes
da America Septemtrioual depois do estabelcci mentó
de algums emigrados, privados de patria, até ao
lempo actual, sao do dominio da investigaba© his-

tórica , e deve ser seguido com hum cuidado cu-

riozo , cada passo para este prodigioso descimentó
e pelo qual hum fraco núcleo de populacho civi-

lizada engrossou como por encanto , e se tornou
hum poderozo imperio.

Huma circunstancia favoravcl para os Estados-

Unidos, he ter sido, na origem, povoado por huma
colonia tirada das Nacóes as mais esclarecidas do
velbo mundo ; e de o ter sido em huma epocha
em que huma nmltidao de felizes mudancas tinhao

ja desabuzado os homems de hum grande numero
de scus prejuizos os mais aviltantes. Que íeria acon-
tecido á America Sepíemtrional , se ella tivesse sido

povoada por outras Nacóes da Europa? Ha toda

a apparencia que ella tivesse tido a mesma sorte que
muiías outras Colonias. Os Inglezes

,
que forma-

vao a maioria dos colonos , tinhao sido creados com
instiiuicóes muito mais liberacs que as outras in-

coes , e cstavao mais adiantadas ñas artes c na in-

dustria. Os primeiros que se estabelecerao na Ame-
rica tem sem duvida considerado, no principio, o

seu exilio da térra natal como hum penozo sacrifi-

cio
; porem logo que adquiriao forca bastante para

poderem rezistir aos Indios, elles comecarao asen-

tir as vaníagens de sua situarlo, e conhece-

rao que gozavao de huma vasta regiao , de hum
sollo rico e fecundo, e de huma grande exteneño

de terreno devido entre hum pequeño numero de

homems, que possuiao os talentos e a industria de

huma sociedade esclarecida. No antigo mundo, as
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artes, ciijo conli cimento lie necessario para tirar

as riquezas da (erra , náo tinhao sido descubei-tas

áiites í¡ue o sollo íivesse ochado possuidores ; e os

progresóos da Sociedade tinhao sido demorados no
principio pela ignorancia , e ao depois por insíi-

tuicóes viciosas. As antigás histerias que fazem men-
cáo das colonias, nos mosíráo muitas vezes os es-

íorcos de huma tribu
, que já tmha feito alguns

passos ñas artes e ñas sciencias
,

para comprimir ou
invadir huma outra tribu mais selvagem e mais ig-

norante ; mas nunca havia existido huma táo gran-

de differen^a como a que reinava entre os Colo-
nos Inglezes e os Indios ; nunca Colonia alguma ti-

nha sido creada com tantas e tao excellentes insti-

iuic.oes moraes e políticas. A maior parte das an-

tigás colonias se tinhao esíabelecido em huma epo-
cha em que os hábitos militares prcvalecifio , em
que huma sombría supersticíío, huma multidáo de
prejuizos se oppunháo aos progressos da industria

e das descubertjis. Ao contrario
,
quando os Colo-

nos da America Septemtrional deixaráo a Europa,
o espirito melitar cessava de exercer seu funesto

ascendente ; os elfeitos da industria , verdadeira ori-

geni de toda a forca nacional , tinhao comecado
a extender-se ; a liberdade cevil já comecava a ser

comprehenclida e appreciada ; os conhecimeníos hu-
manos avancawio; em íim . a sociedade conseguia
collocar-se sobre a sua verdadeira baze. Os Colo-
nos, em scus novos estabelecimentos, nada tinhao
a fazer senao aproveitar as vaníagens de sua situa-

cáo. A sua sociedade formada pela communidade
de necessidades e modificada pela posieño em que
se achava , era exempta d'essa corrupeáo, e d'es-

sa multidáo d'abuzos que os annos e as re* olncoes

acumulao entre as nacce's velhas. Huma feliz com-
blmuáo de circunstancias, reunindo-os debaixo de
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$Him so governo , os livrava do íemor de guerras
extra iilias; e nao tendo vizinhos poderozos , enve-
jozos da sua prosf) eridacle , nao llics foi precizo criar

grandes exerciíos para se deffenderem ; collocaüos a

klima grande distancia da Europa, as snas querel-
las Ibes eráo extranhas, e no entanto elles se acba-
váo assás perto para gozaren? das vantagens do seu

commercio e das suas dcscubertas. Finalmente vivendo
tlcbaixo da protejap de hura governo reputado cn-

táo o niais esclarecido de todos; e ainda que elles

tenhao, era algumas occasióes, soílrido seus erro?

ou de suas violencias, a forea das coizas tinha ge-

ralmente prevalecido sobre as faltas de seus admi-
nistradores , e Ibes bavia feito vencer as diffieul-

dades , sern que sofiYessem muitas injusticas.

Quando a America estabelecco a forma das suas

institutedes politicas c civis, as vantagens que ella

possuia eráo superiores á de qualquer outro povo;
rila tinha por guia os conhecimeníos e a expe-

riencia da Europa, e estava exempta dos prejuizos

e dos interesses funestos que, n'esta parte do mun-
do, se oppóe aos melhoramentos. Em as socieda-

des, os homens sao governados pelos uzos e regras

antigás, como pela justa apreciacáo de seus inte-

resses , ou pelas necessidades de sua ssíuac^o. Mas
quando elles sao lancados em huma scena nova, os

vclhos prejuizos desaparecem ; suas openioes e a sua

conducta se regulao pelas circunstancias em que se

acháo. Tentou-se em algumas das Colonias o es-

tabelecimento dos principios feodaes , e os grandes

privilegios da Igreja; mas, como estas viciosas ins-

íituicoes eráo incompaíiveis com os costumes e si-

tuacáo dos Colonos, ellas foráo espulsas do sollo

Americano. A Constituic^io e a Historia da May
Patria, Ibes bavia ensinado os principios da Liberda-

de; assuasLeis Ibes ofierecia o modelo de humaLegis-
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lacao sabia e humana; entretanto que os sofírimen-

tos que ella tinha suportado,, os erros de que ti-

nha sido victima, e o exemplo das outras Naques,
eráo signaes que os premuniáo contra os perigos da

corrupto , contra a injustÍ9a e a tyrannia. Escla-

recidos assim, guiados por sua propria experiencia,

os habitantes das Colonias fundaráo gradualmente
as suas instituicoes sobre a base da igualdade de
direitos. O estabelecimento da sua Independencia os

livrou inteiramente da influencia estrangeira , e lhes

deixou a liberdade de consultarem os seus dezejos,

e seus interesses, para formarem o seu governo. Po-
de-se dizer, que a Constituicáo, rezultado dos seos

esforc^s, he hum acto deliberado pela Nacao toda
inteira ; e se ella nao he perfeita, produzio ao me-
nos todos os rezultados felizes que se pode esperar

de hum governo, e isto no mais alto grao que se

conlleva.

Este governo repouza sobre a única base que
convem a todo o svstema d' independencia, e de
liberdade ; huma reprezenta$5o completa, respeita-

vel , e igual : todos os interesses estao seguros, por-

que todos sao reprezentados. A Liberdade das El-
leicoes he quazi universal; e nao se adiando classe

alguma condemnada á excluzáo, nao se teme que
o seu ressentimento ameace destruhir hum systema

que a degrade ou escravize. O governo he forte,

sem for$a militar, porque a maioria dos que go-
vernáo, he interessada na sua conservacao. He im-
possivel que exista choque entre o povo, e os seus

administradores ; o primeiro tendo orgáos que ex-

primao fielmente a sua vontade; e o governo de-

vendo por sua natureza obediencia a esta vontade.

A Cámara baixa do Congresso , escolhida todos os

dois annos , pode ser chamada, segundo a expres-

sáo de Burlee, a imagem perfeita dos sentimentos
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do Povo. O Senado, cuja elei§ao tem lugar todos
os seis annos , menos subjeito aos dezejos incons-
tantes do Povo, pode ser considerado como repre-

zentando, de huma maneira mais verdadeira, e mais
exacta, a sua vontade ajuizada, e os seus interesses

permanentes. A influencia que o Senado exerce so-

bre os actos da Cámara dos Reprezentantes, n?.o

he a acc^o de hum corpo independente da von-
tade da Na^ao ; elle deve ser antes comparada á
vigilancia, que a razáo e a experiencia de huma
Na<¿ao esclarecida, exercem sobre as explozoes de
seus sentimeníos, e de seus dezejos. A Liberdade
encerra em si só todas as vantagens; e felizmente

para os Estados-Unidos , a sua Independencia pa-
rece repouzar sobre bazes duradoras. Em quanto
subsistir a igualdade actual das condÍ9oes, o go-
verno será essencialmente Republicano. Se he com
effeito verdadeira a impossibilidade , como muitos

Publicistas peñero , de estabelecer huma Democra-
cia na Europa, he igualmente verdadeiro que huma
Aristocracia se nao pode estabelecer na America.,

Huma classe náo previlegiada , e essencialmente de-

mocrática existe em todos os paizes
;
porem nen'hu-

ma classe se acha hoje nos Estados-Unidos , e ne-

nhuma pode existir por muito tempo, que possa

sustentar o estabelecimento de huma Aristocracia.

Antes que huma Aristocracia qualquer possa nas-

cer, os principios da Liberdade terao tomado hum
tal imperio sobre os costumes , e sobre tudo o que
liga hum povo, que tentar-se-hia em vao roubar-

lhe os seus direitos. Os Estados-Unidos estao a salvo

d'este perigo pela sua situacáo, que os livra da
necessidade de manter hum forte Exercito. Seu des-

tino está seguro. A America do Norte, náo tem,
e nunca terá se ficar unida, rival formidavel so-

bre o Continente que ella oceupa. Em poucos an»
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líos, ella será tao superior a todas as suas rivaes

da Europa, que as suas frotas sómente a protege-

rlo eontra os seus attaques ; com efTeito, com a

extencáo de eostas que possue, quando tiver huma
populacáo correspondente , o Imperio do mar ca-

liirá inevitavelmente em suas mños. De mais, a no-

bre moderacao de Washington se opporá fortemente

para o futuro, a que hum General possa ser trai-

dor ás liberdades, da sua Patria. Além d'estas ra-

zóes de seguranza a respeito da sua Independencia,

os Estados-Unidos possue a Liberdade d'Imprensa,

c a sua popula9ao he intelligeníe e esclarecida. De-
baixo d'estes dois pontos de vista, elles gozáo de
huma preeminencia formidavel. A circulacáo dos

Jornaes he allí mais extensa que em qualquer ou-
tro paiz, e a classe que se interessa ñas materias

políticas comprehende o pove todo inteiro. Pode
dizer-se, que nao ha acto do governo, que se nao
cumpra debaixo dos olhos de huma populacáo in-

telligente, continuamente exercida a raciocinar so-

bre os negocios públicos, e que nunca deixa de
censurar , de seu livre arbitrio , todos os abuzos
de confiaba que poderiáo vir dos funcionarios pú-
blicos. Todo o individuo que tentasse reprezentar nos

Estados-Unidos o papel de Uzurpador, nao o con-
8eguiria como entre os outros povos, e isto pela

só razao de poder arrastar em sua cauza alguns
homens de huma grande influencia; he necessario

««ganar o juizo da Na<jao inteira , chamada a pro-
nunciar sobre a conducta dos homens públicos. He
este hum obstáculo que até aqui nao tem encon-
trado Uzurpador algum. Os impostores políticos de-

vem os seus successos únicamente á ignorancia, c ¿
apathia do povo.

Hum mais forte argumento contra a perpetuacao
«tos goYcrnantes, he tirado da tendencia que deve

** ii



necessariamente ter hum tao grande paíz a devidir-
se en differentes Imperios , do ehoque das fac^oes,
e da tliversidade de interesses ñas differentes partes

do territorio. Quando niesmo se podesse admittir a
realidade d'este perigo, ainda assim haveriáo con-
siderares que muito deminuissem a sua gravidade.

Os Estados que tem sido admittidos á Uniao, de-
pois da revolu£ao, e que se lhe ajuntarem pelo

tempo adiante , se povoao lenta e gradualmente por
meio de colonias que se separao das partes as mais
antigás e as mais povoadas. O effeito d' esta or-

dem de coizas he produzir huma similhanca de nía-

neiras , de linguagem , e de carácter nos differen-

tes Estados. As relacoes de parentesco e de ori-

gem cummum se multiplicad ; e lacos assim forma-
dos na infancia de cada Estado , tomao a forca

do custume, antes que elle chegue á sua verilida-

de ; e a gratidao que inspirao os direitos e os be-

neficios do acto de naturalisac^ao que concede os

direitos de Cidadao aos individuos de todas as Na-
c,5es , depois de huma rezidencia de hum certo nu-

mero de annos no paiz , os liga igualmente aos

interesses cummums. Hum imperio formado debai-

xo de taes regras , nao encerra nem'hum dos ele-

mentos de derizáo que existirá© no Imperio Ro-
mano ; e he mesmo mais homogéneo, em rela§ao

ao seu carácter, que os reinos da Europa moder-
na. De mais os interesses de cada Estado , ainda

que oppostos em algums pontos , nao sao incom-
paíiveis na pratica ; e todos os Estados tem hum
interesse cummum e tao poderozo a ficarem uni-

dos, que he defficil imaginar que lucro podenao
tirar de huma separaclo que neutraliza as vanta-

gens commerciaes e políticas, que a uniao lhes asf

segura. Quanto ao perigo que rezulta da violencia

das func§oes , he [necessario considerar que, ainda
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:

que os conductores das faccoes sejao guiados pelas

suas paixdes,, a maioria do poro, eni cada dcstri-

cto , será geralmente dirigida pelos seus irteresses

;

e como a intelligencia dos homems se esclarece ,

os pretextos com que os ambiciosos arrastao os scus

sectarios
,

perderáo continuamente da sua sedu^ao

e a perigoza influencia das faccoes deminuirá de

mais em mais. As facc.oes se esfore^ao naturalmente

a exercerem a sua influencia sobre as Legislaturas

particulares dos Estados ; porém o pezo de cada

Estado em a Confederacáo diminue em propor^ao

do numero total dos reprezentantes, e a influen-

cia do governo geral augmenta na mesma razao.

O quer que seja , o grande remedio a todos os

perigos que os Estados-Unidos possáo correr , se acha
em as luzes e o espirito da popula9ao. Qual lie a

effeito da pn*opagacao dos conhecimentos , senño por
os homems em estado de apreciarem mais justamen-

te , e com mais sagacidade os seus verdadeiros in-

teressesf He contrario á experiencia o suppor que
os homems que melhor comprehendem os seus in-

teresses , sao os que estáo mais dispostos a despre-

za-los. Hum grande Imperio, nao poderd , por ven*

tura, manter-se, senao com ojuda do poder do des-

potismo , e será absolutamente necessario que os ho'

mems sejáo desgranados, e opprimidos antes que pos-

sao chegar a comprehender as rantagens da paz, da
uniao , e das rétapoes reciprocas? A estabelidade, a
prosperidades a grandeza de huma na^ao livre, taes

sao as mais certas vantagens
;
porque ellas nao re-

pouzao sobre a sabedoria de hum homem , ou de
huma classe de homems

,
que podem ter rnteresses

separados e incompativeis com o bem publico, mas
sim sobre o interesse e o sentimento commum da
sociedade inteira. Taes sustentáculos nao podem ces-

sar de produzir seu effeito , e em huma idade es-

clarecida elles rezjstem ás seduc$des dos sophistas*
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Tem-se dito que os Americanos nao tem carácter

nacional ; sem examinar ein que consiste este ca-
rácter, nós podemos observar que, segundo o tes-

temunho dos viajantes , a sociedade nos Estados-
Unidos se distingue da sociedade Europea por no-
taveis singularidades. Ainda que o numero de ho-
mems instruidos, ñas sciencias e ñas Lettras, seja

allí mais fraco que em Fran9a, e em Inglaterra,

a massa da populacao tem mais conhecimentos, que
a d'estes paizes; nao porque ella receba huma edu-
ca§áo mais cuidadoza, porém porque ella recolhe

de seus hábitos hum bom tenso pratico , e huma
sagacidade muito superior Na verdade, a situa9áo

phisica e politica dos Estados-Unidos dá a exph-
ca9ao do que tem de particular o carácter do Povo
Americano. Seus custumes errantes, alargao o cir-

culo de suas ideas, destroem os prejuizos locaes,

e esses la^os que ligao as Nacoes Europeas, aon-

de successivas geracóes continuao a vegetar sobre

o mesmo solo, e a percorrer o mesmo circulo. Como
todos léem umversalmente os jornaes, e possuem o
conhecimento, ainda que superficial , do que se pas-

ea no seu paiz, e em geral no mundo , isto os pre-

serva da grosseira rusticidade que produz a igno-

rancia. Collocados muitas vezes em situa9dcs em que
tem necessidade de se crearem huma existencia, e

de supprir ao que lhes falta, a necessidade os tem
feito inventores , perseverantes , ferteis em recursos

e animozos a vencerem os obstáculos. Os prejuizos

de nascimento, e de classes, que encadeáo a indus-

tria na Europa, existem apenas na America. Os ho-

rneras mudao tantas vezes de proficao, quantas lhe

pede o seu interesse, e nem'huma oceupa^áo hones-

ta lhes parece desprezivel. No seio de abundancia,

independentes da protec9ao dos outros homens , elles

sao livres, francos, sem rezerva,, e talvez hum pouco
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bruscos em suas maneiras. Acosíumados a compíar

rr.uito sobre os seus bracos, sao valentes, empre-

hendedores , e sua alma he nobre. Kum grande nu-

mero de provas brilhantes d'estas qualidadcs, tem
os Americanos fornecido no curso da ultima guerra.

As derrotas funestas que elles sofTrerao nos come-

aos d'esta guerra , de certo desanimariáo a almas

de menor energía ; estes revezes ao contrario pro-

vocarlo entre elles os maiores esforcos ; e no finí

da guerra, as armas Americanas erao vietoriozas

sobre todos os pontos, tentó no mar, como na
térra. Os seus triumpbos marítimos , obtidos por
homens sem experiencia sobre inimigos aflamados

por sua hábil 'dade, e sua coragem, aeháo poucos
exemplos na historia. O rezultado d'esta guerra ex-

altou o carácter Americano aos olhos do mundo
inteiro, e nobremente confirmou a antiga reputa-

ció do valor republicano. Em nen'huma parte se

acha tanto espirito publico em a massa do povo
como nos Estados-Unidos. Exercido cada día a
julgar as medidas da authoridade publica, acostu-

mado a julgar-se a si mesmo como membro do es-

tado ; o povo Americano se cié pessoalmente in-

teressado na fortuna da sua Patria, he orgulhozo
da sua gloria, zelozo da honra Nacional, e era

hum grao talvez ofíencivo para os estrangeiros. Se
es partidos sáo tumultuozos , e violentos em suas

querellas, suas agitacoes sáo exercicies d'espiritos

livres e nobres , em o campo de huma generoza
ambicáo. O povo se ensoberbece do seu governo,
porque este governo he hum testemunho vivo da
sua superioridade sobre as outras Nacoes; e o ve-

nera, porque, por sua compozi^áo, sua conducta
c vistas, o governo está sempre em harmonía com
as suas opinioes, e seus interesses : elle senté a sua
infidencia muitcj mais pela proteccao que recebe*



que pelos encargos que este llie impoem. Os em-
pregos que o goveruo distribue, estáo abertos á
ambicao de todos os Cidadáos , e ñera o nascimento,
profissáo, nem a forma ou natureza de suas cren-

sas religiozas, servem de barreira ás suas esperarlas.

Sem duvida o goveruo dos Estados-Unidos nao
he exernpto d'erros, e das imperfeÍ9oes ligadas a

todas as instituÍ9oes humanas ;
porem compare-se a

sua conducta publica cora a dos outros governos.

Que tranquilidade, que razao em sua lingoagem

!

Elle quer sempre tocar a intelligencia, e os in-

teresses solidos do povo, e nunca as suas paixoes,

e os seus prejuizos. Nunca invoca o soccorro da
supersti^ao , nunca sustenta mentiras interessadas

,

e em nen'huma occaziáo uza d'estas sed«9oes des-

preziveis, por meio das quaes se colora a degra-

dado dos homens. O estratagema , e os mysterio

Ihe sao incógnitos. Todos os seus actos se fazem
e cumprem em pleno dia. Anima as sciencias , a

religiáo, e a instruc9ao, sem conceder preferencia

alguma a huma seita qualquer, e sem minal-as em
suas bazes, cercando-as d'imposturas em proyeito

do poder. Elle he o único governo do mundo que
ouza depor a armas ñas maos de todos os Cida-

daos. Do Maine ao Mississipe, elle ordena huma
prompta e fácil obediencia, sem outra fo^a que
o bastao de hum Constable. Em huma palavra, elle

garante a propriedade ,
saptisfaz aopiniáo, provoca

o dezenvolvimento da industria, e do talento; com
huma actividade sem exemplo ; e por meio domáis
fraco sacrificio dos direitos individuaes, e de pro-

priedade da parte do povo , executa tudo o que per-

tendem fazer os governos os mais conhecidos pelo

seu poder , e suas prodigalidades. (Discrip9ao dos

Estados-Unidos d'America, por Warden).
Eis, em summa, o que diz hum Cidadáo Ame*
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ricano, amante do seu paiz, e da Liberdade. Quan-

do no silencio dos gabinete?, íllustres publicistas ,

procurando a verdade em hum cabos d'erros, e de

prejuizos inveterados, e dezejando a felicidadc do

genero humano, estabeleceráo essas máximas de bom
governo, hoje táo conhecidas; mostrando que só-

mente a Liberdade, a tollerancia, e a justa par-

tilha dos encargos e dos interesses entre todos os

Cidadaos podiao conduzir as sociedades civilizadas,

ao mais eminente grao de perfeÍ9áo , aquelles para

quem as innovac.oes , boas ou más assustao
,

por-

que os faz sahir do seu estado apathico ; ou antes

essas almas de lama (perdoe-se-me a expressáo) para

quem o mesmo cativeiro he hum bem, com tanto

que náo saiao do seu estado habitual d'innercia

;

para quem finalmente, a sorte de seus semilhantes

he inteiraraente indifferente^ com tanto que elle3

gozem , exclamaráo logo : theorias de cabec^s es-

caldadas ! . . . . vans theorias só proprias a exalta-

ren! as paixoes dos homens, e a conduzil-os a hum
pelago de desgranas ! . . . • Ouvi a nossa voz : nos

he que fallamos a verdade. Créde-nos : sacrificai a
vossa Independencia e Liberdade , trabalhai para
nós : com o que nos vos fizer-mos a mercé de dei-

xar-vos, viviréis felizes e saptisfeitos .... Nao acre-

ditéis n'esses vezionarios que vos pregáo a tolleran-

cia, a justi^a, e a moderac^o ; náo intentéis liber-

tar-vos do salutar jugo das classes previlegiadas.

Náo impoz , por ventura, o Creador aos quatro
quintos do genero humano , a obriga^áo de ser-

vir o resto ? Que mais queréis ? Nada mais exigi-

mos de vós , se náo obediencia cega , e estupida
credulidade : o resto vos cedemos ; gozai-o , se o
poderes ....

Esta he, e foi sempre, em todos os tempos e

circunstancias, a lingoagem dos amigos das trevas
***



XVIII.

e da escravidáo , sua inseparavel companheíra. Fe-
lizmente o tempo vai fazendo conhecer aos ho-
mens os seus verdadeiros, e solidos interesses. Os
prejuizos se váo dissipando; e, apezar dos patíbu-
los, das masmorras e do ostracismo, com que os

tyrannos, e seus sateliites tem sempre querido suf-

focar os gritos da humanidade, a verdadevai ap-

parendo, cada vez mais radioza, e os verdadeiros

principios se vao estabelecendo.

O exemplo dos Estados-Unidos tem mais que tu-

do, aberto os olhos aos homens. Todas as theorias,

contra as quaes tanto tem gritado os sateliites do
despotismo e da ignorancia , se tem verificado na
America, Solo abencoado , destinado a ser o glo-

riozo theatro da regeneracao do genero humano.
Hum governo sabio, justo, e prudente, isto he,

o que menos fizer sentir o pezo da sua proteccao

aos governados , he este o governo que convem
aos homens civilizados. Tal he o governo dos Es-

tados-Unidos, com a forma republicana, e tal será

o do Brazil, debaixo da fórma Monarchica, quando

a Constituido for fielmente executada.



TOPOGRAFIA.
LIMITES. — SUPERFICIE. — NATURESA DO SOLLO.
— AGRICULTURA.— RIQUESAS AGRICOLAS.— RI-

QUESAS MIÑERA ES. — DEVISAO DE TERRITORIO,
E NUMERO D'ESTADOS. — OBSERVACOES.

Os Lemites dos Estados-Unidos foiao marcados pelo tracta-

do de paz e reconhecmiemo, de 1783 (*). O artigo 2.° d'este

(*) Summario do Tractado de Paz, entre os Estados-

Unidos e a Gram-Brctanha.

Artigo 1." O Reí da Gram-Bretanha reconhece de maneira
& mais solemne o Governo dos Estados- Unidos, renunciando,
por elle e sens herdeiros, toda a Soberannia sobre os differen-

tes Estados que compoem a uniáo.

Art. 2. ( Em inteiro )— Declarado, que os lemites dos
Estados- Unidos serao coniprehendidos na ¡inha, d'esde o án-
gulo N'O da Nova-Escossia, até ás montanhas que separao os

rios que dezagoáo no Océano Atlántico. De lá, descendo ao
longo do rio Conneticut, até ao 45." de L.N ;

depois por
huma linha Oeste, da mesma Lat., até ao rio dos Jroquezes,
e Cataraqui ; do centro d'este rio até ao lago Ontario, atraves-

eando o meio d'este lago até á sua commimicacao com o Erié

;

atravessando ainda este laso e o superior, ao Norte das Ilhas

Real e Fillippeaux, o Longo-Laco , e dos Bosques, até á sua
extremidade Oeste. Depois, sejuindo hum rumo directamente
O', até o Mississipi; de lá, d'esde meio d'este rio, até ao
ponto aonde se corta a parte mais ao N. do 31° de L. Semptr.
junto ao rio Apalachiola. D'esde o meio d'este rio até á sua
junecaa com o Fünt; de la directamente á origem do rio

Santa Maria ; e d'aqui descendo até ao meio d'este rio, ató
ao Océano Atlántico.

Art. 3. A pesca, nos bancos da térra nova he eoaimum
aos Subditos Americanos e Inglezes,

A.
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tr r'-io marca a Iínha devizoria entre o territorio da nova Re-

pública e as possessSes Británicas; para lá enviamos o Leitor.

Estes '.emites, mal determinados, deráo motivo a muitas con-

testaron serias entre a República, a Inglaterra, e a Iiespanha;

a 1.
a a respeito dos limites com o alto-Canadá, e a 2.

a a res-

peito da Luiziana. Esta ultima tendo sido cedida aos Estados-

Unidos, pela Franca, em 1803 (*), huma nova contestacao

se elevou a respeito da fronteira do Canadá e da Luiziana;

contestacao que aínda hoje se nao acha perfeitamente termina-

da. Os lemites reclamados pelos Estados-Unidos, e que pare-

cem fundados em jusicca e na fe dos tratados (**) sao: ao N.*

^ 49." de lat., que, conforme o Tractado d'Utreck era o an-

tigo lemite entre a Nova-Inglaterra e a Luiziana; ao S. , o gol-

Art. 4. Todas as dividas, de parte a parte, serao pagas*

Art. 5. O Congresso indemnizará aos Subditos Británicos

de todos os prejuizos, que soffrerao na guerra, e Ihes fará

restituir as suas propriedades confiscadas.

Art. 6. Nao perseguirá aos que seguirao os interessc-s da
Gram-Bretanha na Guerra da Independencia. O mesmo succede-

rá a respeito dos que seguirao a cauza Americana; contra a

Inglaterra.

Art. 7. Os prezioneiros serao entregue de parte a parte.

Os archivos e bems dos Americanos qtae existirem ñas míos
dos Inglezes serao entregues, e as tropas e Esquadras Ingle-

zes se retiraráo.

Art. 8. A navegacao do Mississipi será livre aos subditos

d'ambas as Nacoes.

Art. 9. Todos os terrenos comprehendidos nos lemites pres-

en ptos pelo Artigo 2. serao restituidos aos Americanos, e es-

tes entregarás aos Inglezes todos os lugares e territorios na»

comprehendidos nos lemites oceupado pelas forcas dos Esta-

dos- Unidos.

(*) Tractado de 30 d'Abril de 1803. Bonaparte vendeo

a Luiziana por 15 milhoes de Dollars, dos quaes 3:750$ forao des-

contados como em pagamento das sommas devidas pela Fran-

ca aos Estados-Unidos; a differenfa de 11:250$ foi paga por

meio de hum emprestimo a 6 por 100.

(* * ) Consulte-se a este respeito a Warden , e lá se achara

rudo quanto a este respeito pode haver de mais authentico*
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pho do México; a Leste, o Rio Perdido; a Oeste, o Rio Co-

lorado de Texas, desde a sua embocadura na Bahía de S. Ber-

nardo, até ás suas cabeceiras, e de lá ao longo da cadea de

montanhjs que separáo as suas agoas, que se vao lancar no Rio-

del Norte, das que cahern no Mississipe e o Missouri.

Por estes lemites, a Luiziaua he rnaÍ3 extenca que o res-

to dos EstaJos-Unidos, contendo 1,030:192 milhas quadra-

das, quando o resto, formado p<-los territorios de Columbia e

Missouri, só tem 980:518 milhas.

Superficie.— Segundo os cálculos de d'Iíutchins, geographo

dos Estado?- Unidos ; a linha de lemites, segundo o >ractado de

1783, circunscreve huma Superficie de perto de 1 milhao de

milhas quadr. Ingl. ou de 640 milhoes d'acres, dos quaes 51

milh. sao cubertos pelas agoas dos lagos, das bahias , e dos

rios. Aj untando a esta superficie, a da Luiziana, avaluada como áci-

ma se vio, em 1,030:000 milhas quadradas, terse-hi 2,020:000

milhas quadradas.

Do territorio da Luiziana pertencente aos Estados-Unidos,

somente metade he susceptivel de cultura. Esta superficie aiu""

da nao está admittida por todos os Estadistas e geographos

;

todos variáo a respeito da extencao do territorio dos Estados-

Unidos.

O mesmo Warden parece contradizer-se, d'ando huma vez

a este territorio a superficie que ácima escrevemos, e em outra

a suppoem de 1,637:000 milhas quadradas. Huta outro geogra-

pho , Mr. Melish, deo ao territorio da Uniáo, antes dos tra-

tados com a Ilespanha e a Inglaterra, 2,459:350 milhas qua-

dradas ; e note-se a enorme differenca entre este calculo e os

de Warden.

Aspecto do Paiz. — Agricultura e Producto». — Obser-

tacoes. — Segundo Warden, o territorio dos Estados-Unidos, pode

ser repartido em 5 grandes devizoes. 1." A nova-Inglaterra,- alem

do Hudson, aonde os Alleghanys cu Appalaches se extendera

em hum paiz directamente cortado pelos seus ramo9 e cadéas.
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O Sollo era geral, cubcrto de rochedos, tena pouca profundí-

dade , he estéril em mtlitos lugares e mais proprio para cria-

coes de animaes do que para cultura : 2.
1 o terreno are-

nozo das margens do mar, desde a Ilha-Longa até ao Missis-

sipi. A superficie, que consiste em área do mar, só produz

pinhtiros , e só lie cultivada ñas margens dos rios e alguns pan-

tan-aes, aonde nasce o arroz: 3.
a o territorio comprehendido

entre este ultimo, e o pé das montanhas, variando de 100 a

200 milhas de largura. O sollo he formado em geral do alluviao

das montanhas, e pela decomposicao dos rochedos primitivos

sobre os quaes repouza; he fértil, e quazi cultivavel por tocia

a parte : 4.
a os valles situados entre a Cordilheira dos Appa-

laches. A naturoza do Sollo varía muito aqui, porém he ein

geral muito mais fértil do que ñas 3 divizoes anteriores: 5.
a o

vasto paiz situado a Oeste dos Appalaches
,
cujo Sollo se acha

sobre ham leito de pedra calcaría, bem regado, e extremamenj.

te fértil.

Este territorio só por si contém mais terreno cultivavel que

2 tercos da Europa. Hum sollo tao variado, e que comprehenae

15.° de Lattitude emextencao, deve necessariamente offerecer

huma grande diversidade em os productos de sua agricultura.

Alguns entretanto sao communs a todas as partes dos Estados-

Unidos. O trigo Indiano
,

planta indígena da America , he

cultivado no Maine e na Luiziana, mas elle produz muito me-

ihor nos Estados do centro e d' Oeste. Este vegetal he

preciozissimo e proprio a quazi todos os terrenos. A térra de

milhor qualidade produz 100 medidas Americanas por Acre

(*). As exportacoes annuaes d'este genero sobem de \\ a

2 milhoes de medidas, que vai quazi todo para as Indias

Occidentaes.

O Erable (**) cresce era todos os Estados da Uniao, parti-

(*) Medida agraria que tem 43:560 pez Americanos.

(**) Erable, arvore ou arbusto d'onde se extrahe o assucar.
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fettlarmfenta do centro e Oeste. A quantidade d'assucsr exíxs.-

hido d'esta arvorc nos Estados em que ella llorcsce foi a se-

guinte, em 1S10:

Vermont 1,200:000 libras.

Ohio 3,000:000

Kentucki 2,500:000

•Verginia 1,700:000

Pensylvania 1,000:000

O Trigo he cultivado era todos os Estados da Uniao. Nos

Estados do centro e d'Oeste, e nos terrenos altos das partes

Meridionaes, o sua qualidade iguala ao milhor trigo da Euro-

pa; nos outros estados, as recoltas faltando ás vezes, os ha-

bitantes applicao-se a outros géneros de cultura menos falliveis.

As exportacoes annuaes da Farinha, durante os annos de

1815 e 16, chegou a 800$ barricas, no valor de 7 milhoes

de Dollars.

O Tabaco, be cultivado em tados os estados do meio dia,

e em algum d'Oeste, como o Kentucki e Tenessée , e he a

•principal produccao do Maryland e da Verginia. Durante os

annos de 1815 e 16, as exportacoes deste genero forá'o de

17$ barricas de tabaco em folhas, e em 800$ de tabaco ma-

nufacturado.

A cultura do algodiío data, para a exportaraio, de 1791.

Recolta-se actualmente huma immensa quantidade, d'esde o

rio de Roanoke até ao Mississipi, e forma a principal pro-

ducao de todos os Estados Meridionaes a partir da Caroli-

na do Norte e do Tenessée, e he o principal artigo de

exportacao da Uniao: os melhores vem da Carolina meridio-

nal e da Georgia : no Kentucki , e no estado d'Indiana
,

ape-

nas chega para uzo dos habitantes. Durante os annos de 1815

e 16, a quantidade exportada chesou a 80 milhoes de libras,

avalluados em 24 milh5es de dollars, o que forma, pouco

mais on menos, o 4." dos artigos d'exportacao.

O Arroz, he cultivado nos mesmos estados que este ul-«

•somma em libras 9,400:000
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timo. Nos annos ácima mencionados, o arroz deo 100:000

dollars.

A Canna d'Assucar, ho actualmente cultivada co:n grande

Euccesso na Geonría, no Mississijii , e na l&iziaaa. A q'iantidade

produzida, em 181 1, n'este ultir.io Estad-;, fo¡ avaluada ein 16

miihoes delibras; e esper-se q ie eiu poucos annos, o aasucdr

jproduzido chegue para a consuuimacáo dos hahitance3 dos E¿-

tadcs-Unidos. Mnito pouco se exporta por agora*

A Avéa, o Senteio e a SevaUa crescem era todos os Esta-

dos do Norte, e nos cantoens supeviorerf do meio-dia. A Avéa

he particularmente destinada á nutii<,áo dos cavallos, a Seva-

da para a destilla cao das cervejas.

Os Estados d'Oeste produzem canhamo d'excelleute quali-

dade; e a cultura d'esta planta, assim cotno a do linho de

qne se exporta huma grande quantidade annualmente , faz ho-

je o obejecto de huma attencá^ particula-r, depois de estabele-

cimento das manufacturas de tecidos.

A Vinha pode ser cultivada até na Pensvlvania, e cresce

naturalmente na maior parte dos Estados do meio-dia e d'Oes-

te. Hurn Vinho de boa qua'idade ja foi feito em dinerentea

partes dos Estados-U ni dos ; e he de crér que em breve os

Americanos nao percisem importar este genero.

O Añil tinha comecado a ser cultivado nos Estados do Sul

,

como artigo d'exportacáo
;
porém elle foi geralmente abando-

nado pela cultura mais productiva do Arroz, do assucar e do

algodao.

A Amoreira cresce naturalmente, e alguraas tentativas tem

provado a possibilidade de estabelecer manufeturas de sedas.

O accressimo do valor das térras, e do preco dos produc-

tos operados nos Estados do centro, nos últimos annos, tem

favorecido hum milhor systhema df» cultura. Muitas sociedades

d'agricultura tem sido formadas, huma rotacáo de recoltas foi

adoptada; o uzo dos estercamentos, e sobre tudo a proprie-

dade maravilhoza do gypso applicada a este obejecto tem da-
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do huma fcrtilidade nova a terrenos que se julgavt'o impro-

ductivos. A maior attencao se tem dado ás gramines indíge-

nas e estrangeiras, e á applicacao das difierentes especies á

natureza do Sollo. Nos Estados do Centro, os prados sao for-

mados segundo os milhores principios. Grandes esforcos tena

sido feitos para milhorar a raca dos animaes domésticos; e já

a Pensvlvania he conhecida pelo talhe e beleza dos seus ca-

vallos, animaes lanígeros &c. Os Merinos, e outros animaes

uteis da Europa e da Azia, nao tem degenerado; ao contra-

rio tem tido muitos melhoramentos , e em breve a sua lam

será sufRciente para todos os trabalhos das manufcturas. 0 nu-

mero dos carneiros, he avaluado em 8 milhoes.

.
" Muitas viajantes, diz TVarden; testemunhao surpreza de

que a populacao dos Estados-Unidos se espalhe sobre huma táo

grande superficie, quando aínda ha tantas térras desocupados

nos estados de Leste. He evidente que este estado de cou-

zas durará por muito tempo ainda. O terreno de milhor qua-

lidade, he naturalmenta o primeiro occupado, e posto em
cultura; e em quanto ouverem d'esta especie, he natural que

se nao cultivem os terrenos iuferiores, attento ao pouco pre-

co dos graos. Soraente junto ás grandes Cidades e em geral

nos lugares aonde ha grande populacao, e faltáo bons terrenos,

o valor mais subido dos víveres, obrigará a cultivar com

mais despezas, as térras de segunda qualidade. Isto nao acon-

tecerá ainda, em quanto os graos poderem ser transportados

com pouca despeza, dos bons terrenos, porém muito mais

longe. Assim, em quanto as boas térras abundarem, ainda que

longe , com tanto que os transportes nao sejao muito difncul-

tozos, as térras de inferior qualidade nao serio cultivadas,

naesmo ñas provincias mais populozos.

Tal he hoje a condicáo dos Estados-Unidos. Elles possuem

a Oeste hum territorio cxtenco e fértil, com muitos meios

de communieacao, facéis e numerozos; e custa-lhe menos fa«

icj vir os trigos ¿'estas ricas re^ioes, e de as transportar a
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Balíimcre e New-Yorck, que cultivadas ñas mas térras que

cercao esta9 Cidades.

Ha com tudo Estados, aonde ñas veznihancas das Cidades)

o trigo tem subido táo alto, que a cultura das tena, de se-

gunda qualidades
,

podem dar muito lucro; assim os precos

era Philadelphia sao quaze duplos das partes occidentaes da

Pensylvania
;
porém nos paizes mais apárta los, aon^e os pre-

cos sao muito baixos, a térra da primeira e segunda quali-

dade pcdera só dar lucros; e nos lugares mais longe, nem,

hura terreno, a nao ser o milhor poderá produzir trigos táo

baratos que o cultivador possa supportar o preco do transpor-

te ao mercado. „
Huma das consequencias d'este estado de coizas, he que a

renda das térras he limitadissima nos Estados- Unidos.

Está reconhecido hoje, que esta renda só poderá augmentar-

se, quando a augmcntacáo da consummacáo flo trigo, obrigar

a recorrer aos terrenos inferiores, (guando isto acontecer, os

arrendatarios achaco mais vantajozo pagar para terem boas

térras
,

que pos9U¡r huma má , i or nada ou por couca coiza.

Assim a renda contará a form ir-íe ; e logo que se recorrer

aos terrenos de mediocre ou de mi qialidade, o preco do?

bons terrenos subirá, ou em outros termos, as rendas aug-

ir.entaráo.

Excepto em as vizinhancas immediatas das grandes Cidades,

ha poucas térras arrendadas nos Estados-UniJof
,

pela razao

que os foros sendo mui diminutos, muitas utssoas que pos-

suem o capital necessario para se occuparem da cultura, aeháo

militas térras a vender, mediante huma pequeña augmentacáo nos

precos primitivos d'essas térras. D'isto rezulta, que a aristo-

cracia dos proprietarios de térras, que formao a classe a mais

importante da soctedade, em todos os outros paizes, he des-

eonhecida nos Estados- Unidos. Ha pessoas que possuem huma

grande extencao de terrenos, mas somente como hum objec-

to de especulacaoj ha muito poucas que achao hum grande
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tirios da térra que cultivao, e esta he raras vezes extensa. A
partilha das pioprieclades entre as familias, impede qne ellas

nao se extendao, o alto preco dos salarios, torna muito difí-

cil o cultiva-las com tanta vantajem como fazem os lavradores,

que as cultivao com as suas proprias maos. Cultivando somen-

te as miíhores térras, obtem-se grandes lucros, e aínda que

apenas hum pequeño numero adquire fortunas consideraveis , mui-

tos sao ricos, e a maioria vive n'essa mediocrecidade feliz
,
que

he o estado mais favoravel ao bem-ser e á virtude. Alguns dos

lavradores meridionaes
,

que formao a classe a mais rica -dos

Estados-Unidos, tem rendas de 80.$ dollars ; muitos tem 1'2$

a 20$: os rendimentos da maioria, nao excedem provelmen-

te, de 3¿$ a 65 dollars. A classe a mais vezinha dos agricul-

tores em razao das suas riquezas, he a dos grandes negocian-

tes, ñas Cidades commerciantes
;
alguns d'eiles possuem fortu-

nas de 1 milhao de dollars; porém estes sao pouco numeró-

los. Reunidos sob hum ponto de vista geral, a classe do3

grandes agricultores he mais numeroza em os Estados meridio-

naes, a dos pequeños cultivadores nos d'Oeste, e a dos com-

merciantes nos de Leste. Nos Estados do centro , as duasclasses,

agricola e commerciante , sao quazi iguaes quanto ao numero.

Os Cidadaos que exercem as artes mechanicas, ou huma in-

dustria manufacturera, sao mais numerozas nos Estados do cen-

tro e de Leste, que no resto dos Estados-Unidos.,,

" Os grandes lucros que se tirao da cultura , influem nes«

cessariamente sobre todos os outros trabalhos; rezulta d'isto que

ainda que o povo dos Estados-Unidos goze de maiores commo-

didades que povo algum do mundo, os productos líquidos sao

muito mais consideraveis , e a accumulacao dos capitaes he mais

rápida que nunca o foi em nacao de que existe memoria. As

avaluacoes de 1798 e 1813, fornecem documentos mui curio-

zas a este respeito. Rezulta que, durante os* 15 annos interme-

.diarios , o valor das térras e das cazas ( sem coroprehender o¿;
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escravos ) , nos 17 Estados, augmentaiáo de 160 por 100, ou

ue 100 a 2G0. Em a Carolina meridional, a augmentado fol

mais que quadrupla, subindo de 100 ató 420; na Pensylvania

de 100 a 340; em New-Yorck; de 100 a 269. O accressimo

iem sido menor em os Estados da Nova Inglaterra: em geral

,

elle tem sido táo grande nos Estados aonde ha escravos, como

nos ouiros Estados de huma populacao igual. A progressao do

accressimo he de 0} por 100 ao anno; 11 annos bastáo para

dobrar o valor das térras e das cazas. Deve notar-se, conse-

cuentemente, que a progressao do accressimo dos capitaes,

he metade mais forte que a da populacao (*): esta vem a ser até

quadrupla em 46 annos , em quanto a propriedade séxtupla

no mesmo espaco de tempo. Cré-se que nen'hum paiz offerc-

Ce ezemplo de huma similhante augmentacao. A distribuida»

dos Capitaes, aprezenta ainda nos EstadosU nidos , huma van-

tagem de huma nao menor importancia. Elles nao estao reunidos

em massas, nao formao ¡inmensas fortunas, em as maos de hum
pequeño numero d'individuos ; ao contrario estao reparti-

dos em pequeñas porc5es em toda a extencao do paiz, aon-

de fructificao sem cessar, e dao nascimento a novos melho-

ramentos, e a imprezas que interessao os particulares c o pu-

blico. Os grandes negocios e os grandes estabelecimentos, que

nos outros paizes sao deregidos por hum só individuo, sao

emprehendidos nos Estados-Unidos por companhias de particula-

res, mais ou menos numerozas. O mesmo acontece nao sú

com os bancos, canaes e estradas, mas tambem com os moi-

nhos, os barcos de vapor, as tinturarías, as manufacturas, e

tía fim com quazi todos os estabelecimentos. O valor das»

accoes dos membros d'estas companhias, sao em geral pouco

eonsideraveís; o que dá occaziao aos obreiros
,

lavradores, c

ás pessoas de todas as classes, hum meio fácil de tornar ren-

dozos os fructos de suas economias. „

(*) Veja-se o artigo populacao.
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Mineraes. — Os Estados-Unidos, nao sao abundantes era

metaes preciozos; novo motivo de prosperidade
; porém o que

ainda deve concorrer mais efiicazmcnte para esta prosperidade

n'este ramo he que as substancias Mineraes de primeira ne*

cessidade taes como o canao de pedra, o ferro, o sal, acal, &c*

existem era abundancia, e augmentao os recursos do paiz, e

as riquezas dos habitantes. E¡3 a lista d'estes mineraes.

Ferro. — Quazi todos os Estados tem minas de ferro d'on-

de se extrahe huma immensa quantidade. Em 1810 contava>-

éá boO fundicoes e forjas nos Estados da Uniao; e o valor

annual do ferro, comprehendida a mao. d'obra, foi de 12 a

15 milhoes de dollars.

Cobre. — Os Estados-Unidos tirito a maior parte do cobre

que consomem das Minas do México e do Chili; entretantor

ha já algumas minas d'este metal em actividade, e affirma-se

que existem Minas d'este meta!, na maior parte dos Estados,

é que mesmo no territorio de Michigan, as Minas sao muí

abundantes e de fácil accésso.

Chumbo. — O chumbo se extrahe no Massachussets e na

Verginia; porém o Missouri he que fornece com maior abun-

dancia, e parece que as suas minas sao inexgotaveis.

Mercurio. — Cré-se que existe Mercurio no Kentuki, po-

rém ainda nao se exlrahio algum.

Prata. — Algumas partes dos Estados-Unidos tem minas de

Prata, com tudo ainda nao tentarao extrahi-la.

Carvao de Pedra. — O Carvao de Pedra he abundantissi-

mo. Cré-se geralmente que as minas de Carvao se extendem

sobre as montanhas d'Oeste, d'esde o lago Ontario até ao

rio Tombekbé, na distancia de 8 a 900 milhas: a leste dos

Alleghanys, e nos Estados da Verginia, Maryland, Rhedo-

Island, Conneticut, New-Yorck e Pensylvania. O carvao de

pedra se extrahe com grande abundancia, e oceupa muiros cen»

•tos de bracos; só o que se exírahe junto ao Rio Appamatox,

oceupa 4 a 5;000 trabajadores.
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Cal-— A pedra calcaría abunda era todos os Estados d' Oes-

te, formando a baze principal do terreno situado entre os Al-

leghanys e o Mississipi, e ainda em diíferentes lugares do la-

do de leste.

Gypso*— Este mineral que deve tornar-se muito preciozo na

razao da sua importancia como estrume, se acha em abundan-

cia nos Estados do centro, e d'Oeste. O gypso calcinado he,

o milhor estrume que se conhece, tornando ferteis as tenas

esteréis ou caneadas. Este mineral he talvez o mais importante

de todos, se he verdade que os productos da Agricultura sao

superiores a todos os outros.

Ardezia. — Em New-Yorck e na Pensyrvania extrahe-se- 1

huma grande quantidade d'ardezia; New-Jersey, da Carolina do

Sul e Tenessée, produzem tambem este mineral, porem nao

o trabalhao.

Nitro. — O. Tenessée, a Vcrginia e o Kentucki fornecem.

nitro, nao só sufliciente para todo o consumo da Uniao, po-

rém mesmo para exportar. Este ultimo Estado, além de 300:000.

libras de pólvora fornecidas durante a ultima guerra, dá an-

imalmente 400:000 libras de nitro.

Sal.— A abundancia de sal mineral, no interior das térras

he tao grande, que se suppoem com alguma verozimilhanca que

as carnadas d'este mineral acompanhao a grande mina de car-.

\%o de pedra de que ácima fallamos, e que mesmo talvez se

prolonguem a Oeste até aos montes Rocky. No interior, além

das minas de sal mineral, ha mananciaes salgados que produ-

zem quazi tanto sal, como as grandes salinas das costas do,

mar. Este ultimo he quazi todo exportado.

Deve notar-se de passagem, e como hum novo argumento

a favor da prosperidade dos Estados- Unidos, que na distribuí-

Sao das produccoes mineraes, a natureza foi mais prodiga com
este feliz paiz do que com quazi todo o mundo, dando ao in-

terior das térras as productes que de ordinario só se achao

Mas costas do mar, e vice-versa. " Nao ha necessidadej, diz
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Warden . de ínsestir-mos sobre a importancia de huma similh&r

te vantagern para os progressos e a prosperidade futura do pai;.

Detizao de Territorio, e numero dos Estados. — A de-

vízao do antigo territorio entre os difíerentes Estados hj

muito dezigual»

Rhode-Island 1:580 milhas quadradas em superGcie.

Delaware 2:120

Massachussets 6:250

Maryland 14:800

Carolina do Sul 24:680

New-Yorck 46:085

Pensylvania 46:800

Verginia 70:000

Warden faz huma comparacao curioza entre a extencao d'es-

tes Estados, e alguns dos da Europa: isto he, compara o Es-

tados de Massachusets com o Grao-Ducado de Toscana; o Ma-

ryland, em a HoHanda; New-Yorck ou Pensylvania, com a

Inglaterra; a Verginia com a Gram-Bretanha, e os dois Es-

tados da Verginia e Pensylvania cora a Franca.

O numero actual dos Estados he de 22. Contao-se trez ter-

ritorios, o Michigan, o Missouri e o Archansaw, além da Flo-

ridacedida últimamente pela Hespanha. Se o destricto do Mai-

ne, ainda sugeito ao Estado de Massachussets se separar, en-

tilo o numero dos Estados a Leste do Mississipi, comprehen-

dem a Luiziana e a Florida, será de 25. Se de mais, as

700:000 milhas quadradas a Oeste d'este rio , entre os

parallelos dos 30* e 49", forem devididos em Estados, como

o foráo os novo9 Estados do Ohio v Indiar.na e Ulinez, de 40

a 50:000 milhas quadradas cada hura , haveráo 15 novos Es-

tados, que forao ao todo 40 Estados. Para formar hum novo

Estado sao percizas ao menos 100:000 almas
;

e para formar hura.

Condado bastao 30:000
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RIOS, MONTANHAS, E LAGOS PRINCIPAES.

Montanhas.— Cadea dos Appalaches (*). Esta immensa ca-

dea, notavel tanto pelas suas dimensoes como pelas alturas dod

Beus differentes pontos, corre do 34° até ao 40° de L. N. co-

mecando no rio de S. Lourcnco e chegando até á. Georgia,

em huma direccao quazi parallela, á costa do Atlántico. A
extencao da cadea inteira he avaluada em LÜO milhas, e a sua

largura varia de 1Ü0 a 200 milhas.

Os Appalaches sao separados em 2 cadéas destinctas, isto

he, Cadea d'Este, e Cadea de Leste.

Cadeia de Leste. — Conhecida debaixo do nome de Cadea

ou Linha Azul; comeca na Georgia, atravesando em huma di-

reccao N. E. , as partes occidentaes da Carolina do Sul, e os

Estados da Verginia, Pensylvania, New-Jersey, New-Yorck,

e chega até West-Point, aonde os rochedos sao mais escarpa-

dos e mais altos, que no resto da Cadea de Leste. Em West-

Point, esta Cadea toma o nome de Montanhas Verdes, e se-

gué huma direccao N. atraveasando os Estados de Conneti-

cut, Massachusets e Vermond, e chega até á Bahía do Ca-

lor, no Canadá, depois de ter separado as agoas do Rio Con-

netieut das do Hudson e do Lago Champlain. Nos confins

da Verginia e da Carolina, esta linha se une a .'

Cadeia d'Oeste. — Na sua extremidade Sul, esta Cadea

he conhecida com o nome de Montanhas de Cumberland,

óu Gauley, e depois com o nome " d'Alléghany. He muito

(*) Estas montanhas sSo chamadas Appalaches ou Pamon-
tink, pelos Indios do Sul, AHeghany pelos Indios do Norte,
e Aplatei pelog Indios Hespanhoés. Appalaches, quer dizer

montanhas sem fim. A Nació India dos Appalaches, que ha-

hitavao originariamente as margens do rio Appalachiola , derao

o nome a esta immensa cadea de montanhas.
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mais alta e mais larga que a Caclea d^. Leste , a sua distancia

das margena do Atlántico he.de 250 militas, easua ckvüi,ao

3:000 pez. O Genesséa, o Delaware, e muitos outros ríos me-

mos considerareis, nascem n'esías montanhas, que separao as

agoas do Kánhawa^ do Monongahela e dos ramos Aileghany

d'Ohio que se lancao no Mississipi, das agoas dos Rios James,

Potomac e Susque'ianna, que se lancáo no Océano Atlántico,

Aiont do Rio Gene3sea, que nasce no extremo Norte da Ca-

déa,. estas rnontanhas tomao huma direccáo mais a Leste, e

se terminao ñas vezinhancas do Rio Mohawk, tributario da

Bahia d'IIudson, com o nome de Montanhas Catskill.

Eis as alturas relativas das rnontanhas, ou partes mais sa«

iientes da Cadéa dos Appalaches, e outras mais notaveis:

Ponta de Kellington, ñas montanhas verdes 3454 peí

ácima do nivel do mar, e de 2:^94 áci-

ma da sua baze. <

Montanhas Brancas, do NEw-IlAMPSinnE.— O monte Was-

hington, que he o ponto o mais elevado d'estas montanhas,

está situado a C:600 pez ácima do nivel do mar,

e a ' 4:712 ácima da sua baze,

Ha n'estas montanhas seis pontos rnais notaveis pela sua al-

tura ; a maíor em altura está

a 5:693 pez ácima do nivel do mar,

e o menor a 4:646 estando a baze d'estas

montanhas a 1:888 pez ácima do nive! do terreno

natural.

Nontaxh as Cateskill. — Sao as mais altas do Estado de Ncw-
Yorck, tormiuao a Leste os Appalaches. O ponto o mais alto

d'estas monianhus , o Ruwd-Sap, está situado

a 3:804 pez ácima do nivel do mar,

e a 699 ácima da sua baze.

Na Verginia os mais altos pontos das montanhas azues, que

atravessao este Estado, sao: a de Rock-Pit-Gap de 1:0C8 pez,

e .os ciraos- de 3 outra» montanhasi
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A l.* 2:108

A 2.
a

T 2:310

A 3.* 2:983

A montanha a mais alta da Carolina do Sul, he a da Me-

za, situada a Oeste do Rio Saluda, a 4 ou 5 milhas da fron-

íeira N. d'este Estado. Está rituada

a 3:168 pez ácima da sun baze,

e a 4:300 pez ácima do Océano Atlántico,

A montanha a mais alta da Georgia he a de Cunawhee,

situada na extremidade meridional na Linha Azul, aperto

de 60 milhas da fronteiras do d'este Estado. Está situada áci-

ma do nivel do mar 1:500 pez.

Differentes cadéas de montanhas atravessao a parte Oeste

do Massachusets. As mais altas sao ; a montanha Hoosach
?

com 3:500 pez ácima do nivel do mar, e o monte Saddle.j

que he o mais elevado d'este Estado, com 4:000 pez.

As únicas montanhas notaveis do destricto do Maine sao os

montes Spencer, extremamente altas; e o pico izolado, Aga-

menticus, que excedendo a todos os outros, he para o mari-

nhos huma baliza de térra; a partir d'éste ponto as térras

sao baixas.

As montanhas azueis e brancas, ramos dos Appalaches, atra-

vessao o New-IIampshire em differentes direccoes. N'esta ulti-

ma cadéa de montanhas nota-se a parte a mais alta de toda a

Nova-Inglaterra, isto he o monte denominado Mount-Washing-

ton em honra do celebre cheffe dos Americanos, que tena

5.000 pez ácima do valle sobre que está, assentado, e mais de

10:000 pez ácima do nivel do mar.

Vermont e Rhod-Island, nao tem nen'huma montanha nota-

yel. O primeiro d'estes Estados he atravessado do N. ao meio

dia, pelas montanhas verdes. O mais alto ponto d'estas mon-

tanhas he o Pico de Killington que tem 3:454 ácima do mar,

e 3:184 ácima do nivel do lago Champlain.

A Cadéa de montanhas denominadas de Tohconnuc, se tx-
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tendeni para o Norte, entre a linha de demarcado do Estado de

Connecticut e o rio de llusatonic. O mais ult?'ponto d'estas monta-

tanhas tem 500 pés, ácima do nivel do terreno. As montanhas

azues atravessao este estado; o ponto de Southington o mais al-

to d'esta cadéa. tem 1000 pes d'elevacáo. As montanhas de Mi-

dleton, que se extendem na direccao N. E., tem de7 a 800 pes

d'akura.

Estado de New-Yorck.— Huma cadéa de montanhas seguin-

do a direccao N. S., separa o Estado de New-York dos Estados

de Connecticut e de Massachusets. Ao N. a grande cadéa, co-

nhecida debaixo do nome de Catskill , se entende ao longo

dos lagos George e Champlain , até ao Hudson. O ponto o

mais alto d'esta cadéa, denominado Round-Top ( cimo re-

dondo) se eleva 356f> pes ácima do nivel d'este rio. Estas sao as

mais notaveis montanhas dos Estados-Uuidos.

RIOS PRINCIPA ES.

Missouri.— Este he o 1." rio dos Estados-Unidos em gran-

deza , e hum dos maiores do mundo. Foi explorada pela 1.
a

vez em 1G73, pelos Missionarios Francezes Marquette e Joliet.

Trez rios , de huma grandeza igual , sahem de differentes partes

da cadéa das montanhas Rocky , correm em huma direccao N.

N. E. , até os 45° 24' de lat., aonde as snas agoas se uneni e

formao o Missouri. Estes 3 ramos que formao o Missouri , só

forao conhecidos em 1804, em que Clark e Lewis subirao até

perto da sua origem , a 3:096 milhas alem do confluente do Mis-

souri com o Mississipi, aos 38° 55' de lat. O ramo do Norte foi

chamado Jefferson ; o d'Oeste , ou central Madisson ; e o do

Sul
,

Gallatin, nomes que lhe forao dados em honra d'estes

3 Illustres homens d'estado. O curso do Missouri segué a di-

C
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tecc&a N. N. O, por entre as montanhas até ao parallelo cíe

47° 3', a 2,575 mühas da sua embocadura; e de li cahe por

cima de rochedos , formando muitas quedas pelo espaco

de 12 milhas
,

scguindo entao huma direceao quasi recta,,

até a povoacao de Mandan, na distancia de 1,604 milhas da

sua embocadura.. N'este ponto toma a direceao do Sul
,

por es-

paco de 474 milhas , até ao rio Branco
,

depois do qual se-»

gue a direceao S' E, e depois E. ató á sua junecao com o Mis-

sissipi. Durante este curso, o Missouri segué direeqoes muito

irregulares, o que faz que a sua largura seja tambem muito va-

riavel. A sua maior largura he 250 toezas ( no forte de Man-
dan, na Lat. de 47" e 21' ), e a menor he de 75 toezas, e

es vezes aínda he mais estreito. A corrente das agoas achou-se

«Je 60 bracas em 40'
, ou perto 5 milhas por ora , e em a!»

guns lugares, a rapidez da corrente he aínda maior.

O Missouri he navegavel para as grandes embarcacoes
,
por

espado de 3:09(5 milhas, isto he, desde a sua embocadu?a até

ás grandes quedas, e de- lá, sobre o ramo Jefferson , até ao

parallelo N. de 43° , 30'. 05 Ríos consideraveis
,

alguns maio-.

res que os grandes ríos da Europa, peía maior parte navegaveis, e

37 outros menos consideraveis (*) pagáo o seu tributo d'agoas

-do Missouri , unindo-se a elle ; e sao . outros tantos ramos pelos

quaes a navegado se torna fácil em toda a va¿>ta extencao de

Aerrenos banhado pelo Missouri e seus tributarios.

O curso das agoas navegaveis , tanto no Missauri , como nos

seus tributarios, e ramos chega a perto de 15:340 milhas. N'es-

íe Galculo omitio-se muitos cursos d'agoa
,
que nao sao nave-

gaveis a mais de 50 milhas.

Mississipi,— Mississipi, em lingoa India quer ¿izer Mái das

agoas. Foi descuberto . ou explorado pelos Francezes no tempp

(*) Estes rios que os americanos chamao Creeks , e cri-

ques pelos Francezes
,
correspondem ao que nós chamamos ri-

beiroes. Quasi todos sao navegaveis , ou susceptiveis de nave»

ga$ao.
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de Lulz XIV, que lhe derao o nome de Colbert, em honrado

ministro d'este nome, e depois o de S. Luiz em honra do Reí

de Franca : o nome Indio lhe ficou. Nasce na parte occiden-

tal do Canadá, tendo a sua origem em tres pequeños lagos si-

tuados ñas partes as mais elevadas do Continente do N' Es E.ste.4

mananciaes sao o lago Leech , o do Urso-branco , e Ce~

dro-Vernielho. O lago Leech que he a principal manancial do

Mississipi está situado aos 47° 38' de Lat. Septentrional.

O Mississipi segué huma direccao S' E, do parallelo do 37"

Sul , e lá forma hum grande curvatura indo para o S' O : de-

pois de banhav huma extencao de terreno de 2:500, elle ca-

ite no golpho do México , na Lat. de 29° 6'. A sua largura

varia muito , mas , em geral , ella he de 1 a 2 milhas , e a

sua corrente he de 34- milhas a 4 por ora ; o que tambem va-

ria muito , conforme a altura das agoas , e as localidades.

O Mississipi he navegavel desde a sua embocadura até aos

S*altos de Santo Antonio, aos 41° e 50' de Lat, em hum es-

paco de 2:000 milhas : es saltos de Pakagama , situados aos

46° 20' de Lat. N. , terminao a sua navegacao. Embarcacoes

tle 300 toneis sobem até Natchez , a mais de 400 milhas do

mar ; porem a sua marcha he tao lenta
,

por causa da rapi-

dez da corrente, que a viagem até New-Orleans dura de 5 a

30 dias conforme a altura das agoas ; entretanto que descendo

as embarcac-oes fazem o mesino caminho em 12 ou 14 oras.

A profundidade media do Mississipi he de 15 pez, desde o

•conlluente deste rio com o Missouri , até ao golpho do Méxi-

co , na distancia de 1:364 milhas ; em algumas partes esta pro-

fundidade he de 17 pez, e chega mesmo a 40 junto á Nova

Orleans. Ella varia muito , assiin como a corrente cada anno

por causa do derretimento do gelo do hynverno , ou pelas gran-

des chnvas. As agoas comecao a subir no mez de Abril , e po-

cha do <legelamento , e abaixao no mez d'Agosto ; na 1.
a epo~

•cha o curso do Mississipi he violentissimo e a navegacao quu>i

iinpraticavel contra a corrente; na %H epocha pode-se navega*
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com mais alguma seguranza, e menos trabalho. O maior incon-

veniente da Mississipi he devido ao litoral do rio
,
que faz mil

voltas tortuosas , o que junto ao seu curso extremento desigual

e as suas agoas interceptadas por huma multidao d'Ilhas, e ro-

chedos á fior d'agoa, tornao a sua navegacao difiicultosa , in-

ccinmoda e perigosa. O perigo ainda he maior quando as agoas

tem escavado as margens do rio , e arrastado com sigo ¡men-

sas arvores
,

que enraizando-se no fundo
,
apresentao o seu cim

a- superficie, e hura escólho aonde vem partir-se embarca-

res guiadas pelos mais habéis pilotos.

O Mississipi tem menos tributarios que o Missouri , e por isso

Ihe he inferioj em volume d'agoa , e em extencao. 32 rios con-

sideraveis a Leste lhe vem trazer o tributo das suas agoas ; e

25 outros a Oeste
,
engrossao as suas agoas e augmentao a sua

corrente. Quasi todos estes tributarios do Mississipi sao grandes

tíos, e que tambem tem seus tributarios; como o rio Illinez .

por exemplo , formado pela uniáo de 3 rios consideraveis
,
que

em alguns lugares tem de 900 a 1;200 pez americanos de lar-

gura , e cuja corrente , de 1\ milhas por ora , facilita huma

navegacao nao interrompida de 230 milhas para os grandes bar-

cos, e de 460 para es pequeños; Além dos seus 2 ramaes, o

Illinez , recebe o tributo de 10 grandes Creeks , ou ribeirSes

Os outros grandes rios que desagoao no Mississipi sao : o

Moingona
,

navegavel na extencao de 450 milhas ; o S. Fran-

cisco
,

cujo curso he de 460 milhas , e cuja largura he de

600 pez na sua embocadura ; o Rio branco
,

que corre pelo

espaco de 700 , milhas das quaes 600 navegaveis ; o Arkan-

sas
,

que nasce no México e banha huma extencao de ter-

reno de 2:173 milhas. O Rio vermelho, que tambem nasce no

México, e cujas agoas se extenderá pelo espaco de 2500 ^

das quaes ao menos 800 milhas sao navegaveis , e cuja lar-

gura he de 1:500 pez na sua embocadura, &c. &c. O Ohio
y

que he o 3." rio dos Estados-Unidos em grandeza, desembo-

ca tambem no Mississipi.
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Pradburj
,
publicou o calculo feito por elle da irr.er.sa su-

perficie regada por este rio , e observou que a área achada he par-

to de 20 vezes mais extenca que a Inglaterra a o paiz de Gal-

Ies, ou 11 vezes a Gram-Brctanha e a Irlanda.

Segundo este auctor a superficie regada pelo Mississipi e seu«

tributarios he de 1,344:779 milhas quadradas , ou 560,658:500

acres (*)

O mesmo auctor observa ainda que o Imperio do China he

avaluado ein 800 milhoes d'acres , e que todo o territorio dos

Estados-Unidos he de 1,205.635:848 acres. Que imenso espa-

do , e que diírerenca em populacao

!

Documentos authenticos, confirmados por pessoas de fé aval-

luiío as a^oas navegaveis do Mississipi e seus tributarios , aleen

do confluente do Missouri, em 8:710 milhas, a saber:

O Mississipi 1:600 milhaá

Tributarios ( sem o Illinez ) 4:110

O Illinez e seus tributarios 3:000

8:7.10

Assim o curso das agoas navegaveis do Missouri e do Mis-

sissipi , e seus tributarios e ramos nao contando com toda a ex-

tentpao , d'esde esta confluencia até a embocadura do Missou-

ri na distancia de 1:500 milhas do océano , he de 23:859 milhas.

O Ohio , he o 3.° rio da America Septentrional enq grande-

za , e o mais bello de todos ; o mais seguro e o mais nava-

gavel. Nasce em huma montanha, abaixo do lago Erié , na la-

titude de 4 1 .* Dois rios, o Monongahela e o Alleghany
,
que se reu-

nem em Pittsbourg, formao o Ohio
,

que depois de correr por

espaco de 138 milhas, se vai lancar no Mississipi, aos 37° de-

Latitude.

(*) O acre, tem 43:560 pez americanos quadrados. Ami-
Jha americana tero 640 acres ; esta he a square mile j ou mi-

Jha quadrada.
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Alem dos ramos do Ohio , 18 outros grandes rioi , todos na-

Tegaveis ahuma grande distancia, lhe levao o tributo das 9uaa

8goas. O Tamo Allegha-iy, que sahe da Pensylvania , a Oeste

das montanhas d'este nome , he navegavel pelo espaco de 200

milhas , e tem huma navegacáo directa com as agoas do lago

•Erié. A sua largura, na embocadura, he de 1:200 pez america-

nos ou 200 toezas , e a sua corrente media he \\ milhas por

hora
;
porem quando as agoas estao altas a corrente anda 4 mi-

lhas por hora. O outro ramo do Ohio, o Monongahela, añida

he mais consideravel , e navegavel em todas as estacoes, amáis

de 100 milhas da sua embocadura; na subida das agoas, isto

lie na Primavera e no Outomno , embarcacoes de 400 tonella-

das
,
podem entrar até quasi a esta embocadura que tem 1:350

pez americanos , ou 225 toezas ; e a sua corrente media he

de 2 milhas por hora , e chega a 4 rnilhas no tempo da su-

bida das agoas.

O 2 tributarios mais consideraveís do Ohio sao o Cumberland,

ou Shawanée, e o Tenessée , ou Cherokée. O 1.°, tem 900

pez de largura na sua embocadura, ou 150 toezas, e he na-

vegavel para embarcacoes de 3 a 400 tonelladas por espaco de

200 milhas. O 2.°, que nasce nos confuís da Carolina do Sul
,

tem 1:600 fez de largura na sua embocadura, ou 250 toezas,

.€ he navegavel por hum grande espaco.

A superficie que o Ohio oceupa está comprehendida entre os

-parallelos de 35* e 34° de Latitude. He o melhor clima do mun-

do
,
segundo Warden , e aonde se encontra tudo o que serve

as commodidades da vida.

Bradbury , calcula a aréa d'onde o Ohio tira as suas agoas

«•m 198:404 milh. quad. ; aréa quatro vezes maior que d' Inglaterra

e do paiz de galles , que reunidos formao huma superficie de

49:450 milhas quadradas.

Río S. Lotjrenco. — He maior que o precedente. As Lou-

gitudes , e Latitudes dos diversos pontos d'este imenso rio forao

wiarcados pela 1.
a vez em 1750, por Lolbonierej official da$3
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tropas Canadienses. As agoas dos grandes lagos Erié, Supe-

rior , Hurón e Ontario o formáo. D'esde a sua origem , ao N»

O do lago superior , o rio S. Lonren^o corre por espaco de

2:000 milhas ( 500 leg. ) , até ao golpho do seu nome , aonde

a sua largura he de 90 milhas
,
comprehendo a Ilha de Anticos-

ti. A 2C0 milhas da sua embocadura a largura do rio he de

4y legoas , e a sua menor largura
,

que he em Montreal no

Canadá, he de 4 milhas. A maré , sobe até 400 milhas, oque

•dá huma excellente navegacao para os Navios de guerra até Que-

bec durante toda esta extencao , e para as outras embarcacoes

menores . até ao lago Ontario
;
porem a corrente ácima da maré

he de 7 a 8 milhas por ora , e em Montreal chega até 10

;

o que junto ao frió do hynverno que faz gelar huma parte do

•rio , torna innavegavel o S. Lourenco , durante metade do an-

no. Duas grandes Unas occupíío hum nao pequeña porcao do

littoral d'este rio. Huma que se chama Anticosti > denominada

•em 1534, Hha d'Assumpcao por Jacques Carrier
,
que foi o

sl.° Europeo que a explorou , tein 48 legoas Francezas de co::i-

primento e 10 na sna maior largura. A 2.
a

, a Ilha d'Orleans,

situada alem da Cidade de Quebec no Canadá
,

aníigamente

denominada Ilha de Baccho , tcm 7 legoas de comprimento , 2

de largo , e 48 milhas inglezas de circunferencia,

. Sayannah.— Este rio forma a linha de limites entre a Geor-

gia e a Carolina do Sul ; nasce de dous ramos que sahem dos

Apalaches, aos 30° de Latitude, nos limites do Norte da Geor-

gia. Corre em huma direccao S. E. até ao Océano. Atlántico
,

'alem do 32.° , e he navegavel para as grandes embarcacoes
,

até- a cidade que tem o seu nome, na distancia de 17 milhas

do Océano; e de la até Augusta, situada a 330 milhas do mar

,para as embarcares de 70 tonelladas, O Savannah tem 4 tri-

butarios, ou ramos, dos quaes 2, Tugelo e Keowce , sao coa-

sidcraveis.

James.— Nasce de dois mananciaes
,
que sahem das monta-

Jiñas Alleghanys e azues. O manancial do Norte dá nasciraento
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ao rio Rivaunah, e o do Sul, o Appamatox , sahe das monta»

nhas do S.' O. Este 2 ramos, unem as suas agoas e formao o

rio James, que se lanca na extremidade Sul da Rjhia de Che*

sepeakc , sobre a Costa da Virginia. Navios de 135 tonella-

das chegao ate Richemond , na distancia de 1 milha do mar^

e entao comecao os saltos
,

pelo espaco de 6 milhas ; cora

tudo a navega cao continúa para os pequeños barcos, por meio

de hum canal praticado nos rochedos. Os dois ramos do rio

James , sao navegaveis por grande espaco , e hum outro pe-

queño ramo, chamado o Rio Elizabeth , forma em Norfolk,

hum excellente porto de 32 pez de profundidade , e capaz de

conter 300 navios.

York. — Este rio he formado pelos 2 rios Pamunkis e Mat-

taponey
,

que tem nascimento ñas montanhas azues , e se lan-

cao na bahia de Chesápeake. Cada hum d'estes ramos do York
,

sao navegaveis por espaco de 60 a 70 milhas ; e embarcarles

de hum grande numero de tonelladas podem chegar até Yorck»

Town , aonde durante a alta mare , ha hum excellente anco-

radouro de 4 bracas d'agoa.

Potamac.— Este rio he formado pelo Shenoandoah e o Mo-

nocacy , dos quaes o 1.° nasce no Condado d'Augusta na Vir-

ginia, e depois de ter corrido por erpaco de 150 milhas se une

ao Potomac, o 2o
se une a este rio, 50 milhas alem de Geor-

ges Town. O Potamac comeca ñas montanhas Alleghanys além

dos limites Sul Pensylvania , e depois de correr em huma direc-

<Tio S, E, ao longo da Virginia, dezemboca na bahia de

Chesapeak. A algnma distancia d'esta bahia , sua largura he

de 7j milhas; e o seu leifo he suficientemente profundo,

para dar huma livre passagem ás grandes embarcacoes , até

Washington , na distancia de 300 milhas da sua embocodura.

De Wasghinton a navegacao continúa ainda no ramo Shennan-

doah por espaco de 230 milhas para as pequeñas barcas
,
apezar

Aos saltos , aléin de George Town e por meio de can-aes até

New York.
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O Shenandoah, he navegavel por espaco de 100 milhas

além da sua embocadura, e o Monocacy por espaco de 80.

Delaware. — Cometa no 42° d« latitude e se lanca no

mar formando huma bahía que tem o scu nome. Corre pri-

meiramente S.' E. separando o estado de New-Yorck do

da Pensylvania ; e depois correr.do Sul
y

e logo S.' O
,

sepa-

ra a Pensylvania da New-Jersey, e do Estado do Delavvare. Banha

Philadelphia, a 120 milhas do mar e lá as agoas do mar aug-

mentao tanto a altura do rio
,

que os navios de linha poder.i

ancorar com seguranca: a navegacao pode ser continuada alcni de

Trenton
,
para as pequeñas embarcacoes, por espaco de 130 mi-

lhas. A Oeste , o Delaware, recebe 2 grandes ti ¡butanos ,
o

S'chuylkill e o Leheigh. O 1.° que se une ao Delaware , 6 mi-

lhas ácima de Philadclpia he navegavel por espago 90 milhas. O
2." faz a sna junccao a 60 milhas alem d'esta Cidade , e he

só navegal nao extensao de 30 milhas.

Susquehannah. — Compoe-se de 2 grandes ramos , denomi-

nados do N. E. e o O. O ramo de N' E sahe do lago Otswego

( Estado de New-York ) perto do 43' de Lattitude.

O outro ramo nasce a Oeste da Cadéa dos Alle^hany. Estes

2 ríos recebem diferentes ramos em seu curso irregular , e unin-

do-se em Sunbury , na Pensylvania, aos 4 1.° de de Latitude

formáo o Susquehannah
; que n'este ponto tema huma diieccao

ao Sul , e depois segué ao S.' E. passando pela extremide Se-

ptentrional da Pensylvania, e se lauca por lini na babia de Che-

sapeak , no Maryland. Durante o seu curso , as suas agoas sao

augmentadas pelas dos rios Juniata e Swetara. O Susquehannah

tcm mais de huma milha de largura junto a sua embocadura

,

porem tem o inconveniente de ser obstruido por espaco de

20 milhas por muitos rochedos á flor d'agoa. O ramo d'Oeste be

navegavel a mais de 90 milhas da sua embocadura.

O Hudson. — Nasce ñas tenas elevadas a Oeste do Laro

Champlain , na Latitude de 44° 15', e corre na direccao N.

S. , ate se lancar na bahia de New- York. Offerece d'esde o

D.
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Océano huma navegacao fácil e segura ás emharcacoes
,
pela

espaco de 142 milhas ate a cidade do seu nome , e de la y

para os pequeños bareos
,

por espaco de 18 milhas ate Alba-

ny. A algumas milhas distante d'esta cidade , o Hudson , re-

cebe o Mohawak, ou ramo d'Oeste, que por meio de canaes

para evitar as quedas e saltos a que está sugeito o seu curso,

he navegavel quasi ate á sua origem ñas vesinhancas do lago

Oneida.

Conneticut. — Nasce ñas altas térras, além do 45° paral-

lelo de latitude, derige-se ao S.' S.' O. ate perto da sua em-

bocadura, aonde toma a direccao S.' S.' E. ao longo do es-

treito de Long-Island , ate o Océano. Separa o Estado

de New-Hampshire de Vermont , e atravessa o Massachusets

e o Estado do Connecticut. O seu curso he de mais de 400

milhas
;
porem a sua navegacao , d'esde mar ate 50 milhas alem

,

he inteiramente obstruida por inumeraveis rochedos a flor d'a-

goa. O Connecticut recebe muitos ramos
,
porem pouco im-

portantes.

Estes sao os rios mais consideraveis dos Estados-Unidos, que

possue mais agoas que qualquer outro paiz do mundo: os ou-

tros rios menos consideraveis
,

porem muito importantes aín-

da , sao

:

1.° O Peroía que corre por espaco de 200 milhas e he

navegavel na distancia de 150 milhas, e que em alguns lugares tem

7 pes de profundidade.

2. O Pascagule que corre paralelamente ao antecedente
p

aavegavel por espaco de 150 milhas.

3. O Movel
,

que se lanca na bahia do mesmo nome. He

formado pelos rios Tombigbee e Alabama: o 1.° he navega-

vel por espaco de 150 milhas. O Alabama he tambera forma-

do por 2 ramos y dos quaes o principal, o Koosé , he igual-

mente dividido em 2 ramos , afluentes superiores do Movel

,

que d'esta maneira recebe 6 tributarios : o Alabama tem 1200

pes de largo , ou 200 toezas, e huma profundidade de 18 pes
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e huma corrente de 2 milhas por hora. Este tributario do Mo-

vcl , he por si só hum rio muito consideravel.

5. O Apalachicola ou Chatahoochée
,

que tem hum curso

de mais de 400 milhas , ate ao golpho da Florida , e nave-

gavel d'esde a sua origem ate á sua embocadura. R.ecebe mui-

tos tributarios pouco consideraveis.

5. O Alatamaha , he formado por 2 outros rios, que correm ate

o Atlántico por espaco de 100 miihas. Quasi na sua emboca-

dura, o Alatamaha tem 1500 pes de largura ( 250 toezas ) : o

principal ramo, o Okonée, recebe 4 tributarios, e o Alatama-

ha ainda recebe as agoas do New-Creek , ou Ohoopée.

6. O Santée he formado por 2 grandes ramos, que depois

de terem corrido d'esde os Apalaches , e atravessado as duas

Carolinas , se reunem a 120 milhas do mar. O ramo d'Este se

chama Catawba ou Waterée: o 2.° se chama Rio-largo, até re-

ceber as agoas do Saluda, que he hum rio muito consideravel
}

« entao toma o nome de Congarée., ate as quedas d'estes ra-

mos
,

perto do 34° de Latitude.

7. O Greeat-Pedée , banha as 2 Carolinas, e recebe, com

o nome d'Yadkin, 3 rios consideraveis: he navegavel por es-

paco de 200 milhas para as embarcacoes de 70 tonelladas ; e

chega muito mais lonje
,

para os barcos de pequeñas dimensoes.

Total do n.° de rios principaes que banhao e fertelisao os

Estados-Unidos— 280

N, B. N'este n.° entrao todos os grandes tributarios, e os

Créeks ou ribeiroes. Nao vao incluidos n'est« n,° os bequenos

ramos, ou ribeiras, e todos os tributarios dos pequeños e gran-

des lagos.

Lagos.— Os grandes lagos sao': o Lago Superior, o Hurón,

c Michigan, o Erié e o Ontario— 5.

Os pequeños lagos sao : o Lago Champlaim
,
Georges , Mum-

framagog
,
Lamozo, Oncida, Séneca, Cuyaga, e S. Cruz. — 8

— Total 13.

Laso superior. — He a maior extencáo d'agoa doce que ha

i>. 4
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sobre o globo. Recebe 40 ríos ; e desagoa no Lago Hurón
,

pelo estreito de Santa María. Hum grande n.° d'íihas, cobrem

o seu leiío: as principaes d'estas Ilhas sao 8; entre ellas a maior

be a Ilha Real, que tem 100 milhas de comprido, e -10 milhas

de lar*ura. Duas compaiihias estao estabelecidas ñas margens d'es«

te lago ; a companhia do N' O
,

que por vía de trocas , com^

pra peles preciosas para as manufacturas Inglezas , e a com-

pañía de Montreal , aonde se abrió hum canal que commu-

n!ca com o Lago Hurón. O caminho do Lago Superior até á

Babia de Hudscn , foi descuberta por Porray , habitante da

Canadá.

O Lago Superior está situado aos 46° de Latitude N., e

entre os 84° e 97° de Longitude. O.' de Greenwich. O sea

maior comprimento , de S. E. a 0% lie de 410 milhas; esta

largura varía muito, porern nunca he menor de 36 legoas. A
sua circunferencia, 2.° Mackenzie , he de 1:200 milhas, e 2.*

Faden de 1:526 milhas. A agoa he muito profunda, ñas mar-

gens do Lago
,
porem a navegacáo he muito perigosa quando

o tempo está tempestoso por causa dos inumeraveis, rochedo3

de pedra que oceupao o seu leito em todos os sentidos ; e o

seria ainda mais se nao louvassem perto da entrada das passa-

gens e das bahias, muitas ilhas aonde as embarcacoes podem

achar hum abrigo seguro Contao-se alguns pequeños lagos ñas

visinhancas do Lago Superior.

Lago Hurón. — He o 2.° em grandeza. Foi explorado pelos

Francezes : e em 1671, hum Missionario, o Padre Marquette,

decidió a Nacao dos Hurons ( que deo o nome ao Lago ) a

vir-se estabelecer sobre o territorio que separa este Lago do

Michigan , e era na Ilha de Michillimakinac que o commercio

das peles se fazia entre os Indios e os Europeos. O Hurón

está situado entre o 13° 60' e o 46° 60' de L. N. . e entre os

80° e 84° \ de Longitude O. de Londres. O seu comprimento

de L.' a O.' , he de perto de 250 milhas , e a sua largura

,

perto da extremidade O. , he de menos de 100 milhas , e no
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«xtremo opposto Leste, tem só 60 nrinhas de largura: asna

circunferencia he avaluada' em mais de 275 legoas. No centro

do lago, ainda se nao pode achar o fundo. O Lago Michi-

gan communica com o Hurón, na extremidade N.' O d'este ul-

timo, por meio do canal ou estreito de Michtllimakinac. No
confluente d'estes Lago3 , ao 45° 54' de Latitude , está collo-

cada a Ilha do Estreito; e na extremidade Sal estáo o rio e

o Lago S. Clair, que servem como de rezervatorio ás agoas dos

Lagos, Superior, Michigan e Hurón, que correm para aparre

O.' do Lago Erié
,

pelo canal conhecido com o nome d'Es-

treito ; canal assaz profundo, e largo de 1 a 3 milhas, para

dar navegacáo as grandes embarcacoes. O rio S. Clair, hé tam-

bem navegavel , assim como o Lago, que tem 90 milhas de cir-

cunferencia, e que está exactamente situado as iguaes distan-

cias dos Lagos Erié e Hurón. O Hurón tem 3 bahías
;

Sage-

na e Tunder-Bay, ao S.' O, e Glocester , a Leste. A 1.
a
re-

cebe as agoas de 2 rios. , e tem 24 milhas de comprimeuto

e 20 de largo ; a 2/ , tem 9 milhas de comprimento e outro

tanto de largo; e finalmente a bahia de Glocester, recebe as

agoas do Lago Simcoe, pelo canal do rio Saverne. Muitos rios

vem desembocar no Lago ; o mais consideravel he o Simcoe

,

em que ácima fallamos , e que serve de communicacao entre

este Lago e o Ontario. As margens Norte do Hurón sao qua-

si esteréis , e despovoadas , e huma continua cadéa de roche-

des ; as margens do Sul , sao igualmente despovoadas porem

cubertas de bosques e de grandes arvores. No extremo Leste

do Lago , sahe hum promontorio ou cabo
,

que se prolonga ate

ás Ilhas de Manitu
,
que se extendem á mais de 50 legoas ao

longo da Costa do Norte. Alem d'estas Ilhas de Manitu , con-

tao-se no Hurón mais 5 Ilhas. O Lago St. Clair conta outras

tantas. O estreito entre este ultimo lago e o Erié tem tambem
2 Ilhas : Seis d'estas Ilhas sao habitadas, e em estado de re-

ceberem cultura ; o resto he absolutamente estéril.

MiCHiQANt — Este Lago foi primitivamente explorado pelos
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Fraticezes que lhe derao o nome de Lago do Delphim , e de*

pois foi conhecido debaixo do nome de Lago dos Illinezes, por-

que os Indios d'este neme navegavao n'elle ; e finalmente to-

mou o nome de Michigan
,

que hoje conserva. Está situado

a O.' do Lago Hurón , e he separado do Lago Superior

por huma lingoa de térra, que tem 30 legoas de comprimento

Está situado entre os 41° 8' , e o 46° de L. N. As suas di-

mensoes sao :

Comprimento de N. a Sul 260 milhas.

Circunferencia 745

Superficie 1,358:000 acres.A
sua profundidade nao se pode sondar em alguns lugares.

O Lago tem 3 bahías ; a bahia Noquet ao N' , e a bahia

verde que communica com o Lago Vinebago , formando huma pe-

nínsula a que chamáo Cabo Town-Send , ou Vermillion-Point.

Ao N.' E, se acha a 3.
a bahia

,
que recebe as agoas do Rio

Traverse, vindo de Leste; ao Sul d'esta Bahia, muitos ou-

tros rios desembocao no Michigan ; eaoS.' E, elle recebe ainda

as agoas do Chicago
,
que se divide em 2 ramos, ambos navegaveis,

O Michigan he navegavel para os Navios de 400 tonelladas;

na costa, ao S.' E. da bahia verde, existe hum excellente por-

to. O Rio Fox
,
que desagoa na extremidade Sul d'esta ba-

hia
,

depois de ter atravessado o Lago Winebago , he navega-

vel para as peguenas embarcacoes, ate ao rio Ouisconsin
,
que

cahe na Mississipi. O Rio dos Illinezes , trihutario do Missis-

sipi , corno já dissemos, offerece hum outro canal de commu-

nicacao, ao Sul, com o golpho do México. Assim este Lago

tem communicacao com o mar.

Erie' — Está situado entre o 41° e o 43° de L. N. , e 78

48° e 83" de Longitude O. de Londres. A forma do Lago Erié

íi» oval ; as suas dimensees sao :

Comprimento 230 milhas.

Largura 160

Circunferencia 610
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A profui.didade varía de 40 a 30 pes , e no Estreito (ca-

nal que , como já dissemos , communica as agoas do3 tres pri-

mearos Lagos, com o Erié), ha mais de 18 bracas de fundo.

O Erié he navegavel para as embarcacoes de GO a 70 tonel-

ladas que levao as mercadorias e víveres ate as nascentes do-

Lago Superior , e trazem em troco os géneros dos Indios. O
Lago offerece menos bahias e portos seguros que os trez lagos

precedentes; mas, com tudo , a navegacao he muito extenca

apezar d'estes inconvenientes.

Doze Ilhas occupao o Iittoral do Erié , das quaes algumas sá'a

povoadas e ferteis , e o resto só sao rochedos esteréis sem La-

bitantes , e inabitaveis.

O Canal de communicacao entre este Lago, e o Ontario, he o rio

Niágara, que tem 36 milhas de comprimento, e | de militas

de largura. O curso d'este rio he de 4 milhas por ora
;

rapidez

devida á grande inclinacao do seu leito, que accarreta as agoas

com furor , e vai formar a grande cataracta , chamada Saít»

do Niágara , huma das maravilhas da natureza
,

descripta por

todos os viajantes que tem visto esse magnifico espectáculo.

Mais de 15 rios, quasi todos návegaveis, unem as suas agoas

as do Lago Erié.

Ontario. — Os Francezes Ihe chamao ainda hoje Lago de S.

Luiz
,

porque este nome lhe foi dado pelos descubridores , de-

pois de Frontenac , Conde Francez
,
que em 1671 edificou hum for-

te na sua embocadura : a descuberta , ou exploracao do Lago re-

monta ao anno de 1635. A forma do Lago Ontario he Oval, como

a do Erié, e está situado entre o 43* e 45° de L. N. As suas

dimensoes sao:

Comprimento 160 milhas.

Largura 60 a ... . 70

Circunferencia 450

Ao Sul o Ontario offerece huma bahia espacosa , e segura

de 25 bracas de profundidade , aos navios de todo o tama-

riío : esta he a bahia. de Fishing. A de Renté , oferece tara»
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beni hum abrigo seguro aos pequeños barcos. A enseada d'York)

he bastante larga e profunda para conter huma frota conside-

ravel , e os navios allí estáo em seguranca , mesmo no invernó.

Dezanove Ilhas occupao o leito do Ontario , das quaes hum
terco ao mais , sao susceptiveis de cultura.

Os ríos que entrao pelo Sul, sao 3, o Genessée, o Séne-

ca, e o Rio Negro. O rio S. Laurenco, sahe do Lago On-

tario, e depois de hum cur30 de 60 milhas , vai ate ao gol-

pho do seu nome , lancar no Atlántico, as agoas dos grande?

Lagos, entre os 49° e 50' de Latitude.

PEQUEÑOS LAGOS.

Lago Camplain. — Hum tal Samuel Champlain descubrió e

deo em 1608, o seu nome a este Lago, que está situado a

Leste do Ontario, entre os Estados de New-Yorck e Vermont.

A sua largura de L*' a O' , he muito desigual , variando de

1 a 18 milhas. O seu comprimento he N. S.', de 160 milhas.

Do meado de Jan< iro ao meado ou fins d'Abril , o Champlain

está inteiramente gelado , e portante inabil para a navegacao.

Muitos rios navegaveis , vindos d'Oeste das montanhas verdes,

augmentáo o volume das suas agoas ; e o Lago depois de ter

recebido estes tributos, desagoa no Sorelle
,

que depois de

correr N. S.
,

por espaco de 20 legoas , desemboca no rio S.

Lourenco, a 60 milhas do Lago Ontario.

O Champlain contem militas Ilhas , das quaes as mais

consideraveis
,

peitencem ao Estado de Vermont. Muitos

l'ortes se elevao ñas bordas d'este Lago
,
que formando huma

bamira natural entre o Canadá e os Estados situados a L.'

e a O' do rio Iludson , se tornou celebre durante a guerra

da revoliitao. A victoria ganhada pedos Americanos sobre os In-
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glezes , decidió a sorte da ultima guerra , e muitos successo;

dignos de memoria se passarao n'este Lago; -theatro natural

oonde se deve fazer a guerra estrangeira, ou decidir-se as con-

feridas domesticas.

Lago Georges. — A superficie d'este Lago estando 100 pez

mais elevada que a do Champlain, as suas agoas se lancao n'es-

te ultimo por meio de hum canal natural. O Lago George3 tem

9 legoas de comprimento , e a sua largura varia de 1 a 7 mi-

lhas. O numero de Ilhas que occupao o Lago Georges , he

igual , dizem , ao numero de dias do auno
; porem estas per-

hendidas libas nao sao outra cousa mais senáo huma multidao

de rochedos á flor d'agoa. As únicas Ilhas susceptiveis de cul-

tura sao a Ilha da Noz
,

que domina o Canal, e aonde os In-

glezes tinhao huma guarnicao e hum brigue de 18 canhoes

,

destinado a fazer observar os regulamentos commerciaes entre

o Canadá e os Estados-Unidos; e a Ilha do Diamante.

Lago Ml.upiiuamagog.— Tem 40 milhas de comprido , e 31

de largura : desagoa no rio S. Lourenco pelo canal do rio de

S. Francisco. A linha de limite , no 45* de L , atravessa a sua

extremidade Sul , e nao deixa se naa huma pequeña parte do

Lago no territorio dos Estados-Unidos.

Oxeida. — Tem 30 milhas de comprido e 5 de largo. Está

situado ao S. E. do Ontario, ao qual se une por meio do rio

Osweggo; recebe as agoas de 2 ries, e he muito abundante em

peixes de muitas especies.

Lamozo.— Está situado entre os Lagos Hurón e George ;

tem 30 milhas de comprimento , e algumas pequeñas Ilhas
,

da6 quaes a mais importante se chama S. José.

Séneca.— Tem 48 milhas de comprimento, e de 4 a 6 mi-

lhas de largura. As suas agoas profundas nao gelao durante o

hinverno ;
vantagem inaprecíavel para a navegacao e o com-

mercio. Este Lago se communica com o rio Schenectady, a 14

milhas do fluxo do Hudson, e permite a uavegacao, ás pe~

quenas embarcacoes.

E
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Cayuga. — Tem 48 milhas de comprido , e somonte 1 mí-

lha de largo. As suas agoas sao pouco profundas e gelao no

hinverno.

S. Cruz. — Tem 30 milhas de comprimcnto e varía de §

a 3 milhas de largo. Está situado a huma distancia de 1:500

pez, ou 250 toczas , da embocadura do rio que tem o seu

nome, e cornmunica com o Lago Superior por meio do Rio

Burnt.

Daremos conta das Ilhas quando tratar-mos de cada Esta--

do era particular.

CLIMA E TEMPERATURA..

Os Estados-Unido9 , estao situados entre o 30* e 49° 5' de

Latitude Septentrional, e se extendem d'esde o Occeano Atlán-

tico até ao Occeano Pacifico , entre as Longitudes occidentaes

de 60° a 103° e 40'. As enormes cadéas de montanhas que cor-

tao a america do Norte em muitos lugares ; os grandes Lagos

e rios imensos que a banhao em todos 03 sentidos
; espessas

florestas , ainda virgens ; vastas planicies ou desertos d'aréa de

huma extencao prodigiosa : todas estas cauzas devem concor-

rer para produzirem grandes variedades no clima. Na parte do Nor-

te , entre os 42 e 45° de Latitude , e que comprehende í> Mai

nc
,

New-IIampshire e Vermont , o invernó he rigorosísimo

por espado de 4 mezes ;
lagos e rios, tudo gela

5
a ponto de

dar passagem aos carros , aos cavallos
5

e aos homens. No ve-

rao o calor he ta» intenso como o frió do hinverno , durante 5

ou 6 semanas, e ñas partes baixas o calor he quasi igual ao

da Arabia. Ñas partes meridionaes de New-Yorck, da Pen-«-
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sv! vr. nía , de New-Jersey e do Maryland , o invernó he tao ri-

goroso como na parte do Norte : porem apenas dura 20 ou 30

dias. comecando no fim de Outubro, até ao ultimo de Novem-

bro
;

apezar de que o hinverno comeca alli d'esde Maio ou

meado de Jnnho; porem o frío iutenso he só no ultimo mez«

O estio he táo quente como no Norte. Nos Estados do meio-

dia , isto he , na Virginia , ñas duas Carolinas e na Georgia
,

o frió, modificado por circunstancias particulares, diminue gra-

dualmente, segundo os graos de Lattitude. No verao a tem-

peratura sobe muitas vez.es ao mesmo grao que no Egypto.

Na Luiznna, as estacoes se aasemelhao ás dos paizes si-

tuados entre os trópicos
;
porem ellas se torníío mais frias su-

bin.do para as montanhas mais altas, que estao cubertas Je hum gelo

perpetuo. Atravessando esta cadéu , e descendo para o Occea-

no pacifico, o clima se torna gradualmente mais doce, e ao lon-

go da Coeta , elle he quasi o mesmo que ñas partes d' Oeste

da Europa»

Volney, na sua excellente obra sobre os Estados-Unidos, dis-

tingue quatro especies de climas ; e isto bastará para dar hu-

ma idea das estacoes das differentes partes da America do Norte.

1." O mais frió. — Comprehende os Estados do N' E. d' es-

Oé o Occeano ate á cadea de Collinas
,
que dao nascimento aos

«os Delaware e Susquehannah.

2.° líe quasi o mesmo que o 1."
;
porem o hinverno he rae-

nos longo e hum pouco menos frió. Este he o clima do centro

,

e comprehende as partes meridiouaes dos Estados de New-Yorck
,

Pensylvania, e Maryland, até ao Potomac.

3. " Quentissimo no ve. ao, e nunca ge!a no hinverno. Com-

prehende os Estados do Sul , ou a regiáo plana da V irginia
>

as duas Carolinas, e a Georgia, até aos '29° de Lattitude.

4. " Clima geralmente temperado, de hinverno e de verao.

Comprehende o Tenessée, Kentucky e o Ohio, situados, todos

todos 3 , a Oeste das montanhas Alleghany.

O territorio do N' O que se extende do Lago Michignan a

E. 5
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Leste do Mississipi a Oeste , c ao N. ao Lago Superior e a orí-

gem do Mississipi, apresenta outras variedades de climas. O da

costa do Atlántico, situado entre os 41* e 45° de Lattitude
,

he mais frió durante o hinverno , e mais quente durante o ve^

rao , de perto de 10° de Farenheit, do que os paizes da Euro^

pa situados sob o mesmo parallelo.

O clima em geral está subjeito na America do Norte a

transacoes mais repentinas e mais violentas, que na Euro-

pa. Mas apezar des grandes extremos de calor , e de frío , e

das mudancas de temperatura; os. Estados-Unidos gozao de-

hum mais bello sol e de hum firmamento mais limpo do que

na maior parte da Europa. Nem o frió, nem o calor, preju-

dicio muito a saude e nao impedem a longividade
;

porque a«

frequentes tempestades , e as chuvas , refrescáo o ar no verao

,

e as trovoadas secao muito a athmosphera. Cré-se que o clima

dos Estados-Unidos tem mudado muito depois que os alagadi-

zos comecarao a secar-se , e as florestas a derrubar-se. Este ef-

feito nao he peculiar aos Estados- Unidos ; pertence a todos os

lugares novamente cultivados.

O seguinte quadro da temperatura media em diversos luga-

res dos Estados- Unidos mostrará as difterentes temperaturas no

verao. Estas observacoes thermometricas forao feitas no fundo de

possos e de cavernas,

Em Rutland ( no Estado de Vermont ) . . . . 44* de Farenheit»

Em diversos lugaaes do Massachusets .... 49e

Em Philadelphia 53*

JVa Virginia 57e

Em Charles-Town 63c

Esta observacao corresponden! pouco mais ou menos aos dif-

erentes climas dos Estad os-Uní dos , marcados ácima. Quando

tratarmos dos diflferentes estados, daremos as temperaturas.ordi-

narias de hinverno e de verao.

Algumas das partes dos Estados-Unidos sSo subjeitas a tremo-
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res de ierra , no que fallaremos quanáo traíarrnos de cada 'es-

tajo em particular.

Desde 1628, depois da chegada dos primeiros colonos, os

tremores de térra tem sido numerosos, principalmente ñas ces-

tas do mar. D'esde esta epocha ate 1778, isío he, durante o

espaco de 150 annos , tem-se experimentado 4o terramotos. Ein

1812, Ne-w-Madrid , sobre o Mississipi , foi quasi destruido por

hum tremor de térra, que chegou ate á Colonia do Sul , e fez

desaparecer quasi toda a agoa das fontes e possos da povoarao

de Columbia, e de tal sorte que os habitantes forao obligados

d'ahi em diante a cnnstruhirem cisternas para guardarem as

a^oas da chuva. Williams notou que a linha do fogo subterrá-

neo se dirigía de N' O ao S' E. dirigindo-se ao lago Onta-

rio, cujo leito Volney suppoe, e com muita verosimilhanca

,

ter o cratero de hum volcáo extincto. Nada se tem concluido

a este respeito , mas nao se nota em todo o paiz hum só sig-

nal que indique hum volcao extincto
5

ou. conreando a formarse,

POPULACaO. — ESCRAVOS.

Cre-sc geralmente que a populacao dos Estados-Unidos dupli-

ca todos os 20 annos, nao entrando n'este calculo a emi?ra-

cáo Estrangeira que varía muito cada anno. Em 1791 a popu«.

íacao era apenas de 4 millio^s , íncluindo n'este numero mais

del mílháo d'escravos; e em 1S10, contando com a populacao

da Luiziana, a populara.} total ja chegava a 8 milhoes de ha<

hitantes.

Os cálculos e reflexo°s judiciosas de Mr. Warden , darao hn»

ma inteira luz, sobre este objecto tao interessante , e mostrará©

os recursos extraordinarios dos Estados-Unidos, e o gráo d'o-

pulencia e prosperidade a que chegaráo hum dia.
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A superficie do territorio dos Estados-Unidos , a Leste de*

Mississipi , he avaluada em Ü00 mil inilhas quad:, contando so-

mente com a parte d'esta superficie que está plenamente habi-

tuada, o que pode avaljar-se em 700 mil milhas quad., s uperficie

7 vezes maior que a d'Inglaterra e Irlanda, e 4 vezes maior

que a da Franca; ter-se-ha 14 pessoas por milha quid: avaluando

a populacao espalhada por esta superficie em 10 milhoes de

habitantes. (*) A populacao dos Estados-Unidos está dividida

muito desigualmente, da maneira que se segué. (Censo de 1810.)

Massachusets . . . > 75 hab. por milhas quad.

Connecticut 56

Maryland 27

"Wrmont 21

IVew-Yorck 20

Virginia 14

Kentucki 10

Georgia 4

Em os no vos Estados do IUinez, Mississipi e Alabama, este

numero he aínda muito limitado.

Suppondo o territorio dos Estados-Unidos de 1,037:000 milhas

quad: , e populacao media (como a actual do Massassuchets)
; 122,

775,000 habitantes povoariao medianamente esta vasta extencaode

territorio, hum terco, ao menos, maior que o da China que

possue de 180 a 200,000:000 de habitantes. Segundo o censo

de 1810, que faz subir a populacao a mais de 7,000:000 de

habitantes, e attendendo ao crescimento que ate ao presente,

a tem feito duplicar em menos de 23 annos , ella será de 14 mi-

(*) Eis a avaluacao de Warden sobre a populacao dos Es-

dos os rnais populosos da Europa.

. Gran-Bret. e Irlanda 1G0 liab. por milh. quad. (em 1811)

Franca 170

Espahhá 74
Austria 108

Russia Europea- • • • 22
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Rioes em 1333; de 28 milhoes eml856; entre 1 200 é- 1010 de

122.7 55:000 individuos; e analmente em 1925, chegará a

221,000:000 d'almas ; e entüo he os Estados- Unidos tcráo hu»

ma populacáo em proporcao com o seu territorio.

" De todos os phenomenos que oÜ'ereee os Estados- Unidos , diz

Mr. Warden , nenhum tena mais excitado a attencáo que o rá-

pido crescimento da populara;). G principio deste crescimento se

faz táo fracamente e tao lentamente sentir na veiíia Europa, que

em quanto os Estados-Unidos nao comecaráo a fazer estes es-

pantosos progressos, nao se suppunha a forca que esta nacao

podcria adquirir em táo pouco tempo. Taes etFeitos mostráo com

que fácil e extraordinaria rapidez huma nacao poderoza pode

nasce-r de huma so familia, huma vez que ella tenha huma ex-

teneáo sufiiciente de terreno para desenvolver-se
,
que possua as

oondiccoes essenciaes de intelligencia « de industria, e que go-

ze do beneficio da liberdade; porque a historia das outras co-

lonias no3 prova que as maiores vantagens locaes sao neutrali-

aadas pela supersticao e pela escravidáb. Os progressos , ate aqui

sem exempio, da populacáo dos Estados-Unidos, tem feito dar

hum novo vallor ás regioes ainda nao habitadas da térra ; e nós

cremo3 poder considerar huma epocha , talvez mais próxima do

que se nao pensa commiuumente , em que colonias das nacoes

muito populosas da Europa, levaráo os conhecimentos e as ar-

tes da civilisacao ás re^oes as mais longiquas, e se esprdharáo

em fim em toda a extencao do mundo habitavel. A augmenta-

cao dos habitantes dos Estados-Unidos , Ihe he tnnto mais fa-

voravel , que ella prova, ate a evidencia, a superioridade dos

3eus recursos sobre os dos outros paizes; e faz ver que a ne-

cessidade, pras;a das naco?s, origem a mais fecunda em dores

e crimes, existe raramente entre os seus habitantes. Esta diffe»

renca he dicisiva. A proporcao qie tem seguido o crescimento

da populacáo, nao parece ter muito variado: © 1." estabe'.eci-

mento permanente foi feito em 1611; hum núcleo permitivo de

10:000 pessoas^ suppondo que este numero fosse completo nos
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20 primeiros annos, fazendo excepto dos novos emigrados, te-

lia
,
segundo a proporcao actual

,
produzido o numero que exis-

te hoje. O accresssimo por cento da populacao , de 1700 a i790,

¡sto he em 90 annos, foi de 1,399:74 ou 3,05 por anno; eo ac-

cressimo de 1790 a 1810, em 20 annos, de 84:25, ou 3,10 por

anno.

A populacao dobra hoje , como ja dissemos, de 20 a 23 an-

nos, de sorte que em 92 annos ella se tornará 16 vezes mais for-

te, e em 1 seculo 20 vezes, com pouca differenca. Esta propor-

cao d¿ huma augmentarán annnal de 3 por cento, proporcao que

os censos de 1790 a 1810, confirman. Assim fixando-se a popu-

lacao actual em 10,000:000 a augmentacao annual , ou o exce-

dente dos nascimentos sobre os mortos será de 330:000 indivi-

duos ; este resultado mostra quanto he pouco sensivel o effeito da

mais numerosa emigracao Europea , em comparacao da populacao

da America Septentrional. Nenhum paiz da Europa, ou da Ame-

rica , oífereca huma tal proporcao de augmentacao annual ; ella

he dez vezes mais forte que a d'Inglaterra durante o ultimo se-

culo, e he preciso notar que a populacao desta Nacao tem aug-

mentado mais do que a de nenhum outro paiz da Europa , exce-

pto a Russia. O Canadá para aonde tem afluido quasi toda a

emigracao Ingleza , offerece só , no periodo de 19 annos hum

augmento annual de 2 por cento ; e este paiz foi colonisado ao

mesmo tempo que o resto da America Septentrional. O Mé-

xico
,
que foi colonisado 90 annos antes dos Estados-Unidos

,

muito mais rico e mais sadio que o territorio Americano , nao

tinha, segundo Humboldt, em 1703, se nao 4,500:000 habi-

tantes.

Escravos. — Pela Constituicao da Uniao , a importacao dos

escravos de hum para outro Estado, ficou prohibido de 1808

em diante.

Em 1796, o Congresso prohibió positivamente este infame

trafico a todos os negociantes Americanos e residentes no paiz,

$ob pena de 2:000 dolíars de condemnacao , e confiscacáo da
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eerga e navio, em que viessem os escravos. Esta Leí que foi

muitas vezes illudida, custou tambem muito caro muitas vezes,

porque os Quakes tomarao a seu cargo denunciarem estas pre-

* aricacoes

u A escravidao
5

diz Wardcn , he a grande chaga dos Esta-

dos-Unidos .jj c infelizmente he diflicil achar-se-lhe hum reme-

dio. Até aqui ella tem crescido com o resto da Nacao ; mas a

sua abolicao em alguns estados
,

prova que a sua extirpacao pode

ainda completar-se. A epocha natural da sua inteira extinccao

será aquella em que o trabalho dos escravos for menos pro-

ductivo que o dos trabalhadores livres; e isto deve acontecer

quando os salarios forem reduzidos, pelo acressimo da popula-

cao livre , e quando os melhoramentos na agricultura tiverem

dado mais valor á intelligencia e ao trabalho dos obreiros. Esta

epocha, pode ainda ser mui afastada , e quando ella chegar as

deíEculdades que se experimentao hoje
,

quanto á maneira de.

dispor dos libertos, se reproduzirao com huma nova forca. De-

ve esperar-se que entre hum povo esclarecido , o sentimento

dos malíes políticos e moraes que produz a escravidao , trará

gradualmente a sua abolicao, antes que o remedio se tome de

huma applicacáo muito defficil. (*)

Os vottos do auctor já comecarao a verificar-se. O Congres-

so ajudado das Assembléas dos Estados , tem feito muitas leis;

para a inteira abolicao da escravatura, e caixas philantropicas

tem sido estahelecidas para libertarem os eseravos. Além d'isto

o Governo da Uniáo comecou a formar huma colonia na Cos-

ta d' Africa, para aonde vai mandando os seus libertos. Esta

colonia, dizem , comeca ja a prosperar. Que bello exemplo para

o Brasil seguir !

(*) Que diremos nós do Brasil , aonde metade da popula-

do ,
pelo menos , he escrava , e aonde os proprietarios , os

lavradores , e mesnio a gente endifferente , nao pódem persua-

dir-se que sem escravos se possa passar , e que vem a ruina

do Brasil, na extincao do commercio da escravatura!

F.
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De 179(7 t 1810, os habitantes Uvres tern crescida muito maís

rápidamente que os Escravos
; porém isto he devido á aboli-

eáo da escravatura em alguns Estados ; ao contrario n'aquelies

em que esta praga foi conservada , o seu numero cresceo mui-

to mais rápidamente que o dos homens livre?.

Ñas duas Carolinas, os escravos e:áo, em 1720, para o nu-

mero dos homens livres como 10 a 21; e em 1810, como 10

a 17. O mesmo acontecía na Virginia e nos outros Estados

meridionaes. Nos outros Estados o seu numero diminuio muito.

O numero das pessoas livres em 1810 em todos os Estados ,.

comprehendendo a Luiziana, estava para o numero da3 mesma9

pessoas em 1790, como 187 para 100 ; nos mesmos annos, a

populacao escrava era como 170 para 100 ; e a populacao in-

teira era como 184 para 100. O numero dos escravos multi-

plicou muito mais rápidamente duarnte os últimos 10 annos que

durante no mesmo periodo anterior, na proporcao de 133 a 128.

Atribue-se este acressimo, á importacao extraordinaria de ne-

gros d'Afcica, nos annos mais próximos de 1808 em que o com-

mercio da escravatura foi abolido.

O acressimo da populacao escrava como que diminue o acres-

simo da populacao livre. Esta especie de phenomeno
,

experi-

mentado em todos os paizes que tem tido a infelieidade de pos-

suir escravos, he mui sensivel nos Estados-Unidos, comparan-

do o acressimo da populacao livre em os Estados que tem pou-

eos escravos ou em que a escravidao ja está abolida, com
aquelles d'onde a riqueza do lavrador , do agricultor e do pro-

prietario consiste principalmente evn escravos. Pela lista que

se segué se conhecerá a differenca entre o acressimo da popu-

lacao livre e a populacao entao existente, d'esde 1790a 1810.

O numero 10 representando a populacao total , teremos por

acressimo durante este periodo
,

para

Rhode-Island 10 a 11 Dehwvare 10 a 13

Connecticut Idem Carolina do Norte Idem

Jdassachusets ..»,,,., 10 a 12 New-Jersey , , , , , Idem
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Marjtand Idem Pensylvania 10 a 18

New-Hamfshirc . . . . 10 a 15 Maine . . 4 10 a 21

Colonia do Sul Idem Yermont...' 10 a 25

Georgia 10 a 28 Kenluki 10 a 53

New-Yorck 10 a 30 Na regiao alera do Ohio 10 a 83

O numero medio pode ser avaluado de 10 a 18{ , ou de

100 para 187. Os Estados que e?tao abaixo d'esfa proporcáa

devem as emigracoes para os novo? territorios.

R ELI G I A O.

Ha plena liberdade de consciencia , culto e funcoes publicas

para cada Seita. Ha mais de 60 S«itas nos Estados-Unidos

,

cujo culto he pago por contribuicoes voluntarias ; e estas con-

tribuicoes sao de ordinario suincientes para manter o culto e

seus empregados coin toda a magnificencia. As Igrejas nao sao

he verdade , tao riccas como nos paizes aonde ha huma reli-

giáo dominante , mas deve advertir-se que esta riqueza provém

de seculos, e da prodigalidade dos supersticiosos e dos devotos*

Com tudo o numero dos lugares aonde se celebra o culto, he,

proporcoes guardadas, igual, se nao superior, ao numero d'estes

mesmos lugares na Europa , e mesmo na America Catholica.

Em 1817, Boston com 40:000 almas, tinha 23 Igrejas de

todas as Seitas ; New-Yorck
,

cuja populacao era de 120:000

almas, tinha 53; Philadelphia , com 100:000 habitantes, ti-

nha 38 ; Cincinati , no Ohio
,

cuja existencia datara apenas de

7 annos, e que só contava 8:000 habitantes, tinha 5 tem*

píos , e 2 em construccao.

Se a despeza das Igrejas , diz Mr. Wardcn
,
pode ser con-

siderada como huma prova irrecasavel de zello pela religiao.

F. 6
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nós observaremos que se constrohem as novas Igrejas na Eu-

ropa por meio de contribuicoes forcadas , entretanto que na

Americr, ellas se fazem por meio de contribuicoes voluntarias.

O observador imparcial nunca poderá julgar que os deveres mo-

raes sejao menos bem bem prebendados na America
,
excepto

em os districtos os mais faltos d'Igrejas
,

que na Europa, lie

sem duvida respeitavel empregar huma grande parte dos fructos

da térra
,
para dar a todas as classes huma instruccao religiosa: al-

gumas medidas desta especie podem ter sido julgadas indispensa-

veis n'esses tempos barbaros , em que o Christianismo foi estabele-

cido ñaparte occidental da Europa; porém a religiao he huma das

necessidades naturaes da especie humana ; e em hum seculo

esclarecido, ella pode dispensar-se da assistencia da auctori-

dade cevil. As orgulhosas tentativas que se tem feito para fa-

zer alargar os seus interesses, tem só servido para a corrom-

per e abala-la, e a enflaquecer a sua influencia, sobre os co-

racoes e a conducta dos honiens ; violar a liberdade individual

das opinioes , esforcar-se por trazedla a huma crenca única, ln*

animar a hypocrisia : a tolerancia conquistada sobre o clero pela

philosophia , tem feito desaparecer a attitude offVnsiva e amea-

cadora de hum grande numero d'Igrejas nacionaes ; mas ainda

restao muitos vestigios d' intollerancia. Existem ainda hoje em

muitos paizes , leis que forcao os homens a contribuir para a

manutencao de hum culto que a sua consciencia desaprova. A
diversidade das crencas faz excluir ainda huma multidao de in-

dividuos de hum grande numero de empregos e de privilegios.

Vé-se o clero da religiao dominante, sempre prompto a justi-

ficar as más accoes dos homems poderosos : e se nao pode re-

duzir ao silencio' os homens que nao tem a sua opiniao, elle

procura sempre atormenta-los , e humilha-los
,

por todos os meios

que estao ao seu alcance. I>e nenhuma cousa tem tanto a fe-

licitar-seos Estados-Unidos como de se ver absolutamente exem-i

pto de dissenc5es , d' odios e d' oppressoes
,
que resultao de

hum syethema exclusivo de religiao. Sobre este ponto , como
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sobro tantos outros , a sua experiencia offererc ao mundo huma

útil licáo , e confirma os raciocinios do Doutor Smith , auctor

da — Riqueza das Nacóes — ,
que assignalava, ha -10 annos,

os perniciosos effeitos d'este systhema exclusivo.

COMMERCIO.—MANUFACTURAS.— SALARIOS.—

-

MEDIDAS LINEAES E DE PEZO.— MOEDAS ;

SEU TYPO E VALOR.

Commercio. — A America do Norte he hoje a 2," Nacao com-

merciante do globo; e esta prosperidade espantosa, ella o deve

aos recursos do seu sollo , ao genio emprehendedor e activo dos

seus habitantes, e mais que tudo ainda, á excellencia das suas

instituicoes.

Seguiremos inteiramente a Mr. Warden. — As exportacoes

em 1S15 e 16 subirao a 85,000:000 de dollars (*); e a To-

Dellaje dos navios dos Estados-Unidos foi em 181G. de 1:370S

toneis (**). Segundo os dados que ha, ainda que inexactos

e imperfeitos , das exportacoes antes da Independencia, ísto

he d'esdé 1730 até 1770
,

pode-se calcular que o commercio

das Colonias tem quasi quadruplicado em os 70 primeisos an-

(*) As exportacoes de Franca subirao, em 1787, a 100
milh. de dollars, porem a revolucao as reduzio em 1800 a 50
milh. de dollars. As d'Ingl., em 15 e 1G

,
chegarao a 5G milh.

de libras Sterling. As da Russia em 1805 forao apreciadas em 72 mi-

lhoes de rublos
;
porém este valor he incento , atientas as variacoes

do cambio. D'aqui se vé que só a Ingl. tem mais commercio
exterior que os Estados-Unidos.

(**) Este numero excede ao d'Inglaterra em 1800, e hoje

he provavel que elle exceda de mais do dobro a todas as Na-
c&es do Norte.
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nas fio ultimo seculo ; e que d'esde 1720 ate 1817, em que as

exportacoes subiráo 87 milhoes , o commercio dos Estados-Uni-

dos sextuplicou no curto periodo de 18 annos.

GENEROS D' EXPORTADO. — PRODUCTES
,

ANIMAES E VEGETAES.

Gados, cavallos. — Carne de vaca.

Ídem > „ de porco salgada.

Bacalháo (*) — Arenques.

Salniao. — Queijos.

Manteiga. — Vellas de sebo.

Idem , d' cspremacete.

Trigo. — Milho.

Idem em grao.— Feijao.

Ervilhas secas. — Cafíe.

Fumo de Virginia em folhas c manufacturado.

Madeiras. — Pinho , aduela branca e preta.— Linho. — Píxe.

— Alcatrao.— Arrós, — Potassa.

Algodao. — Pape!.

IMPORTACaO. — GENEROS PRINCIPAES.

Vinhos
,

Espiritos.— Assucar. — Fructas.— Canquilharias , e

{*) Os Estados-Unidos empregáo na pescaría dos bancos de
Terra-Nova , mais do 2:000 navios , numero que excede aos

embregados pela Franca e Inglaterra, ambas as Nac oes juntas»
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toda a qualidade cíe productes da Europa, AzSa
,

Africa, «

America meridional.

Manufacturas. — Os géneros manufacturados hoje, nos Es.

tados da Uniao , sao : ferro em obra. — Cordames.— Obras de

Hiarcinaria. — Chapéos. — Pregaría de toda a especie. — Anco-

ras. — Lonas.— Brins.— Objectos manufacturados de Iinho, al-

godao , e laa.— Couros curtidos e em obra.— Chumbo.— Lou-

ca. — Tabaco em pó , &c. &c.

Segundo Warden a tarifa dos Salarios , e a facilidade de

obter térras para cultivar, serao ainda por muito tempo cir-

cunstancias desfavoraveis ás manufacturas dos Estados-Unidos. As

que tem milhor provado , sao principalmente as manufacturas de

artigos , em que a máo d'obra entra por mui pouca cousa. As

ebras fiadas, os tecidos, e os differentes artigos tanto de con.

sumacáo como de exportacao, se fazem ñas famiHas dos agri-

cultores e dos artistas
,

principalmente pelas mulheres.

Quando a guerra de 1312, privou os Estados- Unidos do coni-

mercio Estrangeiro
,
pelo famozo embargo portos nos seus pro-

prios navios e pela actividade dos cruzeiros Inglezes ; a rapi-

dez com que as manufacturas se espalharao no paiz
,

prova nao

só os seus immensos recursos , mas o genio inventor e em-

prehendedor dos americanos. Os progressos dos teares forao tac

rápidos durante a ultima guerra
,

que a quantidade de algodoes

empregado por elles em 1810 foi de 10:000 bailas ou saccas

,

e em 1815 subirao a 90:000. N'este ultimo anno as manufac-

turas empregarao hum capital de mais de 100 milhoes de do!-

lars; e ainda que ellas tenhao muito soffrido pela concorrencia

estrangeira
,

depois da paz, com tudo muitas se tem sustenta-

do ; o que prova a energía com que ellas foráo dirigidas no

principio.

Salarios.— Nenhum povo do mundo , diz Mr. Warden
,

goza táo abundantemente como o dos Estados- Unidos das com-

modidades da vida. O preco medio do trabalho foi avaluado
,

em 1807, por Mr. Blodget . em 75 cents por dia (5C0 rs. pou-
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co mais ou menos.) Outro economista, Mr. !N ilcs , estimava
,

em 1815, o preco do Salario diario em 80 cents; a medida

de trigo em 1 dollar e ~ ; a vacca , o carneiro e a cabra , a

6 cents a libra ; e tomando estes precos por baze , foi cal-

culado que hum obreiro pode ganbar cada dia com que susten-

tar a sua familia em 3, de pao e carne. Em 1811, o preco

medio da mío d'obra, na Inglaterra, era, segundo Yung , de

21 cbellings 5 pcnces , e em 1817 , esse raesrao preco nao

chcgava a l
s

, 10 p
, no entanto que o vallor dos víveres era

hum terco mais caro que nos Estados-Unidos. Assim n'este ul-

timo paiz , os pobres (quasi todos estrangeiros miseraveis , ou

negros incapaaes de trabalhar) estao na razao de 1 para 230

,

ñas costas do mar, e de 1 para 350, no interior do paiz,

no entanto que na Inglaterra, em 1817, bum quinto da po-

pulacao total recebia as esmolas das parochias.

Os Estados-Unidos tem huma casa da Moeda d'esde 1792 ,.

que regula as divisoes, valores e quilates das snoedas correntes.

MOEDAS — VALOR E TYPO.

MoEDAS. Vaelor. Quilates.

(D'oiro.)

Grande Aguia Valle 10 dolíai s

(51 Francos

,

.25 céntimos

,

moeda Fran-

cesa).

Deve contor 245 graos

d'oiro puro, ou 270 em ti-

tulo, assim regulado: 11

partes d'oiro puro em 12
partes totac?, e 1 d'alli-

ge , da qual { , ao menos
(leve ser de grata.



Mocdas.

Meia Aguia
ou pequeña Aguia

Quarto d'Aguia. . .

.

( Prata )

Dollar

(Vale 100 cents, ou
centos moeda de
cobre.)

Meio dollar

Quarto de dollar . .

.

O dixme

O -£ dixme, ou 8.°

de dollar

(Cobre.)

O cents , ou cento.

(Centesima parte

do doilar)

O i cents
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Vallar:

5 dollars, ou 25
f>

62% 1

2 dollars \ , ou

12 V 15 i c-

Valle 5'- 42 c
.

moeda Fran-

ceza. O dollar

valle 800 réis

da nossa moe-
da.

Valle 2 f. 71.

1 f. 35.% 5...,

6
C
. 75.

Quilates. ^

123 | d'oiro puro, on
135 graos em titulo.

61 grao d'oiro puro , ou
67| d'oiro em titulo. (*)

Deve conter 371 graos

\ de prata pura, ou 416
gr. de prata em titulo, is-

to he: em 1485 partes de
prata pura, devem entrar

79 partes d'alligc, quede-
ve ser de cobre puro.

Deve conter 185| graos

de prata pura , ou 208 de

prata em titulo.

92 gr. 0,81 \ de prata pu-

ra, ou 104 gr. em titulo.

37§- gr. de prata pura }

ou 52 gr. em titulo.

18 gr. 0,06 ! de prata.

pura ou 26 gr. em titulo.

Deve conter 11 diuhei.

ros do pezo do cobre.

Deve conter b\.

(*) Titulo, ein fraze moedaria , he a quantidade de me-
tal, puro ou fino, contido na totalidade da moeda.

G
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O vallor proporcional do oiro e da prata amOedada
, nos

Estados- Unidos , he como 1 para 15, em pezo de oiro e pra-

a pura ; isto he : huma libra d'oiro está, para huma libra de

prata como 15 para 1.

O dollar d'ÍIespanha, e, em geral , todas as moedas d'es-

ía Nacao sao as únicas que podem ter curso legal nos Esta-

dos-Unidos como moeda corrente ; todas as outras ( que tive-

rao huma avaluacao pela Lei ) sao recebidas a pezo, d'esde

1795. Pelo Tratado de 1803, com a Franca, regulou-se que

o dollar valesse 5, 33 francos, os escudos de 6 libras tornezas

110 cents, e as pecas de 5 francos, 93, 3 cents,

Huma Lei do Congresso prescreve, que todas as contas do

Governo federal , e as receitas e dcepezas de qualquer Estado

se facao em dollars. Mas os diñerentes Estados nao tem todos

a mesma Lei na Administracao das suas financas
;

e, em mui-

tas das suas contas , da mesma sorte que ñas transaccoes dos

particulares, o antigo costume de contar por Libras Sterlinas
,

Schellings e pences y prevalece ainda.

Em todos os Estados, a libra he composta de 20 Schellings,

o Schelling de l%j>ences. Com tudo , as mesmas denominacoes

nao tem o mesmo vallor nos differentes Estados.

Medidas lineares e de pezo.— As medidas sao quasi as mes-

mas que Ha Inglaterra. Opé , de 12 pollegadas
,

igual-a a per-

to de 11 palmos 9 linhas Francezas : assim 100 pés francezes,

igualaó a 106| pes americanos. Ha muitas medidas d'acres , ou

de superficie ; a mais commum he de 38,284 pes.

A braca do Canadá (arpent.), he de 32,300 peí Franeezes.

A americana, he de 16 oncas, equivalentes a 14 oncas fran-

cezas; assim 8 libras americanas equivallem a 7 francezas. O
quintal americanohe de 112 libras americanas, equivalentes a

102 Fr.

O Bushel (medidas de graos) americano contém 32 quartas

americanas, equivalentes a 44 litrons £ de Pariz. O litron Fran-
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cez contém 36 pollegadas cubicas. A quaría equivalle a 1 U«

tron 0,53 de Franca.

A tonellada americana he de 2,240 libras americanas . equi-

valentes a 1,960 libras Francezás.

A medida de lenha , he de 8 pes de comprimento , sobre 4

de largo e outros tantos d'alíura.

Othermoraeáro uzado he, como na Inglaterra, o de Faie-

pheit-

FiíVAncas. — As rendas dos Estados-Unidos consistem r

1.° Em direitos de tonellaje , e sobre as importacoes dos

productos Estrangeiros. Os direitos de tonellaje consistem em

0,06 de dollar em cada tonellada dos Navios Americanos em-

pregados no commercio d'alto mar, e em. 0,5 em cada tonel-

lada dos Navios Estrangeiros. Os direitos sobre as mercadorias

Estrangeiras importadas pelos Estados-Unidos, variao, segando

a sua especie , de 5 a 55 por cento , e sao pagos , ou em pro-

porcao do seu valor estimativo, ou por hum direito lixado por

quantidade.

2." Em direitos chamados interiores , sobre os licores espi-

rituosos destillados nos Estados-Unidos; sobre as manufacturas

de tabaco e de assucar; sobre as vendas publicas; Sobre osmer-

cadores em datalhe , de vinhos e licores espirituosos extrangei-

ros ; sobre as carruagens , &c. &c. Nada diremos sobre estes

ámpostos interiores
,

porque elles variao todos os annos , con-

forme as necessidades pecuniarias do Governo da Uniao.

3." No rendimento dos Correios. As cartas pagao hum tanto

-( que nunca excede a ¿ de dolíais seja qual for as distancias )

conforme a distancia a que sao dirigidas, e sou pezo.

4.° Em o devidendo d»s aecues pertencentes ao governo dos

Estados-Unidos. Esta renda he quasi nulla. As patentes conce-

didas p*elo Governo, aos auctores, ou inventores, entrao tam-

bem na reccita
;
porem este imposto dá, como deve suppor-se,

rnuito pouco, ou quasi nada

O oiro e prata que se cunha em moeda, he pouco consido.

7 G.



(.52 >

ravel , c de mais as despezas da Casa da Moeda excedem á sua

receita.

Deve-se observar-se que, as rendas dos Estados-Unidos , sen-

do fundadas a maior parte ñas receitas das Alfandegas, podem

ser ieduzidas a muito pouca cousa; como aeonteceo na ultima

guerra , a nao augmentar-se excessivamente os direitos chama-

dos interiores.

Em 1801 a receita, segundo a Decretacao do Congresso
,

excedeo a 1:060#000 grandes aguias (10 milhoes de dollars, e

a despeza apenas excedeo a 450#000 , ou 4:500#000 dollars.

Rendas e impostes. A renda media de toda a especie durante

os 10 annos que precederlo a ultima guerra , forao de perto de

12 milh. 500$d. Esta somma dividida por 7 milhoes 200$ pes-

soas ( contando os negros por quem seus senhores pagao } dá 1

dollar | para cada individuo ; mesmo durante a guerra as som

mas recebidas pelos impostes nao tinhao excedido a este total

;

porem consideraveis dividas se tinhao contractado. Pondo de par-

te os annos de^l815 e 16, em que o producto das Alfandegas

subió exorbitamente , as rendas em tempo de paz, sem contar

© producto da venda das térras publicas, subiráo, até que a

divida seja paga, a 25 milh. de dollars; e este total repartido

por 10 milhoes d'individuos, he de 2 dollars ¿ para cada hum.

Ora de mais estas rendas só sao produzidas pelos direitos das

ifandegas , e quasi todo o pezo recahe sobre os Estrangeiros.

He verdade que huma guerra exterior pode reduzi-las a muito

pouca cousa , e entao he necessario recorrer aos impostes cha-

mados interiores, ou á capitacao.

FORCA MILLITAR.

Pela Constituicao federal , e este he hum principio do to-
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da; as Constítuicoes Republicanas
,

poucas tropas podem ser

mantidas em teinpo de paz. Eis 2.° a Leí de 1796, a organi-

eaiao e a forca das tropas pagas em pé de paz.

1." JIum Corpo d'Engenheiros.

2.° Hum Corpo d' Artilheiros.

Estes dous Corpos se compoe de 764 soldados, divididos por

4 Batalhoes de 4 Companhias cada hum. Cada Companhia he

commandada por hum Capiláo, 2 primeiros Tenentes, e 2 se-

gundos Tenentes. Cada Batalhao he commandado por hum Ma-

jor, e o Corpo inteiro por hum Tenente Coronel, que tem

hum Ajudante General ás suas ordens.

3.° Duas Companhias de Dragues
,
que devem servir a péou a

cavallo.

Este Corpo tem a forca total de 336 pracas. Cada Compa-

nhia he commandada por hum Capitao, dous primeiros Tenen-

tes , e hum segundo.

4." O quatro Regimentos d1

Infantería.

Cada Regimentó he composto de 2 Batalhoes , fdrmando hura

total de 2774 prascas.

Este total, tem sido augmentado de mais do duplo,

depois desta epocha : tanto pelo augmento do numero de

pras^as fortificadas , como para a guarnicao dos navios de

guerra. O Presidente tem
,

pela Constituicao , o poder de

convocar as milicias de todos os Estados , em tempo de

guerra , invazoes dos Indios , ou sedicoes domesticas : po-

rem nenhum individuo pode ser obrigado ao servico por mais

de tres mezes alem do dia em que se appresentou no lugar da

Assembléa , sem que 6e lhes pague, e isto se o miliciano con-

cordar. A paga do soldado de tropa de linha, he de 4 dol-

lars, pouco mais ou menos
,

por mez, alem de huma racao for-

necida em genero , ou paga por mez. Independentemeníe d'is-

te , o governo 06 fornece de fardamentos e armamentos com-

pletos. O recrutamento se faz poF engajamentos de 5 annos, e

cada hum dos novos recrutas recebe 16 dollars
,

que só deve
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reeeber quando chegar ao Corpo. Falaremofc ñas Milicias quan

do tratarmos dos differentes Estados.

Marinha. — Ern 1803 , a marinha Americana constava de

26 fragatas e corvetas, de 18 a 62, e 13 brigues de 13 a 18.

Hoje este numero tem muito augmentado, e mais de 30 fra-

gatas de 64 , corvetas e brigues tem sido construidos. Nos ar-

senaes de Boston e New-York, ha grandes navios de guerra,

como háos, fragatas &c. já construidos era pecas , e que só es-

perao o momento de se acabarem nos estaleiros, quando a ne«

cessidade o exigir.

CONSTITUICAO DA UNIaO.

Observares pcrleminare-s. — Constituicao Federal,

Antes de transcrever-mos os artigos da Constituicao Federal,

diremos alguma coiza sobre as opinioes ^ue vogavao antes da

sua aceitacao. Alguma coisa tambem diremos sobre os dois par-

tidos que entao devediao os habitantes dos Estados-Unidos, e

que ainda hoje existem posto que amortecidos. Seguiremos in-

teiramente ao judiciozo La Rochefaucauld-Liancourt.

Ainda que reinasse hum grande accordo entre os Americanos,

a respeito da Independencia do seu paiz, as opinioes estavao

devedidas sobre a forma do governo que devia reger a Ame»

rica-Uuida, e, em consequencia , sobre os principios que d-e

viao servir de baze á Constituicao geral. Grande parte das pes-

Koas influentes, queriao dar á Constituicao huiua tendencia pu-

ramente democrática, o. estabe4ece-la sobre hazes inteiramcute

ditfercntes da Constituiciío Inglesa, e sobre tudo firmar o Go-

verno Federal de sorte que> a soberanía particular de cada
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Estado , nao sofresse tic nem'huma sorte em suas liberdadc^

e independencia. líum outro partido dezejava o estabelecimcnto

de huma Constituicáo inteiramente senielhante á d'Inglaterra, e

mesmo huma Monarchia (*). Com eft'eito, era natural que a Cons-

tituicáo Ingleza acha-se muitos partidistas na America
,

pois que

esta Constituido, que tinha feito a prosperidacle da Inglater-

ra por muitos seculos ] era entao a mais livre de todas, e em fim,

porque os seus deffeitos podiao ser fácilmente emendados em huma
nova Constituicáo e entre hum povo absolutamente novo.

As vantagens d'esta Constituicáo , deziáo os d'este partido

,

erao conhecidas pela experiencia, e todo o ensaio de hum
novo systhema era, nao somente incerto, poiém mesmo pert-

gozo. O partido contrario pensava d'outra sorte. A Constitui-

cáo Ins¡leza por mais modificada que fosse, devia alterar a

igualdadc das condiccoes, que sempre tinha existido entre os

habitantes das Colonias, e plantar assim os germens da aristo-

cracia na America % com grande perigo de suas libeidades fu-

turas. A Constituicáo Ingleza , deziao os Cheffes d'este parti-

do, conviria talvez a hum povo antigo e rico; de nem*huma

sorte a hum povo novo, fraco, e pobre. Este partido era apoia-

do pela maioria do povo Americano
,
que tantos vexames ti-

nha soffrido debaixo d'esta Constituicáo, e que via na imita-

rlo servil d'ella hum passo feito a favor da reuniao com a In-

glaterra : o que ncm'hum partido dezejava.

Deste choque d'opinioes nascerao os dois partidos que lioje

deudorn a America, e que tomaiao huma grande lattitude na

epocha da revolucao Franceza.

(*) Assegura-se mesmo, diz Mr. de Liancourt, que al^uns.

Cheffes d'este partido tinhao formado o projecto de erigirem

a America em huma monarchia semelhante a d'Inglaferra , fa-

zendo o Duque d'Yorck, Rei dos- Estados-Unidos , e que para

isto elles, tinhao promessa do Rei d'Ingkterra de ceder o Ca-
nadá aos Estados-Unidos, e dar-lhe hum certo numero de Fra-

gatas e Náos.
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O 1." partido he conhecido com o nome de Federalistas, ou

partido Inglez, e o 2.° com o nome de anti-federalista , ou

partido Francez. Para darnios huma idea d'estes dois partidos, e

das suas opinioes, transcrevcremos litteralmente alguns artigos

do auctor citado ( Mr. de la Rochefaucauld ), testemunha de

vista, por assim dizer, e que estudou com judicioza reflexao,

os principios e a marcha seguida pelos Cheffes dos dois par-

tidos antogonistas. "Todos aquelles que, ñas convencoes e fóra

d'ellas, dezaprovavaio a Constituicao actual, se submeterao a

ella, d'esde que os vottantes dos diflferentes Estados a adop-

tarao; mas nem por isso he reconciliacao com o partido con-

trario, e crearao huma opposkao ao novo governo. A Consti-

tuicao, ainda que chamada consolidacao por aquelles que a ella

ye oppunhao
,

porque o seu objecto era formar hum corpo úni-

co dos diñerentes Estados , era com tudo huma Constituicaa

Federal, do que tinha o titulo e as condicoes. „
" Mas , ainda que os oppozitores a nao tivessem combatido se

nao para estabelecerem huma outra , mais federal ainda , elles

forao chamados, o partido ante-federalista; denominacao pouco

merecida, porem a mais odioza que podia existir n'aquella

epocha , e pela qual , era datural
,

que o partido triumphante

procurasse assignalar o partido adverso. Este partido se deo a

si mesmo o titulo de federalista; nome que lhe dava mais fa-

vor e popularidade: assim estes dois partidos, sem terem mu-

dado d'opiniao, d'intencoes e de vistas, mudarao de nomes,

a ficarao conhecidos com aquelle que hum anno antes, hum
dava ao outro.

,,

O partido ante-federalista ( porque he percizo empregar as de-

nomina coes recebidas ) aecuzava o partido opposto de huma

grande tendeucia para a Inglaterra, e o contrario aecuzava o

seu adversario, de querer romper os la^os da Uniao, introdu-

cir a anarchla e a dezordem nos Estados que a compunhao

,

e a fazer d'elles outros tantos Governos absolutamente inde-

pendentes. Mas, estas aecuzacoes somente devidas ao espirito



( 57 )

de partido que sempre attribue aos contrarios os internos os

mais sinistros, erao todas falcas porque, nem o partido fede-

relista quería unir a America á Inglaterra, nem o partido op-

posto dezejava romper a uniáo: a questáo era somente sobre

a forma da Constituicao. O objecto do partido federalista, era

imprimir á Constituicao huma direccáo inteirameate Monarchi-

ca , ou ao menos estender muito as prerogativas do Executivo'

e unir o mais possivel todos os Estados ao governo Geral. Ao
contrario, as vistas do partido ante-federalista erao puramente

republicanas, e o seu fim era de, sem romper os lacos da uniáo

federal
,
augmentar a soberanía particular de cada Estado. Po-

rem ambos dezejaváo a uniáo, e só diiiiriáo nos meios de a

cimentar , e torna-la estavel.

" Foi na epocha da Revolucao Franceza que os partidos se

pronunciaráo abertamente. O partido federalista, cujo fim era

augmentar a influencia do Executivo, reforcar o Governo geral,

e deregir a Constituicao Americana no sentido monarchico

quanto fosse possivel, vía no governo Inglez huma salva-guarda

contra o systema republicano, que comecava a estabelecer-se

em Franca. O partido ante-federalista, ao contrario, vio no

governo estabelecido pela revolucao Franceza, hum appoio á

direccáo republicana que elle dezejava dar á Constituicao dos

Estados-Unidos. Entáo o afierro á sua propria opiniao, o deze-

jo de a fazer triumphar, o dezejo em fim, de monarchizar de

huma parte, e de democratizar a Constituicao Americana d'ou-

tra parte, derao aos partidos a apparencia e nome de partido

Inglez e partido Francez.

" Tal he a situacáo dos partidos na epocha actual (*) a

animozidade entre elles he tao grande, tao exaltada, suas vis-

(*) Isto foi escripto em 1796. Pelo que tenho colügido

da Leitura dos periódicos e brochuras políticas dos Estados-*

Unidos, esta situacao dos espritos he aínda a mesma , a pezar

de que a guerra he só de penna, como diz Warden.

H,
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tas tao pronunciadas, suas arguicoes mutuas tao fortes e }ao

offensivas; que nao he possivel acreditar em huma reconcilia-

cao sincera. Ao escriptor político pertence prever o rezultado

final d'esta luta. „

Depois d'esta breve expozicao do espirito que animava os par-

tidos , antes e depois da adopcao da Constituicao
;

passaremos

agora a epocha particular da formacao da Constituicao que

rege actualmente os Estados-Unidos. Comecaremos pelo primei-

ro Congresso.

" No comeco da revolucao e no meio das dezordens d'esta

guerra, tanto civil, como estrangeira, se formou hum Congres-

so dos Reprezentantes de cada Estado , e este Congresso

,

composto de huma só Camera, formou o Governo dos Estados-

Unidos. Os Estados confederados nao tinhao entao outros la-

cos que os unisse, se nao o perigo commum de que estavao

ameacados. A confianca geral fazia só a authoridade do Con-

gresso. Mas, as circunstancias erao tao imperiozas, e o zello

pela cauza commum tao geralmente imbuido em todos os cora-

coes, que todas as ordens emanadas do Congresso, mesmo

alem dos poderes de que estava revestido, erao obedecidas com

promptidao e pontualidade. Por isso, este Congresso assim

sustentado pela opiniao e pelos esforcos públicos ; creou Exer-

citos, contrahio grandes emprestimos , fez tratados d'allianca,

sustentou vigorosamente a guerra , e proclamou a Independencia,

(l Os artigos da ConfederacSo
,
adoptados em 1781, conce-

derlo a este Congresso, huma auctoridade mais extenca, mas

ainda assim mui lemitada e imcompleta. O Congresso podía

exigir, dos differentes Estados, as sommas necessarias para

sustentar a guerra, e fornecer as necessidades da Uniao; mas

os seus poderes erao mui fracos para obrigar os Estados , e

mesmo os particulares, a pagarem as contribuicoes que deviao,

e alem d'isto, todos os regulamentos de commercio erao dei-

xadas as Legislaturas particulares de cada Estado.

" Na epocha da paz
5
o zello e a confianca deminuirao com
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os perigos, e o Congresso se achou sem forca suficiente pard

poder fazer executar as leis que decretara, nao ouzando mesmo

dar as que erao necessarias. A insuficiencia de meios de go-

verno, se faria sentir a todos os respeitos. Os Estados parti-

culares uao preénchiao os empenhos contrahidos pelo Congres-

so era nome de todos, para pagar as dividas da guerra; o

papel moeda estava aviltado; o crédito nao existia, e o com-

mcrcio se extinguía pouco a pouco.

" O descontentamente era grande ; os amigos da liberdade

se assustarao, e virao na uniao mais intima da Confederaoao ,

e em huma maior extencao de poderes conferidos ao governo

geral, o único remedio que preservaría a Independencia dos Es-

tados-Unidos dos pe rigos de que se achava ameacada. „
" Taes forao os motivos que determinarao a Convencao d'A-

napolis. Cinco Estados somente, enviarao os seus delegados,

unínamente auctorizados para concordaren! nos meios de darem

ao Commercio dos Estados-Unidos hum systhama geral, que,

assegurando seus interesses , mantivessem a boa intelligencia

entre elles: assim , reconhecendo estes delegados o imcomple-

to da representacao geral, e a insuffiencia dos seus poderes,

se separao por si mesmos
,
publicando hum manifestó, na qual

reprezentavao a todos os Estados, a necessidade de reunir huma

Convencao, aonde elles fossem todos reprezentados, e de tomaren!

•m consideracao a situacao dos Estados-Unidos, e proporem

em fim os meios de dar á Constituicao prezente, a forca e

unidade, que esta situacao reconhecida tornava de absoluta ne-

cessidade. Concluhiao, indicando o ajuntamento d'esta nova

Convencao em Philadelphia , em o mez de Maio seguinté, é

derigirao esta declaracao aos Corpos Legislativos , e o poder

Executivo, dos Diíferentes Estados. „
" Este convite dos delegados d'Anapolis , foi adoptada por

todos os Estados, a excepcao do de Rhode-Island, e produ-

zio a grande Philapelphia , em 1787, na qual se redegio a

Crnstituicao actual da Uniao. „
H. 8
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« As intencoes dos differentes Estados, que enviarao os seus

Delegados a esta Convenció, nao erao as mesmas. As idéas

dos amigos da Liberdade tambem divergiao, e poucos Estados

deráo aos seus reprezen fantes a poder de deliberaren! sobre

huma nova Constituicáo. Todos queriao dar huma maior forca

á que entao os governava , e tratar, sobre tudo, de dar regu-

lamentos para o Commercio; mas, pela maior parte, os deze-

jos se lemitavao a isto. Com tudo , os homens esclarecidos co-

nheciao que , huma Constituicáo formada no meio das neces-

sidades imperiozas da guerra, e do tumulto de huma revolu-

/ráo, nao era huma Constituicáo que podesse governar estavel-

jnente os Estados-Unidos, e conduzi-lo, á prosperidade , a que

elles tinha-o díreito de csperarem; todos sustentavao a neces-

sidade de huma Constituicáo nova, de hum novo governo; mas

as opinioes erao muito differentes a respeito da forma e das

bazes d'esta Constituicáo. „
Ja dissemos em que consistían estas opinioes, quando falla-

mos dos dois partidos que devidiáo os Estados-Unidos, e das

suas maneiras de pensar a respeito da forma de governo que

dará o futuro devia reger a America- Unida. Hum dos partidos

pugnava altamente pelo estabelecimento de huma Constituicáo

com as mesmas bazes e as niesmas formulas que a d'Ingla-

terra ; isto he : huma Conítituicao inteiramente Monarchia. O
partido opposto, ao contrario, proclamava a soberanía particu-

lar de cada Estado , o Executivo da Uniao com poderes res-

trictos, e, em fim, huma Constituicáo puramente republicana.

" N'esta dispozieao dos espiritos, he que chegarao a Phi-

ladelphia os delegados dos Estados que entao formaváo a Con-

federado (*). A convencao se achou por tanto formada por

dois partidos, inteiramente contrarios em idéas e opinioes. „

(*) Erao 12, porque Rhode-Island nunca quiz enviar o?

seus. A confederecao era entao formada de 13 Estados.
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u A opiniao republicana era a da maioria des Depilados, e

evidentemente a opiniao dominante nos Estados-Unidos; porem

os delegados dos grandes Estados querendo, sobre ludo, dar

influencia aos seus paizes sobre os pequeños Estado?, na for-

maráo da nova Constituit áo, e o partido democrático querendo,

ao contrario, absolutamente conservar, entre todos os Estados

a mesma igualdade que tínbáo na antiga confederacáo : os pri-

meiros se uniiáo geraimente ao partido opposto, bem disposto

a compor-se com elle.
,,

" A dezigualdade na reprezentacáo , em razao da populacao.

foi huma das vantagens que ellts obtiveiáo ü'esta uniláo; o

que náj conseguiiaj senáo depois de longos e renhidos deba-

tes, assim como o fazer comptar, para a Verginia (*), os trez

quintos dos escravos, como populacao activa: dispozicáo cho-

cante na Constituicao de hum povo livre
,

pois que tila dá

a certos Estados huma maior extencáo de poder e d'influencia

sobre os outros, e faz participar indirectamente aos benificios

da liberdade
,

aquelles mesmos em quem ella he violada todos

os dias. Esta dispozicáo he de mais vicioza e impolítica, pois

que ella anima a continuacáb e mesmo a niu'tiplicacao da es-

rravidáo, pelo interesse político dos Estados em que ella exis-

te; e em fim absurba, pois que ella chama aos privilegios dos

horneas livres, á aquelles que nos mesmos Estados que habi-

táo, ¡-ao considerados como propriedades mobiliarias, e como

hum meio de trabklho e de ganhe. „
" Entre tanto, ainda que a forca dada pelos interesse9 dos

grandes Estados ao partido que propunha a Constituicao, te-

nha feito passar em as deliberace?s , a maior parte das dis-

pozico.s propostas, todas nao foiao adoptadas (**). 1/ Os po-

(*) O que este partido obteve para a Virginia, o conse-
guí ao depois para todos os Estados do Sul.

(**) Este partido apresentou
, logo no principio das Seccoes

da Convencáo, hum plano de Constituicao
,
que propunha hum
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deres dos Estados nao forao restringidos quanto o dezejava este

partido. 2." A denominacao de Constituicao Nacional, que elle

propunha foi regeitada, e a de Constituicao Federal foi adop-

tada. 3.° A dezigualdade da representacao nao passou na Cá-

mara dos Reprezentantes, do Senado: a Benjamim-Franklin

,

he que se deve este acommodamento. 4." a duracáo dos po-

deres da Cámara dos Reprezentantes
,

proposta por 3 annos

,

foi limitada a 3, e a do Senado a 6 em lugar de 7. 5.° o

Prezidente
,

segundo e projecto, devia ser eleito pelo Con-

gresso, e continuar as suas funccoes por 8 annos: a duracao

d'estas funccoes foi reduzida a 4 annos, e a sua eleicáo con-

fiada aos Eleitores dos differentes Estados. Era assim que os

Delegados dos grandes Estados, que, quando viao n'isso os

seus interesses votavao' sempre com auctores do projecto , vo-

tavao sempre em sentido contrario quando este interesse os

nao ligava, e seguiáo entao as dispozicoes federaes e republi-

canas do outro partido, dispozicoes que, alias, erao as suas

opinioes particulares. „
" N'esta Convencao , os vottos erao comptados por Estados e

quando os membros de hum mesmo Estado differirao em opinioes
,

a maioria dos seus vottos era comptada eomo votto do Estado.
,,

" Alguns delegados do partido republicano . desgostozos da

nullidade e da inutilidadc das suas observacoes, convencidos

que a sua opposicao nao impediría a preponderancia do parti-

do adverso, e persuadidos que esta Constituicao nao receberia

a sanccao da maioria dos Estados
,

quando ella lhe fosse ap-

presentada , se retirarao pela maior parte. Passa por certo que

alguns novos artigos forao introduzidos na Constituicao, duran-

te os últimos doze días das seccoes daConvencá'o, quando to-.

Presidente e Senadores vitalicios , e manifestava mesmo a von-

tade de tornar estas funccoes hereditarias. Este plano nao foi

apoiado , e o projecto de Constitnicao , foi redigido por hu-

ma Commissáo escolhida pelo Congresso.
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dos os seus oppositores
,
julgando-a concluida

, se tinhao reti-

rado ; e que alguns outros artigos, já vottados, forao modifi-

cados e alterados , n'esse mesmo tempo. A pouca precisao da

redaceao geral da Constituicao, em certos artigos, dando lu-

gar a interpretacoes differentes , faz suppor . nos redactores da

Constituicao , a intencao de facilitar assim os nieios de dar a

esta Constituicao a sua direccao favorita em occasiao opportu-

na, sem advertir o povo d'estas mudancas, e sem chamal-o a

huma nova reforma. „
u He notavel além disto, que as Seccoes d'esta Convencao

nao forao publicas , e que
,

para conservar hum inteiro segre-

do sobre os seus debates, a maioria dos membros tinhao con-

Tencionado em huma das suas primeiras Seccoes que os de-

legados nao poderiao ter communicacao com pessoa alguma es-

tranha á Convencao sobre os objcctos emdiscussao, nem mes-

mo fazer extractos dos debates , ou copiar os Decretos
;

pre-

caucao attribuida ao temor que tinha o partido dominante , de

que as suas proposicoes nao fossem vistas desfavoravelmente

pela maioria dos habitantes dos Estados-Unidos , nao fortilicas-

sem d'esta maneira o partido opposto , e nao tornassem a acei-

tacao dos Estados mais defficil d'obter. Ainda hoje (1796) ,

osjornaes d'esta Convencao nao forao publicados; e he sómen-

te ás nottas tomadas por alguns delegados
,

apezar da prohi-

bicao, que se devem os poucos detalhes que se sabem sobre

os debates. „
Alem d'estes manejos surdos do partido dominante

,
que obri-

gou a maior parte dos vottantes do partido opposto a abando-

naren! as seccoes e a assim deixarem o campo aos seus adver-

sarios que senhores delle fizerao callar toda a opposicao e ado-

ptar o seu projecto como Constituicao , com as únicas altera-

coes que ácima se notarao ; de mais estes mesmos oppositores

estavao persuadidos que esta Constituicao , com todos os seus

deffeitos
, deveria ser adoptada

,
para servir d'antemural á guer-

ra civil e ao furor dos partidos , e por isso nao se oppuserao
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amito á sua aceitacao
, esperando terapo opportuno para faze-

rem mudar, na direccao que desejavao, a forma e as baze3
d'esta Constituicao. Franklin

,
supposto cheffe da opposicao (*)

sacrificando as suas opinioes particulares ao socego publico , de-
terminou a aceitacao da nova Constituicao na Convenció. O
seguinte discurso por elle pronunciado no íim dos debates oc-

casionados pela discussáo da Constituicao era massa, dará hu-

ma ideia da sua openiáo particular.— « Sr. Presidente.— Con-
fesso sinceramente que cu nao approvo inteiramente a Consti-

tuicao que nos he apresentada. 'Mas eu confesso com a mes-
ma sinceridade que nao teuho certeza se a approvarei algum
dia ; porque eni a longa carreira que tcnho percorrido , tenho

sido mais de huma vez obrigado
,

por forca de convinecao, a

abjurar opinioes bem pronunciadas, bem reflectidas, e que eu

cria bem fundadas. A' proporcao que vou envelhecendo , mais

me aclio disposto a desconfiar do meu proprio juizo , e a res-

peitar cada vez mais a opiniao dos outros. Muitos homens acre*

ditao, assim corno muitas seitas religiosas, que a razáo rezi-

de sómente n'elles, e que, os que nao pencáo comoelles,se

lancao tanto mais era o erro
,

quanto mais se aparlao da sua

opiniáo. Convencido d'este defíVito muito frequente , eu ado-

pto a Constituicao, com todas as suas iinperfeicoes , se ellas

sao realmente taes, quaes me parecem
;

porque eu pensó que

hum governo geral nos he necessario, e que nao ha forma al-

guma de governo que , bem administrado , nao possa fazer a

felicidade do povo. Creio mais, e he muí provavel
,

que esta

Constituicao, será bem administrada por hum certo numero de

azinos; e que ella nao pode acabar pelo despotismo, da mes-

(*) Benjamim Franklin se tinlia sempre declarado pelos prin-

cipios os mais democráticos. A Constituicao a melhor possi-

vel , e a mais desejavei ,
segnndo elle, era aquella em que o

poder Legislativo rezidisse em huma só Cámara , e em que o

Kxecutivo fosse muito limitado, tanto em seus poderes, como
na duracáo de suas funecoes.
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tria soite que muitos outros governos tern acabado antes dYita
,

se nao quando o povo Americano tiver chegado a hum tal grao

de ccrruprao que, tornando-se incapaz de ser governado por

huma Constituí! ao Iivre , tiver necessidade do despotismo. Dovi

pois o mea consentimento a e>ta Constituicao, porque ñas cir-

cunstancias actuaes , nao posso esperar huma mais perfeita , e

p-srque , alem d'isso, eu nao estou inteiramente convencido se

ella he ou nao a milhor. Eu faco ao bem publico o sacrificio das

opin.'oes que tenho manifestado sobre os seus defi'eitos ;

nun a fiz conhecer estas O[inioes fora d'esta recinto; ellas

na^ceráo aqu" , e aquí deveta sepultar-se. Se cada hum de

nós , tornando aos seus constituidles , se esíorcasse de os per-

suadir dos motivos que tiveráo de oppor-3e á Constituicao, e

procura-se atrahi-los ú sua opiniá'o
,

consiguíria-mos talvez im-

pedir que ella fosse adoptada por todos, e perderia-mos assim

a vantagem que huma apparente unanimidade nos daria junto

ás Nacoes extrangeiras , e no proprio scio da nossa Nacao.

A opiniao geralmonte recebida da bondade de hum govcrno lhe

imprime , tanto como a sabedoria e a integridade dos que o

administrao, a forca nececessaria para fazer e assegurar a feli-

cidade dos Povos confiados a seu mando. Portanto, para nos-

sa propria salvacáo, como parte do Povo hoje existente , e para

a de nossos descendentes , obremos de concertó e com unani-

midade , recommendando a adopcao da presente Constituicao,

por toda a parte aonde a nossa influencia se possa extender,

e que , ncssos pensamentos e nossos esforcos , tenhao por ob-

jectos futuros a sua boa administracao. Emfim, nao posso im-

pedir-me de formar o voto de que, os que entre nós conser-

vao aínda alguma objeccao contra a adopcao da actual Constí-

cao
,

queirao duvidar contigo da sua infallibilidade , e assignar

este acto Constitucional
,

para nao deixar alguma duvida so-

bre a nossa unanimidade. „
" A adopcao da Constituicao occasionou grandes debates ñas

Ccnvencocs dos ditferentes Estados; tribunaes em ultima ins»
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tancia para a sua adopcao, ou regeicao, bastando nove Esta-

do 5 pira a fazer admittir, ou nao, irrevogavelmente. Todos os

esforcos dos partidos se dirigiao entao a fazer adopta-la ou re-

geita-la. As brocharas forao espalhadas com profuzao cm apoio

dos dous partidos ; cada gazeta nao tratava d'outra cousa , se-

nao d'esta Constituidas que hia ser discutida ñas Convencoes.

A liberdade publica eslava em perigo eminente se ella fosse acei-

ta, diziao os da opposicao; a existencia dos Estados-Unidos,

diziao os outros , nao [¡odia ser de longa duracao se ella fosse

recusada; e as duas openioes erao , em as numerosas publica-

^o^s que entao itiundaváo os E&tados-Unidos , sustentadas com

todos os argumentos solidos ou especiosos
,
que a conviccao po-

de produzir , e tambem com todas as exageracoes que perten»

cem ao espirito de partido. „
As convencoes dos diversos Estados , discutirao minuciosa-

mente cada artigo da Constituicao offerecida á sua Sanccao. Os

dois partidos repetirao em cada huma dellas , todas as razoes>

que já tinhao sido debatidas na Convencao geral , e , como n'es-

ta , acabaráo por adopta-la. Com tudo em muitos a adopcao

nao foi unánime , nao só em os membros de huma racsma Con-

venció, porém mesmo alguns Estados duvidarao aceita-la, e

©utros propuzerao emendas , sem a admissao das quaes
,

pro-

testavao nao aceitar a nova constituicao. Mas , em fim , o te-

mor da anarchia ; a insuficiencia e pouca forca da antiga Con*

federacao ; e , mais qu« tudo a ambicao e o interesse particu-

lar ,
que muitos criao achar no estabelecimento d'esta Constitui-

cao , fizerao adopta-la em os 9 Estados , como o exigía o pac-

to federal e todos pelas mesmas razoes , ou por necessidade,

adherirao em breve , e a sua aceitacao foi julgada unánime.

Os adiccionamentos propostos pelas Convencoes como condic-

$3es á sua adhezao , forao tomados em consideracao pelo no-

vo Congresso em a sua primeira Seccao; que sem os admittir to-

dos ,
redigio doze artigos que forao adiccionados á Constitui-

dlo j dos quaes somente dez íorao approvados pelas Legislatu»
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ras dos Estado?. Estes artigos sao, por assím dizer, de diroí-

tos ¡ndividuaes somonte, e he notavel nao terem sido inclui-

dos na Constituicáo; pois que , a nosso ver, os direitos indi-

viduaos devem ser a baze, se he que elles nao formao o sumí

mo-exc cliente das Constituicoes livres.

CONSTITUICAO FEDERAL. (*)

Preámbulo.

Nos , o Povo dos Estados-Unidos, querendo formar huma

Uniao mais perfeita, estabelecer a Justica
,

assegurar a tranqui-

lidade interior, prover ás despezas commums e ao bem geral

,

assegurar a nós , «e nossos descendentes , os beneficios da Li-

berdade : Ordenamos e estabelecemos esta Constituicáo para os

Estados-Unidos da America.

ARTIGO L

Seccao 1." — Todos os poderes Legislativos rezidiráo em hum

Congresso, composto de huma Cámara de Senadores e de hiu

na Cámara de Representantes.

Cámara dos Representantes.

Seccao 2.
1— A Cámara dos Representantes será composta de

jnembros escolhidos todos os dous ramos
,
pelo Povo dos diffe»

(*) Nós nao copiamos lateralmente a Constituicáo dos Es-

tados-Unidos ; da.-m.es só hum summario de cada artigo.

i9
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rentes Estados que formao a federacao. As quallidades requeri-

das para ser Elcitor da Cámara a maía numeroza da Legisla-

tura de cada Estado, serao as mesmas para ser Eleitor da Cá-

mara de Representantes ao Congresso Geral. (*) Exigi-se para

ser eleito Reprezentante: 25 anuos d'idade, 4 annos de C¡-

dadao antes de ser Eleito, e residencia no Estado do qual de ve

ser reprezentante. O numero de Reprezentantes, e o total dos

impostos directos , serao porporClonados á populacao de cada

listado da Unfao, ajuntande-se ao numero de indeviduos livres

(excepto os Indios, que nao pagao impostos) os 3 quintos dos

habitantes de toda a especie, entrando n'esta conta os escra-

vos. Hum alistamento geral será feito no espaco de 3 annos,

depois da 1.
a reuniao do Congresso, e d'esta Epocha em dian-

te, de 10 em 10 annos. Nao poderá haver niais de 1 repre-

zentante, por cada 30$ habitantes.

Quando hum Reprezentante faltar, por qualquer cauza, o

Executivo do Estado a quem pertence este reprezentante, fará

reunir os Eleitores, que trataráo immediatamerite de prehencher

o lugar vago.

A Cámara dos Reprezentantes, nomeará o seu Orador e Of-

ficiaes, e será de sua privativa prerogativj as accuzacSes na-

cionaes.

SENADO.

Seccao 3.
a — O Sonado será composto de 2 Senadores por

rada Estado, Eleitos de C em seis annos. Depois da sua pri-

meira reuniao, clles se devediráo em 3 classes: os lugares de.

Sanadores da 1.
a

classe íicaráo vagas no fim de 2 annos ; o

da 2.
a
, no fim de 4, e os da 3.

a
, no fim do 6." annoj de sor-

(*) A Eleicao dos membros do Congresso varia muito em
cada Estado. Em hums, os membros das duas Cámaras do Con-
gresso sao nomeados pelas Legislaturas; e em outros, a no-
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te qii^, cada 2 annos, •§ possa ser ¡nteiramente renovado. Va-

gando o lugar de hum Senador, será immediatamente prehen-

ciiido pelo Executivo do Estado a quem pertencia.

Para ser Eloito Senador, exige-se : 30 annos d'idade, 9 de

Cidadao dos Estados-Unidos, e rczidencia anterior á epocha

da Eleitao, no Estado pelo qual de ve ser Elcito.

O Vice-Presidente dos Estados-Unidos será Prezidente do

Senado; mas só tem votto de dezempate, quando as 2 Cama-

ras. nao concordaren!.

O Senado pode , no cazo d'impedimento do Vice-Presiden-

te dos Estados- Unidos, eleger hum Prezidente temporario; elege

taujbein os seus Oííiciaes particulares.

O Senado julga as aecusacoes feitas pela Cámara dos Repre-

sentantes. Quando o Presidente dos Estados-Unidos for aecu-

zado, o Chefe de Justica (*) presedirá.

Quando o Senado tratar de sentenciar, os seus membros

prestaráo juramento, ou aflirmanío (**), de julgarem rectamen-

te. Ncm'huma pessoa podení ser condemnada, sem o concurso

Üos 2 tercos dos membros prezentes.

O Senado só poderá condemnar « privacao de cargos públi-

cos. Entretanto fica livre a todo o Cidadao principiar de novo

a aecuzacao, perante os Tribunaes de Justica, e estes entao

meacao he feita por elcitores nomeados pelas Legislaturas. Os
Eleitores do Senado de hum Estado nomeá'o os membros do
Congresso; em outro, os Eleitores dos Representantes he quem
fazem esta Eleicáo. Em fim basta dizer-se que, cada Estado
nomea segundo hum methodo particular, sem nen'humn depen-
dencia da maneira de Eleger nos outros Estados.

(*) Presidente ou Cheffe do Tribunal Supremo dos Estados-
Unidos, I." Tril)unal da Uniao.

Todos sabem, que os Quakers nao jurao em cazo
algum, e he por isso que a Constituido só exige afnrmrráo

,

e nao jura-.nento, no cazo em que alguui Quaker for Eleito
Senador.
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o poderáo condemnar, segundo as Leís , a prizao, multa, ou

morte.

Seccao 4.
1— O tempo, lugar e modo d'eleger os membro3

das duas Cámaras, será prescripto pelas Legislaturas de cada

Estado; porem o Congresso poderá alterar por huma Lei os

regulamentos d'este genero; excepto aquelles que determinarern

0 lugar da Eleicao para os Senadores.

O Senado se ajuntari ao menos huma vez cada anno; e o

dia da sua abertura será ( no cazo que huma nova Lei nao

determine o contrario ) na primeira Segunda feira de Dezembro

Seccao 5
-a — Cada Cámara julgará da validade das Eleicoes,

das mudancas, e das quallidades de seus proprios membros, e

a maioridade, em cada huma d'eüas, será competente para

obrar; mas, a minoridade, poderá adiar-se ou prorogar-se de

hum a outro dia, e será auctorizada a forcar os outros raem«

bros a assistirem as Seccoes , da maneira e sob as penas que

forem reguladas por cada huma das Cámaras.

Os dois tercos dos membros, em cada Cámara, poderá de-

terminar as regras, pelas quaes, deverá proceder; c este nu«

mero será legal para punir ou expulsar qualquer dos seus mem-
bros, no cazo de crimes, ou niá conducta.

Cada Cámara terá hum jornal de suas Seccoes, pubüeando-o

de tempos em tempos
,
excepto o que julgarem dever ficar se-

creto; e as declaracoes de votto dos membros de cada Cámara,

6obre huma questao qualquer, seráo inseridos em o jornal, sd

1 quinto dos membros prezentes o approvar.

Nem'huma das Cámaras, durante as Seccoes do Congresso

poderá prorogar-se sem o consentimento da outra por mais 3

dias, nem deliberar em hum outro local que nao seja o dezi-

gnado para as Seccoes das 2 Cámaras.

Seccao 6.
1— Os membros das Cámaras recébenlo huma in«

demnizacao dos seus servicos, o que será fixada por huma Lei,

e paga pelo thesouro da Uniao. Em todos os cazos, excpto

no de trair;ao, félonia, ou perturbaíao do repouzo publico^
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Uem'hum 'dos seus membros poderá ser prezo durante a sua pre-

senta no lugar das Seecoes, ou durante a sua vinda e volta:

aiem d'isto, nao serao responsaveis pelas opinioes que tiverem

expendido durante as Seccocs. Nem'hum Senador ou Represen-

tante poderá ser nomeado a emprego algum dos Estados-Uni-

dos e:n quanto durarem as suas funecoes legislativas, se este

emprego t'or criado durante este tempo, ou os seus emolumen-

tos augmentados. Da mesma sorte, nem'hum empregado civil

poderá ser eleito membro do Congresso, em quanto se conser-

var n'este emprego.

Seccao 7.
1 — Todos os Bills ou Leis relativas a impostos

,

terao iniciativa na Cámara dos Reprezentantes; porem o Sena-

do poderá pro-por emendas, e concorrer como para os outros

Bills.

Todo o Bill
,

que passar no Congresso , deverá , antes de

ser promulgado como Lei, ser aprezentado ao Presidente do3

Estados-Unidos: se este o approva, o assignará; senáo o torna-

rá a enviar, com as suas objeccoes,» á Cámara, em que a pri-

meira mocao foi feita, esta mandará inserir no seu jornal as

objeccoes por inteiro, e examinará de novo o Bill. Se, depoiss

d'este segundo exame, os dois tercos da Cámara concordarem

na utillidade do Bill, o mandará, com as objeccoes á outra Cá-

mara, que procederá da mesma maneira; e se os dois tercos

dest'outra Cámara concordar, entao o Bill passará como Lei.

Mas, em todos os cazos, as duas Cámaras vottarao por sita

ou nao , e os nomes dos vottantes
,
pró e contra o Bill, serao

inseridos nos jornaes das Cámaras. Se o Bill que o Presiden-

te dezaprova, nao for enviado no espaco de 10 dias (nao con-

tando os Domingos ) depois de o ter recebido, terá forca de

Lei, como se o Presidente o tivesse assignado; se com tudo

o Congresso, adiando-se, tornar impossivsl esta remessa, n'este

cazo o Bill nao poderá passar como Lei.

Todas as ordems, rezolueoes, vottos, &c, percisao da Sanc-

ho do Presidente para tereia o seu effeito ( excepto ñas ques»
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toes d'adiamento ), da mesma mancira que foí determinado np

artigo anteeedente para os Bills.

Seccao 8."— Do Cüngresso. — O Congrcsso terá o poder:

!." D'estabcdecer e de fazer cobrar 03 impostos de todo o

genero, para com elles pagar as dividas, prover á dclft/za

ciminiüin (*), e o bem geral dos Estados- Unidos: Os impostas

seráo uniformes en» todos os Estados que formab a fed< racaó.

2. " Cjntrahir emprestLnos de baixo do Crédito do Governo

da Uniáo.

3. " Regalar o Commercio com as Nacoes Estrangeiras, e en-

tre os diferentes Estados.

4." Estabelecer huma regra uniforme para a naturalisacáo do9

Extrangeiros (**), e leis uniformes sobre as bancarrotas.

(*) Para que huma praca possa ser fortificada pela Un¡áo,
he necessario que o Estado, no territorio do qual esta praca
se acha, a entregue ao Governo Geral que , d'esde entáo tica

d'ella responsavel. Muitos Estados repugnao a esta Seccao, e

entáo, se elles querem construhir fo rtincacoes he neces-ano que
o facáo « sua casta. Rm consequencia d'isto, os lugares for-

teficados pela Uniáo «ao mui poucos, ou incompletos. Os boins

engenheiros sao mui raros; fazem-se grandes planos, os traba-

lhos comecáj com grande despeza, os fundos falta'o, e, ou es-

tas obras sao inteiramente abandonadas, ' ou reducidas a hum
tal ponto, que ellas sao d'onlinario m«s e incompletas.

(**) Em 1790, o Congresso fixou em 2 anuos de residen-

cia no territorio da Uniá? ( dos quaes hum, no mesmo lista-

do ), como condiecáo suficiente para ser naturalizado Cidadáo
dos Estados- Unidos. En \7i)3, diversas cauzas tornnrao mais

.delficeis a naturalisacáo. Por esta Le ¡, o tempo exigido para

ser Cidadáo, eráo 5 annos de rezidencia, dos quaes hum, ao
menos, no mesmo Estado. Qiando algurn Fxírangeiro quer

ser admittido a Cidadáo dos Estados-Unidos, deve apre/.entar-

f.o peíante hum dos Tribunaes federaes, e declarar, debaixo

de jurameuto, que a sua intencái sincera he ser Cidadáo dos

Estados- Unidos, e renunciar a toda a dependencia e fedelida-

de a qualqucr principe ou Potencia Extran íein , especefu-an-

lio particularmente o Principe ou Estado de quera foi subdito»
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tanto das moedas Nacionaes como Extrangeiras.

6." Castigar os falcificadores da moeda corrente, e do papel

moeda dos Estados-Unidos.

7. " Estabelecer postas, e estradas de postas.

8." Favorecer os progressos das sciencias e artes uteis, dan»

do por tempo limitado, aos auctores e inventores, hum direi-

to excluzivo a seus escriptos ou descubertas.

9. " Constituir Tribunaes de Juslica.

10. ° DeiTmir e punir os crimes de pirataría, e as violacoes

do direito das gentes.

11.° Declarar a guerra, conceder cartas de marca e repreza*

lias, fazer regulamentos sobre as prezas, tanto por térra como

por mar.

12. " Formar e conservar Exercitos: nem'hum fundo porem,

poderá ser destinado a este uzo, por hum termo maior que o

de 2 annos.

13." Formar e conservar huma marinha de guerra.

14.° Fazer regulamentos sobre a marinha, e o modo de go*

vernar e reger as forcas de mar e térra.

15.° Prover á Convocacao da Meliicia, para fazer executar

as Leis da Uniáo, repremir as insurreic^es , e rebater as in-

yazoes.

16." Prover á organizcao, armamento e desceplina das Mel«

Este juramento deve expremir a mesma renuncia a todo o ti-

tulo de nobreza, se d' antes pertencia a esta classe; e deve
ajuntar-lhe o juramento de fedelidode á Constituicéo dos Esta-

dos-Unidos. Estos dois, juramentos sao registrados nos tribu-

naes nonde foráo feitos. Os üllios dos naturalizados, menores
de 21 annos, sao de facto reconhecidos Cidadaos dos Estados-
Unido?.

A condicao de 5 annos de rezidencia, exigida por esta Leí,
para ser naturalizado Cidadüo activo, nao foi entendida com
os Extrangeiros que rezediao no territorio Americano antes da
sua promulgacao

;
porem o juramento prescripto por esta nova

Lei he indispensavel aos que querera actualmente naturalizar-ser-

&
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Ijcías j e a maneira de governar as partes d'estas Mellicias era-

pregadas ao scrvieo dos Estados, rezervando aos differentes Es-

tados a nomeacao dos seus Oíleciaes respectivos.

17.° Exereer a auctoridade Legislativa excluzivamente, e enr

todos os cazos, sobre o destricto, que pela sessao de qual-

quer Estado particular, for aceito pelo Congresso para sede

tío governo Gera! (*); e exereer a mesma auctoridade em todo3

os lugares comprados, com o consentimento das Legislaturas

dos Estados, para o estabelecimento d'armazens, depozitos

,

fortes, arcenaes, &c. e &c.

18.° Fazer todas as leis para manter as auctoridades consti-

tuidas, e empregos ordenados pela Constitui$ao.

Seccao 9.
a— A emigracao, ou importacao d'individuos

,
que

qualquer Estado julgar a propozito receber, nao poderá ser

prohibida pelo Congresso, antes de 1808; mas estas pessoas

soffreráo hum imposto, que nao poderá exceder a 10 dollars

por cabeca.

O previlegio do acto d'habeas corpus, nao poder» ser sus»

penco, senao no cazo de rebeliiío, invazao, ou em que a se-

guranza publica o exija imperiozamente.

Nem'hum acto de proscripcao, ou qualquer outra Lei ex

post fado, poderá ser passado.

Nem'huma Capitaijao, ou qualquer outro imposto directo, po-

derá ser estabelecido, senao em porporcao do censo ou alista-

miento feito como ácima fica determinado.

Os géneros exportados de qualquer Estado para outro Esta-

do, nao paganío direitos. Nem'hum regulamento de Commercio

poderá dar preferencia aos portos de hum Estado sobre os de

outro Estado; e os navios sabidos ou entrados dos portos

de hum Estado, vindos ou hindo para os de outro, nao seraOi

(*) Este destricto nao poderá ter mais extencao que hum
quadrado de 10 milhas de lado. O destricto actual, aonda exis-

te Washington, sede do Governo da Uniao, he denominado
de Columbia,
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cbrigados a fazcr doclaracoes, ou darem entrada ñas alfandegas,

nena a pagarem direitos.

Da mesma maneira, nem'hum Estado poderá, sem o consen-

timcnto do Congresso, impór dircitos sobie as importacoes e

exportacoes
,
excepto os que forem absolutamente necessarios,

para as suas despezas ordinarias; e o producto liquido de todos

os impostos e direitos, postos por hum Estado sobre as imi'or-

tacoes e exportacoes, será reservado para a Thesouraria dos

Estados-Unidos, sendo todas as leis a este respeito submetti-

das a censura do Congresso.

NenVhuma somma será tirada do Thesouros dos Estados-Uni-

dos que nao seja para os uzos determinados pelas Leis.

Hum balanco regular, de receita e despeza, será publicado

periódicamente.

Nem'hum Estado poderá fazer tractados alliancas, óu confe-

deracoes; conceder cartas de marca e roprezalias: cunhar moe«

da, e emittir bilhetes de crédito, nao podendo pagar as suas di-

vidas senao com oiro e prata; passar Leis de proscripeáo, ou

ex post fació , nem alguma outra Leí contraria ás obrigacoes dos

contractantes, ou conceder titulos de nobreza. Da mesma ma-

neira, nao poderáo os Estados particulares, sem consentimento

do Congresso, manter tropas e navios de guerra em tempo de

paz; contractar alliancas entre si ou com huma potencia extran-

geira, nem declarar a guerra, excepto no cazo de huma inva-

zao, ou de perigo, que nao permitía demora.

Os estados nao poderáo conceder titulos de nobreza; e ne«

nhuma pessoa empregada por elles, poderá aceitar, sem o con-

sentimento do Congresso, presentes, titulos ou emolumentos de

qualquer Principe ou Potencia Extrangeira s

K. 10



ARTIGO IT.

Do Poder Execativo.

, Seccao 1.
a — O Poder Executivo rezide era o Presidente dos

Estados-Unidos d'America . que occupará o seu cargo durante

quatro anuos, da mesma sorte que o Vice-Presidente , e am-

bos seiao eleitos da maneira seguinte. Cada Estado nomeará,,

segundo a maneira prescripta pela sua Legislatura ( + ), hum nu-

mero de Eleitores igual ao numero total dos membros que o

Esfa.lo teni direito d'enviar ao Congresso
;
porém , nenlmm dos

membros do Congresso, como quaesquer outras pessoas occu-.

pando hum cargo qualquer no governo dos Estados- Unidos
,
po-

derá ser nomeado Eleitor.

Os Eleitores se ajuntaráo nos scus Estados respectivos e vo-

taráo por escrutinio com lista dupla , de maneira que huma

das pessoas nomeadas , nao seja domicilada no mesmo Estado

que os Eleitores ; farao ao depois huma lista de todas as pes-

soas que tiverao vottos , e quantos vottos obtiverao , e assig-

narüo , certificarás , eamandarao sellada ao governo geral , diri-

gindo-a ao Presidente do Senado. Este , -em presenca das duas

Cámaras , abrirrt os certificados e os suffragios serao contados.

A pessoa que reunir o maior numero de vottos será Presidente,

se este numero formar a maioria do numero total dos Eleito-

res ; e se acontecer que huma outra pessoa tenha huma tal maio-

(*) A Eleicao do Presidente he a de maior importancia,

nao só pela pessoa em quem recahe a Eleicao, como pelas con-

sequencios que podem resultar de huma boa ou má escolha. O
Congresso promulgou huma Lei relativa aos artigos da Constituicáo

quetratao d'este objecto. Esta Lei, assim como a Constituicáo, dei-

xou as Legislaturas de cada Estado , a faculdade de estatuar so-

bre a maneira com que deveriao ser nomeados os Eleitores en-

carregados da norneacao do Presidente e Vice Presidente. To-
dos nao adoptarao a mesma maneira de eleger: huns deixarao

esta norneacao aos Eleitores escollados pelo Povo, e outros a

confiariío as suas Legislaturas.
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Representantes escolliera imniediatamente por escrutinio , hu-

ma d'estas duas pessoas para Presidente , e se «sta pessoa nao

tiver obtido u, maioridade dos Representantes a seu favor, a

mesma CaMiara escolherá., da mesma maneira que antecedente-

mente, hum Presidente entre as cinco pessoas que reunirao o maior

numero de vottos ñas listas. N'esta Eleicáo, os vottos sera»

contados por Estados, tendo a Representacáo de cada hum d'el-

les , hum votto.

A Cámara será competente para esta Eleicao quando se acha-

rem presentes os representantes dos £ dos Estados , sendo ne-

cessaria a maioria de todos os Estados para tornar valida a es-

colha do Presidente. Em todos os casos depois da Eleicao do

Presidente, a pessoa que reunir o inaior numero de vottos do3

Eleitores dos Estados será, o Vice-Presidente ; mas se houve»

rem dous que tiverem hum numero igual de vottos, o Sena-

do elegerá o Vice-Presidente , nomeando por escrutinio huma

d'estas duas pessoas.

Para ser eleito Presidente, exige-se : nascimento nos Estados-

Unidos , 35 annos de idade , e risidencia continua por 14 anuos.

No impedimento do Presidente, o Vice Presidente fará as

suas vezes , e na falta d'ambos , o Con^resso nomeará proviso-

riamente , até nova eleicao , a hum dos funecionarios dos Esta-

dos-Unidos, para enercer as funecoes de Presidente.

O Presidente receberá , em certas epochas determinadas , huma

indemnisacao pelos seus servicos , a qual nao poderá ser aug-

mentada ou diminuida durante o periodo da sua eleicao, nevn

receber emolumentos tanto dos Estados-Unidos , como dos Esta-

dos particulares.

Antes d' entrar no exercicio do seu cargo, o Presidente lera

a seguinte formula, perante as duas Cámaras reunidas:— "Juro

( ou aflirmo (*) ) solemnemente que exercerei fielmente o car-

(*) Ja fe vio a razao porque a Constituirlo se contentava cora

a affirmacao em lugar de juramento.
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go dé Presidente dos Estados-Unidos, e empregareí lodos os

meios que estiverem a meu alcance para conservar, proteger e

deffender a Constituicao dos Estados-Unidos.
,,

Seccao 2.
1 — O Presidente será Commandante em Chefe do

Exercito e Marinlia dos Estados-Unidos , e da Milicia dos dif-

ferentes Estados, quando ella for chamada a servico; podtrá

pedir a openiáo por escripto do principal Official de cada huma

das reparticoes do Executivo, sobre objectos relativos ao de-

ver dos seus respectivos cargos (*) igualmente poderá com-

mutar as penas, ou agraciar, excepto nos casos d'accusacao Na-

cional.

Com o consentimento e Conselho do Senado, poderá fazer

tractados : n'este caso, exige^se\a approvacáo dos dous tercos

dos Senadores prezentes ; nomear Embaixadores , Ministros Ple-

nipotenciarios e Cónsules ; os Juizes do Tribunal Supremo

todos os outros Olhciaes dos Estados-Unidos. Durante o inter-

vallo das Seccoes do Senado
,

poderá nomear provisoriamente

a todos os empregos públicos
;
poder que terminará na abertura

«la Seccao.

(*) Reparticoes do Executivo.

As reparticoes do Executivo sao 3, cada huma d'ellas diri-

gida por hum administrador, com o titulo de Secretario d'Es-
íado , sob a auctoridade do Presidente : a d' Estado , das Fi-

nanzas e Guerra. A reparticao do Secretario d'Estado , ou do
Interior, he a mais importante, porque tambera lhe toca as re»

lacoes exteriores, que he a sua principal attribuicao. O Secre-
tario d 1 Estado, chefe d'esta reparticao tem os sellos do Esta-

do , e he encarregado de promulgar as Leis e de as referen»

dar; mas, a sua funccáo principal lie a diplomacia, e tudo o
que lhe diz respeito. Hum Procurador Geral dos Estados-Unidos
(Général-Attorney) faz parte do poder executivo, e está en-

carregado de chamar perante o Tribunal Supremo, todos os ne-

gocios em que o Governo da Uniao he interessado: deve dar

ao Presidente os seus conselhos sobre materias da Lei
,
quando

este lh'os pede, e aos Cheffes das reparticoes em os negocios

¿relativos as suas attribuifoes
,

quando estes lh'o requerera.
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. Seccao 3.
1— Dará de tempos em tempos eonfa ao Senado

do estado da Uniao
,

podendo recommendar ao seu exaine as

medidas que crer necessarias ou convenientes. Podeni nos casos
,

extraordinarios, convocar as duas Cámaras, ou huma só d'eU

las; e, no caso que ellas nao concordem sobre o tempo da sua

prorogacáo , tero, auctoridade de proroga-las pelo tempo que jul-

gar conveniente. Recebera os Embaixadores Extrangeiros ; dari

fcommissoes a todos os Officiaes dos Estados-Unidos , e velará

¡ncessantemente para que as Leis sejao fielmente executadas.

Seccao 4.
1 — O Presidente , o Vice-Presidente e todos o*

Officiaes civis dos Estados- Unidos estarao sugeitos a huma ac-

cusacao Nacional, no caso de traicao, corrupcao e por outiaa

cricaes e culpas.

ARTIGO III.

Do Poder Judiciario. (*)

Sfccao 1.
a — O Poder Judiciario dos Estados-Unidos residi-

rá* ) Daremos huma idea succinta de organisacao Judiciaria

e faremos algumas breves observacoes sobre a Jurisprudencia

civil e criminal. O Poder Judiciario he exercido por hum Tribu-
nal Supremo de Justica , e por Tribunaes inferiores de distri-

cto e de circuito. Estes diff'erentes tribunaes conhecem exclu-

sivamente dos negocios da Uniao. O Tribunal Supremo se com-
poe de hum Cheffe de Justica, ou Presidente, e de cinco

Juizes
,
que juleao todos os negocios da Uniao, servindo de

tribunal de appellacao , tanto para as Sentencas do Jury, co-

mo para as dos outros tribunaes federaes. A sua jurisdiecáo civil

he extensiva a todos os Estados; julga os diplomatas Extran-
geiros

,
quanto he compativel com o direito das gentes , e serve

de tribunal especial a favor d'estes diplomatas quando elles sao

offendidos por hum Cidadao dos Estados-Unidos, quer inten-

tando-lhes hum processo &c. O Tribunal Supremo faz as suaü

Seccoes duas vezeB por anuo, em Washington. O Attorney ou
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rá em hum Tribunal Supremo, e em tantos Tribunaes inferio-

res quantos julgar conveniente o Congresso. Os Juizes conser-

varas' os seus empregos em quanto se comportarem bem , e re-

ceberáo em epoclias fixas, liuma indemnisacao por seus servi-

dos ,
que nao poderá ser deminuida em quanto conservaren! os

seus empregos.

Procurador Geral , rezidentena Capital dirige as causas no Tri-

bunal Supremo. Outros Attorneys , subalternos a este, dirigen-:,

em cada Estado , as causas civis e criminaes da jurisdicao

dos tribuuaes de destricto e de circuito. Os Tribunaes de dis-

tricto fazem as suas Seccoes
,

qúatro vezes por anno em cada
Estado. Pertence-lhes o conhecimento de todos os crimes e di-

lictos relativos á Uniao , commettidos no districto de sua alca-

da , ou no mar ; e em concorrencia com os tribunaes particu-

lares dos Estados e de circuito, julgáo as causas em que hum
extrangeiro he parte, por \iolaco3S dos tractados , ou quando
os Estados-Unidos he reclamante , e isto em hum valor fixo

e determinado, porque excedendo o vallor fixado
,

(500 dol-

lars) , a causa ja pertence ao Tribunal Supremo. A jurisdiccao

dos Tribunaes de districto se extende aínda aos Cónsules e
Vice-Consules das Nacoes extrangeiras

,
pró ou contra elles , nos

processos em que a multa nao exceda a 100 dollars. Todas as

causas aft'ectas a este tribunal, excepto as relativas á marinha
He guerra ou mercante, sao julgadas por Jurados escolhidos se-

gundo as formas ordenadas pelas Leis particulares dos Estados
em que tem assento. Os Tribunaes de circuito

,
que trabalhao

cluas vezes por anno, sao compostos de hum Juiz do Tribunal
Supremo e outro de hum dos Tribunaes de districto , e serven»

de Tribunaes d'appellacao para as sentencas dadas pelos Tri-
bunaes de districto. O territorio dos Estados-Unidos está para

este fim devidido em hum certo numero de circuitos
,
que com-

prehendem hum certo numero d'Estados, conforme as suas res-

pectivas populacoes e extencao territorial. Em concorrencia com
os Tribunaes particulares dos Estados

,
julgao todas as causas

civis em que os Estados-Unidos sao interessados , e cujo va-

lor
,
independentemente das despezas , nao excedáo a 600 dol-

x lars
;

juigao igualmente os processos em que hum extrangeiro

lie parte, ou entre dous Cidadaos de differentes Estados, é fi-

nalmente decidem todas as causas criminaes segundo as Leis dos

Estados- Unidos. Todos os Tribunaes federaes podem ordenar

novos processos perantc ellos mesmos, e recebem os juramentos.
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Seccau 2.* — O Poder Judiciario 6e extenderá a todos os ca-

eos de justica e de direito dependentes d'esta Constituicao , das

Leis dos Estados-Unidos , e dos Tratados feitos oa a fazer por

sua auctoridade ; a todos os casos relativos aos Embaixadorcs

Ministros Plenipotenciarios e aos Cónsules ; a todos os casos de

jurisdiccao marítima ; ás contestacoes em que os Estados-Uni-

dos for parte ; em fim a todas contestacoes d'Estado a Esta-

do , d'individuos com Estados , entre cidadaos do rnesmo Es-

tado , entre Cidadaos e subditos extrangeiros , reclamacoes de

térras. &c. &c.

Todos os casos relativos aos díplomatas e Cónsules extran-

geiros, ou n'aquelles em que hum Estado for parte, serao di-

rigidas directamente ao Tribunal Supremo, que nos outros ca-

Jurisprudekcia civil e CRIMINAL.— Os crimes e dilictos jul-

gados pelos Tribunaes da Uniao , sao somente os que foiáo com-
mettidos contra a mesma Uniao , nos territorios debaixo da
jurisdiccao do governo Geral , e em contravencáo ás Leis do
Congresso. Os crimes de primeira ordem, como traicáo , re-

beliáo , morte premeditada, &c. sao punidos de morte. O con-
trabando, as prevaricacoes , falcificacoes de moeda , bilhetes e

lettras de cambio, falta de pagamento das contribuicoes &c. ice.

tem por penas , multas mais ou menos fortes
,
prizoes (que nao

podem exceder a tres annos) e exposicSes publicas no pelouri-

nho. O roubo e outros dilictos infames sao punidos com acoi-

tes, cujo numero nao pode exceder a 39. As Leis civis da Uniao,
como as dos Estados particulares, sao geralmente as Leis In-

glezas , com toda a chicana do seu foro, ff A sua reforma , diz:

Mr. de la Rachefaucand-Liancoui t , seria sen 1
, duvida hum gran-

de beneficio para o povo americano : falla-se algumas vezes na
necessidade d'esta reforma, porem ao mesmo tempo nota-se a
s«a extrema difñculdade. Os advogados creados no estudo d'es-

ta confuza jurisprudencia , se entregariao com multa repugnan-
cia a huma nova pratica forence e o maior numero cié píamen-
te que nao podem haver milhores Leis , e por falta de con-

•vinecao desejariao conservar esta jurisprudencia , muito ruino-

sa para as partes e muito lucrativa para elles. Os homems de
Lei compoe mais de metade das Legislaturas e do Consresso;

e eis bastantes razoes para acreditar que estas Leis nao sof-

fterao alterado por lengo6 tempos.

L
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sos terá jurisdiccao tic appellacao , tanto de facto, como de

direito, co:n as exccpcoes e regulamentos que o Congresso fi-

aer a este respeito.

Todos os crimcs
,
excepto os d' accuzacao nacional , serao

sentenciados pelo Jury ; o que terá lugar no Estado em qué

o crime ou dilicto for commettido
;
porcm se el'.es nao forera

conimettidos no territorio dos Estados , o jury se reunirá no-

Jugar, ou lugares que o Congresso designar por huma Leí.

Seccao 3.
a — O crime de traicao contra os Estados-Unidos,

consistirá somente em fazer-lhe a guerra, reunir-se a seus ini-

migos, ou dar-líus adjutorio ; e pessoa alguma poderá ser con-

icncida de traicao senao por depoimento de duas testemunhas

do mcsmo facto, ou pela propria confissao do reo em pleno tri-

bunal. O Congresso pederá pronunciar a pena em caso de cri-

me de traicao
; porem ; nenhuma condemnacao por este crime

poderá infamar se nao á pessoa convencida ¿ e nunca a seus des-

cendentes.

ARTIGO lít

Seccao 1.
a — Todos os actos públicos, registros» e procéssos

judiciaes de cada hum dos Estados , terao fé e crédito em os

outros Estados ; e o Congresso poderá prescrever
,

pelas Leía
,

a maneira com que estes actos
,

registros e procesaos ficaráo au-

ihenticos , e os effeitos que deveriio ter.

Seccao 2.
a — Os Cidadáos de cada Estado terao direito a to-

dos os privilegios e ¡munidades, que gozarem os Cidadáos dos

outros Estados.

Toda a pessoa accuzada de traicao, felonia, e outros crimes,

ou dilictos em hum Estado, e que, subtrahindo-se á justicia,

for achado em hum outro Estado , será entregue , se for recla-

mado pelo poder executivo do Estado d'onde se tiver evadido

t será para la transportado. O mesmo acontecerá a todo o in-
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dividuo que íendo ccrarahulo huai emponho qualquer em hum
Estado fug¡r para outro.

Seccao 3.
a— Novos Estados poderao ser admittidos u Uniao ;

porem nem'hum poderu. ser formado ou erigido em os limites

da jurisdiccao de hum outro Estado, e nem'hum Estado se for-

mará pela reuniáo de hum ou rnuitos Estados, ou partes de

Estados , sera o coiiientimento das suas Legislaturas e do Eon-

gresso.

O Congresso teri o poder de dispor dos territorios ou pro-

piedades pertencentes aos Estados-Unidos, e fazer todas Leis

e regulamentos relativos a estas propriedades e territorios ; nao

podendo os artigos d'esta Constituicáo ser em caso ulgum in-

terpetrados ou explicados de maneira que prejudiquem as per-

tencoes dos Estados-U nidos , nem de algum outro Estado par-

ticular.

Seccao 4.
a — Os Estados-Unidos garantirlo a cada Estado

da Uniáo a forma do governo republicano
;

protegerao cada

hum d'estes Estados contra toda a invazáo extrangeira, e com-

mocao domestica.

ARTIGO V,

Toda9 as vezes que os 2 tercos dos membros das duas Cá-

maras julgarem necessario , o Congresso proporá emendas e al-

teracoes á prezente Constituicáo; e, se assim o requerem os

2 tercos dos Estados que forniao a federacáo , convocará huma

convencáo para propor as emendas que , n'estes casos serao va-

lidas , e faráo parte da Constituicáo, depois de terem sido ra-

tificadas pelos \ dos Estados, ou pelas Convencoes dos f d'es-

tes Estados, conforme for proposto pelo Congresso; porem nem-

huma emenda feita antes de 18C8, poderá alterar de maneira

alguma a l.
1

e 4.
1 clausula da 9.

a Seccao do artigo 1.° Nem'hum

Estado poderá ser privado , sem o seu consentimento , de hun~.

suffragio igual em o- Senado da Uniao.
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ARTIGO VI.

Todas as dividas contractadas e empenhos contratados anteS

a adopcáo da presente Constituido serao validos, e reconhe-

cidos por todos os Estados.

A presente Constituicao e as Leis que d'ella dimanarem, e

todos os Tractados feitos ou que para o futuro se facáo em no«

me dos Estados-Unidos , serao a Lei suprema da federacao.

Os Senadores e Representantes aqui mencionados ,
e^os mem-

fcros das Legislaturas dos differentes Estados , todos os func-

ionarios públicos, tanto dos Estados-Unidos como dos Estados

particulares, se obrigaráo por juramento, ou por affirmacao, a

sustentarem esta Constituicao
;
porem nem'hum juramento seri

exigido para habilitar aos cargos e officios de confianca publi*

ca , nos Estados-Unidos.

ARTIGO VII

A ratificacao das Convencoes de nove Estados (*) bastará para

o estabelecimento- da presente. Constituicao.

Feita em ConvenClío, com o consentimento unánime dos Es-

tados presentes, no dia 17 de Seutembro de 1789, 2.° da In-

dependencia dos Estados-Unidos.

(Assignado) O Presidente George Washington
,

Deputado da Virginia.

(*) O numero dos Estados que entáo formavao a Confe-

deracáo era de 13:9, como se vé, formando os dous tercos,

era o numero legal exigido para a ratificacao da Constituicao-
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ARTIGOS ADDICCIONAES A CONSTITUIDO

Em congresso, a 4 de marco de 1789.

A9 Convencoes de hum certo numero de Estados tendo, no

momento de aceitarem a Constituicao que lhe fora offerecida pe-

los seus rspresentantes reunidos em Convencao Geral, expre-

mido o dezejo d'ajuntar-lhe ampias clauzulas declaratorias e res-

trictivas , a fim de prevenir falsas interpretares e abuzos de

poder ; e como o milhor meio de assegurar os fins benéficos da

instituicao dos governos , he augmentar os motivos de confian-

za que n'elles- se deve ter : resolveu-se em Congresso geral, con-

correndo para isso os 2 tercos dos membros das duas Cámaras,

que os artigos seguintes seriao propostos ás Legislaturas dos dif-

ferentes Estados como emendas addicionaes á Constituicao, e

que só seriao validos depois da raüficacao dos | das ditas Le-

gislaturas.

Art. 1. O Congresso nao poderá fazer Lei alguma relativa

ao estabelecimento de huma religiáo qualquer , ou para prohi-

bir o exercicio de huma outra : náo poderá igualmente restrin-

gir a liberdade dos discursos e da imprensa , e o direito que

tem o Eovo d'ajuntar-se pacificamente e de apresentar peticoes

ao governo.

Art. 2. Huma mellicia bera regulada sendo necessaria á se-

guranza de hum Estado livre, o direito que tem o Povo de ter

e trazer armas , nao lhe será coartado.

Art. 3. Em tempo de paz nem'hum soldado poderá ser aqnar-

tellado cm huma casa particular sem o consentimento expnsso

do proprietario , nem mesmo em tempo de guerra se nao da

maneira que for prescripta pela Lei,
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Art. 4. O direito que tem todo o Cidadao de ter a sua pes-

íoa, casa, papéis e movéis seguros contra toda a especie de

busca e violencia nao motivada , em caso algum poderá sej vio-

lada ; e nem'hum mandado de prizao ou vesita de justica, será

expedido senao á vista de hum relatorio provavel , sustentado

por juramento ou aflirrnacáo, e descrevendo de huma maneira

circunstanciada o lugar que deve ser vizitado , assim como a

pessoa e os effeitos que devem ser apprehendidos.

Art. 5. Pessoa alguma será obrigada a responder por hum

^crime capital ou infame , senao pela denuncia ou accusacao de

hum grande jury
,

excepto em os casos de diüctos militares .

tanto por térra cosno por mar, ou na millicia, em tempo de guer-

ra ou, finalmente, em caso de perigo publico: nem'hum Cida-

dao poderá soffrer duas accusacoes pela mcsma oñenca da Lei

nem ser Coreado em hum processo criminal a testemunhar con-

tra si mesmo : tambem pessoa alguma poderá ser privada da

Tida , da sua propriedade ou liberdade , sem hum processo le-

gal e regular; e nem'huma propriedade publica, sem huma justa

remuneracáo.

Art. 6. Era todos os processos criminaes , o aecuzado go-

zará do beneficio de hum julgado publico e prompto
,
por hum

Jury imparcial do Estado em que o delicio tiver sido cominet-

tido, tendo sido o jury peremptoriamente informado da natu-

reza e da causa da accusacao. O aecuzado será confrontado com

as testemunhas que depuzerao contra elle
;

poderá apresentar

outraa testemunhas em sen favor, e chamar hum Conselho para

a sua deffeza.

Art. 7. Em os processos civis , em que o vallor do objecto

em litigio exceder a 20 dollars, o direito de juizo por Jurados

será mantido, e nem'hum facto determinado por hum Jury po-

derá ser examinado de novo em qnalquer outro Tribunal , se-

nao segundo as regras da Lei civil e os custumes.

Art. 8. Nao se exigiráo flaneas excessivas, nao se imporao

avultadas multas, nem se infligirás punicoes crueis e desuzadag.-
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Art. 9. A enumeracao feita pela Constituicao de certos di-

reitos , nunca poderá servir de pretexto para negar ou dimi-

nuir outros direitos conservados pelo Povo.

Art. 10. Os poderes nao delegados aos Estados-Unidos pela

Constituicao, e nao interdictos por ella aos Estados particula-

res , sao reservados a estes Estados , ou ao Povo.
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PARTE HISTORICA,

OBSERVALES PERLE.MINARES. — REZUMO
DA REVOEUCÁO E GUERRA DA

INDEPENDENCIA.

Trez Colonias formarao o núcleo da populacao actual dos

Estados-Unidos; e estas trez Colonias, por huma singularidade

digna de ser notada, cada huma d'ellas fundou na America

Septentrional huma associacao differente em costumes, em prin-

cipios e prejuizos. He por isto que se notao tao diversos

caracteres nos individuos que formao a associacao Americana

,

conforme a nacá'o d'onde sao oriundos.

A primeira Colonia, fundada no territorio a que se chamou

Nova-Inglaterra (*), deve o seu estabelecimento ás controver-

sias religiozas que se elevarao na Inglaterra depois da moría

de Henrique VIII., e da separacao da cumunhao Romana. Os

Calvinistas Inglezes perseguidos e vexados na sua Patria, ten-

tarao subtrahir-se ao jugo que lhes pezava na Europa passan-

do-se á America, e allí estabelecendo huma Colonia, aonde os

principios de huma justa liberdade Cevil e religioza nao fos-

sem proscriptos. O governo da Mar-Patria vio com indifi'erenca

(*) O territorrio denominado Nova-Inglaterra, comprehende
os Estados de Massachusets, Vermont, New-Hampshife , Rho~
de-Island, Conetieut, e o destricto do Maine.

M
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a nova Colonia, e ísto foi huma felicidadc para os Colonos,

que dezernbarcados dos estorvos e dos prejuizos Europeos, fcr-

marao hum excellente Código de leis Criminaes e municipaes;

e, considerando-se como homems inteiramente novos, solios de

todos os seus antigos lacos politicos e reunidos para o bem-ser

cummum, crearao instituicoes segundo os mais austeros prin-

cipios do republicanismo. Esta he a Colonia do Norte.

A Colonia do Centro, que forma hoje a Pensylvania e New-

Yorck, foi fundada pelo famozo Cheffe dos Quake-rs, Guilher-

me Penn. Este celebre enthuziasta, chamado por Montesquieu,

o Lycurgo do Novo-Mundo , e fanático por outros , he

digno de elogios a muitos respeitos; porem tambem nao está

exempto de arguicoes graves. Com effeito, se elle foi constan-

te na adversidade, preserverante, tollerante e zellozo ; tambem

nao deve esquecer-se que elle manteve a escravidao na sua

nova associacao, e mais aindá que intentou vender a nova Co-

lonia ao governo da metropole; projecío que só a morte po-

de impedir.

A Colonia, do Sul isto he a Verginia, deve o seu estabe-

lecimento a huma Colonia d'aventureiros Inglezes que a sede

do oiro chamou á America. A avareza tinha attrahido esta Co-

lonia vicioza a Verginia, aonde os que a compunhao nao per»

tcndiao ficar senao o tempo nccessario» para grangearem rique-

zas com que podessem voltar á Europa a saciarem as suas pai-

xoes, e a viverem na moleza; o sollo da Verginia rico hoje,

em produecoes agrícolas, he pobre, cm oiro: a espectativa do3

ambiciosos foi frustrada, e forao obrigados a contentarem-se

com os fructos da térra: a sorte decidió que elles ficarifío, e

fundariao, sem em tal pensaren», huma Colonia, que em hura

tiem curto periodo se tornaría poderoza e florescente.

" Assim, diz Mr. Jay (*), vé-se na Nova-Inglaterra hum

(*) Cartas de Mr. A. Jay, sobre os Estados- Unidos da Ame-
Tica, Septentrional.
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estado democrático aonde os primeiros Colonos tendo, d'esde o

principio , devedido as térras era pequeñas porcues, e nao as

tendo vendido senao a aquelles que por si mesma as queriao

cultivar, tem triumphado promptamente pelo trabalho, de hum
sollo naturalmen fe ingrato e de hura clima rigorozo. Com aju-

da das sabias medidas do seu governo, a populacao cresseo rá-

pidamente; -o amor do paiz nasceo no coracao dos individuos,

fortiñcou-se pela boa educacao, e produzio verdadeiros e vir-

tuozos Cidadaps. „
" Nos Estados da Pensylvania e New-Yorck, achao-se me-

nos virtudes políticas; rezultado necessario da facillidade com

que os estrangeiros sao admittidos no numero dos Cidadaos,

mesmo sem alli rezidirem, e sem seguirem as leis do paiz.

Mas, se a existencia de virtudes privadas pode fazer esquecer

a auzencia das altas virtudes políticas; a humanidade, e a hos«

pitalidade que destinguem os habitantes d'estes dois Estados,

fallao mui alto em se» favor. „
.
" Huma aristocracia insolente e despótica reina na Verginia.

O territorio devedido, no principio, em grandes porecoes, foi

ao depois a partílha excluziva de hum pequeño numero de fa«

millias, qne sos, invadirao as honras e a fortuna. Este desgra-

nado paiz se ressente aínda dos vicios dos seús primeiros co-

lo.nos, da desgraca de ter sido organizado e administrado por

huma sociedade de negociontes rezidente na Europa, e, a maior

aínda, -de nao ter mudado este governo senáo para receber

hum de Jacques I. Este Principe, tao infatuado das suas pre-

rogativas reaes, nao contente de ter introduzido a escravidáo

na Verginia, fez d'ella hum lugar de deportacao para os in-

dividuos condemnados pela Justica. ,,
— A este quadro pouco

lizongeiro, Mr. Jay, lhe augmenta as sombras fazendo huma

pintura senistra da sorte que espera a Uniao Americana. E nos

nos nao anirnaria-rnos a transcrevella , se ella nao formasse hum

perfeito contraste com a pintura rizonha de Warden ( veja-se

a introduecáo). Em huma nota-se a mao e o pincel de hura

M 12.
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Europeo, talvez invejozo da futura prosperidade da America;

e em outra, hum patriota americano, que só vé no futuro mo-

tivos de gloria de prosperidade e de poder. — Hoje hum

'uxo frenético, corrompendo oscostumes, ameacV destruhir, com

o patriotismo dos Americanos , a Uniao que foi sua obra. Já

lias Cidades, mesmo entre as Cidadoes da Nova-Inglaterra que

<sao os que ainda conservao mais virtudes patrióticas , os cos-

tumes nao estao mais em armonía com as institui^oes. Os des-

cendentes dos Colonos de Massachusets, nao se podem encon-

trar senao nos campos, aonde os trabalhos os tem até

aqui preservado do contagio, mas que acabará por attingil-

tios, e entao se operará a dissolucao de hum corpo política

1ao justamente admirado. " Nao se pode pensar aem horror,

continua o mesmo auctor, ñas consequencias d'esta dissolucao,

A ambicao, a inveja, o odio, irritarao estes povos rivaes: a

¿embranca da antiga uníao, augmentará a anthipatia, e dará á£

espadas hum fio mais acerado. „
" Assim, termina Mr. Jay, a pintura fúnebre, quando eu

vagaVa nos campos de Genesséa e nos dezertos do Canadá,
eu pizava talvez os Campos d'Azincourt, de Fontenoy e do

Gemmappes do novo-mundo. Rios de que eu tenho seguido a

curso silenciozo, fátigarao talvez hum dia de seus incógni-

tos nomes, as cem vozes da fama. Assim as especulacoes da

Philozophia, se evaporarao para sempre , e o azilo tao gabado
da liberdade vira a ser, pela cegueira de hum povo hoje muito
feliz, a ensaguentada caverna da licenca, da rapiña e da ty-

rannia. w
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RESUMO DA REVOLLUCÁO E GUERRA DOS
ESTADOS-UNIDOS DA AMERICA

SPTEMTRIONAL.

A boa intelligencia entre a Inglaterra e as suas Colonias

durava havia perro de hum seculo. A Política Ingleza, se le-

mitou muito tempo a ensaiar o seu poder por meio de prohi-

bicoes locaes, sempre cobertas com o especiozo veo de razoes

d'Estado. Acontecía raramente que alguma das Colonias se re-

cuzasse, aes Decretos da Mai-Patria, mesmo aquellos que de-

minuiao os seus direitos commerciaes ; mais rara/nente ainda,

ellas murmuravao contra a Corte: sonriente os Governadores

erao objectos da colera publica, huma vez que faltaváo aos

seus deveres, e abuzavao do seu poder; e entáo o povo sem-

pre lhes attribuhia tudo- o que lhe era desfavoravel. Os Subsi-

dios que pagava cada Colonia tanto era horneras, como era

•dinheiro, se regulavao fielmente sobre a sua popula-cao, e meios;

e os Povos se taxarao a si mesmos, depois de terem discuti-

do em suas Assembléas a realidade das necessidades que moti-

vavao o pedido da Mái-Patria. Era huma condiccao d'estes

Subsidios, que elles seriao empregados no continente america-

no somonte.

' Foi á sua propria Mellicia e a esta especie de dom gratui-

to, que a Inglaterra deveo a posse da llha Real, da Terra-

nova , do Canadá, da Martinica, de Guadelupe, e de Gra-

nada. Estas aquizicoes favoreció igualmente o commercio e a

navegacao dos Anglo-Americanos. Entre tanto fosse qual fosse

a vantagem q-ie d'ellas podesse tirar a Gram-Bretanha, a Cor-

te de Londres nao se dignou dar provas de saptisfacao e de

reconhecimento aos seus subditos Americanos.

Por pedido, do Rt¡ George III., á Cainra dos Curnmitn-.
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se tfssentou em dar-lhe huma indemnizacao de 200$ libras es-

terllinas, e acressimo aos seus direitos coinmerciaes , &c. Mas

na paz de 1763 com a Franca, bem longe de effectuar estas

magnificas promessas, a metropole orgulhoza dos seus felizes

successos quiz obrigar aos Americanos a pagar metade das de-

vidas da Inglaterra. A 4 de Abril de 1764 appareceo ham 1.°

Bill, taxando as colonias. A divida publica da Inglaterra era

de 150 milhoes esterlinos, e todas as ordems do Estado as-

sentarao, que a America, que nada tinha gasto senao do seu

n'esta guerra, pagasse metade da divida que os Inglezes sos,

tinhao contrahido.

As circunstancia nao eráo favoraveis a estes projectos injus-

tos: os Americanos tinhao sentido as suas forcas , e suas Mel-

licias aguerridas nos gellos do Norte, e no attaque do Cana-

dá, comecavao a desprezar soldados mercinarios, recrutados ñas

rúas e ñas tabernas de Londres. A ultima guerra com a Franca,

tinha feito com que elles se compaiassem, e mesmo preferis-

sem, a estes soldados. Os Negociantes, os Navegantes, e os

grandes proprietarios murmuravao altamente dos estorvos que

a sua dependencia da Inglaterra oppunha á actividade do com«

mercio , aos progressos da navegacáo, e ao successo das plan»

tacSes, e cultura das térras.

A estas disposicoes, naturaes a hum grande Povo separado

da metropole por huma vasta extencao de mar, se ajuntarao

cauzas, e faltas politicas, que as fortificarlo mais.

Em lugar de fazer comprar á Franca e á Hespanha a paz

de 1763, e de fazer com que estas duas Potencias pagassem

ao menos metade da divida nacional, a Corte de Londres ti-

nha tido a pessima política de se apoderar da Florida e do

Canadá. Por meio d'estas imprudentes aquizicoes, ella destruhio

as únicas barreiras capazes de retardar a independencia das

Colonias. Os Canadienses, erao sobre tudo para a Nova-Ingla-

terra, vezinhos comprehendedores, contra os quaes, ella nao

cessava de reclamar a proteccao da Mai-Patria.
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A Corte de Londres reconhecendo , mas muito tarde , os in-

convenientes do grande poder das Colonias
> tinha resolvide re-

media-los por meio de huma sugeicao gerai ; ella intentara fa-

zer as provincias americanas dependentes do Parlamento da

Inglaterra , e tirar-lhes pouco a pouco as suas cartas particula-

res , e seus direitos de Logislacao ; e para isso nao esperava

senao hum momento favoravel para come car a execucao do pro-

jecto : mas o successo era impossivel , como o demonstrou a ex-

periencia. Empregar a violencia, e a celeridade , era assoprar

de todas as partes o incendio da revolta
;

empregar a Ientura

,

e a presserveranca , era arriscado, pois que os Povos podiao

aproveitar-se da demora para fortiíicar-se contra a oppressao de

que erao ameacados. Este ultimo partido foi com tudo o prefe-

rido, e se pedirao impostos; e os Ministros Inglezes que es-

peraváo somente por algum pretexto para introduzirem tropas

ñas Colonias , só dezejavao que ellas recusassem o que se pedia.

• A Provincia de Massachuset, foi a primeira que testemu-

nhou o seu descontentamente
;

segundo a sua carta de privile-

gio, ella tinha o direito exclusivo de dar, por meio da sua

asscmbléa leis de impostos ou de taxas. Para impedir e Rei , e

o" Parlamento de attentar a este direito , ella fez de concertó

com algumas outras Provincias, as mais vivas reclamacoes á me-

tropole , mas que nao tiverao successo algum. Georges III, a

22 de Fevereiro de 1765 , deo forca de Lei , ou Sanccionou , o

Bill que ordenava í¡ que os contractos passados ñas Colonias
,

nao poderiáo ter effeito para o futuro senao fossem escriptos so-

bre papel sellado ,, O resultado d'este acto foi o sublevar-se

Boston , e pouco faltou .para que o destribuidor d'esse papel

nao fosse massacrado em hum motim de Povo , que lhe demo-

lió a casa , assim como as de muitos officiaes ceviz. O Procu-

rador Geral nao ouzou queixar-se dos auctores do motim; eo

Conselho decidió, apezar do Governador da Provincia, que as

Tropas commandadas pelo General Gates nao seriao emprega-

das contra os revoltados. N'estas circunstancias, huma Assem-
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b!éa geral de Provincia dccretou :
u que nao obstante o acto

do parlamento , seria legal todo o contracto que nao fosse pas*

sado em papel sellado. „
As desordens se extenderao muito alem de Boston, e da Pio-

vincia de Massaschusets ; e se manifeBtarao em muitos lugares,

quasi ao mesmo tempo. Em New-Port , em Rhods-Island , o

povo comecou a manifestar a sua agitacao arrastando pelas rúas

tres bonecos representando algumas personagens que elles con-

sideravao como do partido da Corte , e queimaráo estas tres

efigies no meio das acclamacoes da populaca. Os recebedores

do imposto do sello, forao forcados a renunciar a esta taxa
,

considerada como onerosa, e de tornar a mandar para bordo dos

Navios Inglezes o papel sellado, ou de o verem queimar em
-cirimonia ñas pracas publicas. Em New-Yorck , o Bill foi aco-

jínelo com grande desprezo, e lhe chamavao nos papéis publi-

ceos " loucura da Inglaterra, e ruina da America.
,,

A' primeira noticia d'esta revolta
,
que bem depressa che-

-gou a Londres , a corte nao lhe oppoz senao hum extremo ri-

gor. Os Governadores tiverao ordem de reprimir a sedicao pela

íorca, e de fazer publica a decizao do Parlamento, que em
•todos os casos possiveis concedía ao Rei , assistido das duas Cá-

maras , o direito dé sugeitar as colonias.

Entre tanto o tempo se aproximava , em que o papel sela-

do devia chegar da Inglaterra. Esperava-se o 1.° de Novembro

-e este dia era marcado pelos Americanos , como o dia do pre-

sagio Sinistro de todos os malíes que hiao cahir sobre a sua

Patria. A 5 de Ouctubro de 1765, aparecerao á vista de Phi-

ladelphia junto á ponta de Glocester os navios que traziáo este

funesto papel. Immediatamente todos os navios ancorados no por-

to pozerao o seu pavilhao a meio páo
,

signal de afílicáo; os

sinos forao embrulhados em hum paño preto , e dobrarao até á

noite; tudo annunciava a mais profunda dór. O tumulto du-

tou muitos dias. No meio da effervecencia geral os Quakers,

•que sao em grande numero em Philadelphia, se conservará© em



( o?

)

hum perfeito sócelo , e pareciao dlspcstos , a submeterem-se a

Leí do Sello. No 1." de Novembro, apenas amanhcceo, os si-

nos da Cidade principiaráo a tocar com hum som lúgubre ; vio-

se de novo dous bonecos inforcados, em hum velho álamo, jun-

to as portas da Cidade ; esta arvore d'esde o primeiro dia da

sediqáo se ficou chamando a arvore da Liberdade. Era debai-

xo da sua sombra, que os zeladores patriotas se ajuntavao para

coníerirem sobre a causa publica (*).

As tres horas da tarde (2.° de Dezembro) as duas efigies

foiáo tiradas da arvore, e queimadas
,

depois de terem sido

arrastadas por todas as rúas.

Os caffés se tinhao tornado em escolas de poütica , aonde os

Oradores populares subiáo sobre as mezas e sobre 03 bancos

,

e d'alli douctrinavao a multidao que se ajuntava de todas as

partes. Ein huma d'cstas reuuioes , hum Cidadao de New-Yorck

tomou a palavra e exortou os seus concidadaos a terem huma

conducta menos tumultuosa e menos condemnavel, rogando mes-

mo aos Aldeaos e Camponezes , a íomarem as armas para re-

primirem os ainotinadores. Os habitantes de New-Yorck recor-

rerlo a hum meio extraordinario de opposicao muito efficaz
,

e proprio para obterem a revogacáo do Bill. Elles cortvencio-

narao entre si de nao comprarem , nao só mercadorias inglezas

até a á época desejada , e de retirarem todas as encommendas

que tivessem, e que nao viessem até ao 1/ de Janeiro de 1766;

mas raesmo de nao venderem mercadorias Inglezas que nao ti-

vessem sido embarcadas até esse tempo. Esta Convenqao foi

voluntariamente adoptada mesmo pelos mercadores que vendiao

em detalhe , ou por miudo
,

que se obrigaráo a nao comprar

ou vender alguma das mercadorias inglezas que fossem introdu-

zidas. na America em contraveneno das medidas tomadas pelo

commercio.

(*) Disto nasceo o costume de se plantarem añores , a que

chamao da Liberdade, em todos os Estados, como hoje se vé.

N
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Os habitantes de Nó-.v-Yórck ainda foraO mais longe : prohi-

birao a todos os Letfrados, Jüizes, &c, de perseguir por mei->

da justica a todo o devcdor de hn:n individuo rezidcnte lia

Inglaterra j o a todo o Americano de fazer qualquer pagamento

i hnm vassalio da Gram-Bretanha , até que o Bill fosse re-

vocado. Este exemplo foi seguido por todas as Cidades e lu-

gares commerciantes da America Septentrional.

Abrio-se em diñerentes lugares^ mercados para a venda des

abjectos f¡ic¡icados no paiz; para allí se trouxe em abundan-

cia panos de linho, obras de ferro, aguárdente, papéis pinta-

dos, tapessarias de todas as quallidades, e outros artigos de uti-

lidade geral. E a fim de que as materias priineiras das obras

em Iam náo tivessem diminuicao, convencionou-se
,
que señad,

comeria mais nem ovelhas, nem carneiros; e que senao com-

praría qualquer outra carne dos assougues onde se tivesse mor»

to, bu posto em venda algum d'estes animaes. Todos os Ci-

dadaos, mesmo os mais riccos e os mais faustosos para se con-

formarem ao uzo geral, nao traziáo vestidos senao de panos

do paiz, ou ja uzados, antes do que empregar mercadorías In-

glezas. E d'esta maneira vierao todos a conhecer que a Ame-

rica podia prover-se a si mesma, sem precisar da industria, e pro-

ductes da Inglaterra. Na Carolina Meridíonul, e na Verginia

se prohibirao os transportes do tabaco para a Inglaterra.

Rezultou da interdiccao do papel ' Sellado, huma suspencáo

tubite, ou antes cessou totalmente todo o negocio que nao

j odia concluir-se sem hum tractado authentiáo. Os Jornalistas

somente continuarao a publicar as suas folhas , dando por ex-

cuza, que nao podiao dispensar-se sem expor-se a algunas riscos.

Pessoa alguma quería receber gazetas do Canadá porque erao

°-;criptas em papel sellado. Os Tribunaes de justica cessarao zt

•uas funecoes , e os portos ficarao fexados ; os cazamentos mes-

mo se nao celebravao : estabeleceu-se , em huma palavra , huma

estagnacao absoluta em em todas as relacoes sociaes.

A indisposirSo dos espiritos na Ameiica pareceo tuo perigo.
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ia na Inglaterra, qM° 5 rsvogarao do Elisio do sollo foi pro-

nunciada pela Cámara dos Cuaamuiis apezar de hum grande nu-

mero d'oppositores : 265 membros votaráo por esta revogacao

•ontra 167; e foi approvada na Cámara dos Pares por haona

maioria de 81 votos sobre 226 votantes. A 19 de Marco de.

1766, o rei Saaccionou o acto da revogacao. Os Negociantes

Americanos que se achaváo em Londres vicráo era multidáo tes-

temunhar a sua gratiJao. Os navio6 ancorados no Tamiza s*í

err.bandeirarao , c todas as rúas illuminarao.

Desgracadamente hum outro Bül veio renovar os tumultos :

#íle ordenava ás Assembléas Americanas, de recefeer ñas prin-

cipaes Cidades das suas Provincias , as Tropas Británicas que

Ihe mandava a metropole , e de ¡he fornecerem
, Q :arteis, le-

nha, azeite
,

sal, e &c. Este attentado contra a liberdade dos

colonos
,
pareceo ¡ntolleravel a todos Americanos. A corte de

Londres esperou submette-los por meio da forca , mas isio uzo

íez senao irritar mais os espiritos, sem os reduzir (*) Nos ac-

(*) A Corte de Londres era muito esclarecida e expeliente

•para nao conhecer que a opposicao que os Americanos tinháo

feito ao Bill do Sello , era huma especie de ensaio para expe-

rimentar seus recursos e suas forcas, e conhecer a tendencia do
espirito publico, para a separaeáo

,
que á muitos annos estava

tracada , e que somente esperava hum momento favoravel. Este

Bill o deo. O Governo Inglez fez sem duvida hum acto de

alta politica , em revogar este Bill que aparentemente era a

causa do descontentamente e do tumulto ; mas por nielo de hu-

ma politica mais sagaz ainda
,
quiz aproveitar-se da occasiáo par.i

introduzir tropas ñas colonias , com as quaes esperava reduzi-

las ao presente , e para o futuro. Os Americanos conhecerao o

estratagema , e d'esde logo se oppozerao á entrada d'estas tro-

pas, que só foráo recebidas em muito poucas Cidades. He de

suppor que se a metropole tivesse introduzido os seus soldada
tm todas as Cidades comerciantes , ou ao menos nos portos ríe

mar, de duas huma, ou a Independencia nao teria tido lugar

ou se teria arruinado perfeitamente o Continente da Nova In-

glaterra. A continuacae d'esta obra mostrará a verdade do que

ayanco.

N 13
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tos coneernentes ás propriedades ; novas prohibieres, confisca-

£oes , condemnacoes , &c. e hum tributo sobre o cha, suble-

varao de tal sorte a Provincia de Massachussets
,

que alli se

formou huma sedicao, cujas consequencia deveriáo ter esclare-

cido a Inglaterra sobre o perigo de suas exorbitantes perten-

$oes. Dous Regimentos chegados de Halüfax (*) fiaerao fogo

sobre o Povo de Boston , e esta imprudencia excitou huma re-

volca geral. Para se livrarem do furor dos Bostanienses , as tro-

pas Reaes forao obrigadas a refugiarem-se no forte Guilherme,

e o Conselho exigió que ellas sahissem da Colonia. O Gover-

nador quiz propor novas medidas relativas á administracao; os

Bostanienses responderá» que a Inglaterra nao tinha auctorida-

de alguma Legislativa sobre a America, da qual elles nao dei-

xariao jamáis usurpar os privilegios.

Lizongeando-se de apaziguar os tumultos , a Gram-Bretanha

enviou tropas para ficarem em guarnicao na Capital de Mas-

eachussets ( Boston). Ellas chegarao em hum grande numero de

Navios á Bahia de Nantasket, nao longe d'esta Cidade* O Ge-

neral Gage, ordenou ao Coronel Dalym pie de fazer desembarcar os

seus soldados, e de estabelecer numerosos corpos de guarda na ci-

dade (**) Em consequencia no 1.° de Ouctuhro de 1768 , es-

tando todas as disposicoes feitas , a Esquadra come^ou a por-

se em movimento em numero de 14 navios de guerra, e to~

mou tal posicao que dominava toda a Cidade, estando toda a

artilharia dos Navios assestada contra ella , e prestes a bom-

bea-la em caso de resistencia. Os soldados come carao a desem-

barcar depois do meio dia , sem se lhe fazer a menor oppo-

sicao. Elles entrarao logo na cidade cora as armas carregadas,

(*) Hallifax , he huma Cidade da Accadia ou Nova-Escos-
sia. A Accadia he huma península situada entre a fronteira Orien-

tal do Canadá , a térra nova e a Nova-Inglaterra. Foi no prin-

cipio Colonia Franceza , e depois cedida a Inglaterra pela paz

d'Utrecht , em 1763.

(**) Boston poderia entao ter, 3Q#000 almas ao rauito.
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hum parque de artílharia , e todo o aparelho usado ero huma

prasca turnada por capitulacáo. A principal guarda foi estabe-

lecida em frente da casa aonde se faziao as Assembléas da Pro-

vincia, com duas pecas d'artilharia que ameacavao este edi-

ficio.

Os Bostanicnses , ficarao vivamente chocados d'estas disposi-

coes, e nao podiáo ver sem huma violenta indignacao o as-

sento da Cámara dos seus representantes, o seu tribunal de jus-

tica
,

occupado por tantas tropas e cercado de todas as partes

pelo aparelho das armas. As rúas estavao cheias de Tendas e sol-

dados, que h :ao , e vinháo continuamente para render os pos-

tos , e que gritavao sem cessar — quem viva — aos habitantes

que passavao. O oíricio Divino era interrompido pela bulha dos

tambores e pífanos : em fim tudo offerecia a imagem de huma

prasca de guerra. Esta terrivel aparencia da torca militar iuipoz

de tal sorte á multidao que durante muito tempo , a tranquil*

lidade nao foi perturbada.

A 15 de Marco de 1770 entre as 7 e 8 horas da noite
,

huma insurreicáo arrebentou derrepente contra as tropas reaes.

Huma multidao imensa armada de páos corría contra ellas gri-

tando, u deitemos fora estes miseravets } elles nada tem que

fuzer entre nos. ,, Os soldados vendo-se provocados queriáo

cahir sobre o povo , e os seus officiaes tiverao muito traball.o

em conte-los. Derrepente , clamores vagos annunciarao de todas

a3 partes que se tinlia posto fogo á Cidade , e immediatamen-

te os sinos tocarao a fogo, e a multidao engrossou cada vez mais:

in=ultou-se huma patrulha , os soldados furiosos fazem fogo, 3

homens ficao mortos e 5 feridos gravemente , e a populaca se

dispersou. Toda a cidade estava na mais horrivel confuzao; vía-

se a multidao precipitar-se ñas rúas, e ao mesmo tempo ou-

via-se de todas as partes o som dos tambores, e os gritos de

— ús armas.— No dia sepuinte muito cedo comecarao de novo

os tumultos, c o povo se ajuntava aos militares. Mandou-se di-

zer ao Governador que o socego se nao restablecería sem que
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as Tropas sahissem da Cidade , ou qii« ilias haveria mutta ef-

fnzao de sangue. Depois de muitas ameacas de huma parte , e

muitas exitacoes daoutra, as tropas evacuarao Boston, sepas-

sarao ao forte Williams , e a tranquillidade ficou rcstabelecida.

Rezo!veu-se fazer funeraes aos tres Ckladaos que tinhao si-

do mortos pelos soldados, nao porque elles fossem personagens

de consideracaío , mas para exitar a lastima e a compaixao do

Povo para com as victimas dos Inglezes
,
por se terern queri-

do oppór á violacao da liberdade publica. Na madrugada de

8 de Marco , foráo fexadas todas as casas de commercio ; ©s

xinos de Boston, e dos arrabaldes vezinhos tocarao lúgubremente.

O enterro parou na rúa real , aonde estes tres individuos ti-

nhao sido mortos. De la o cortejo fúnebre seguido de huma

imensa multidao de Povo e de hum grande acompanhamento de

carruagens pertenceníes aos Cidadaos os mais distinctos , mar-

chaváo em hum profundo silencio , e com os todos os signaes

de dor, e de indignacao para o lugar da sepultura aonde os

tres corpos foráo depositados em hum só túmulo.

Tanto que os espiritos fermentavao d'esta sorte e que o des-

contentamente e a desesperacao , fazia exaltar todas as cabecas

Americanas, tomaváo-se na Inglaterra pessimas medidas, e que

forao (da sua parte) a causa do fatal éxito d'esta importante

crize.

Houverao poucos acontecimientos públicos durante o anno de

1770. Todas as Provincias presistiao em huma resistencia aber-

ta aos Bills d'impostos , e restriecáo de commercio. Em Bos-

ton hum Commissario tendo querido detter hum navio
,
que se

achava a partir, em contravencao das leis sobre o coBamercio

,

o povo se apoderou d'elle, ainda que este nao tivesse feito se-

nao a sua obrigacao
;

dispirao-no , untarao-no de pés, cobri-

rao-no de pennas , e neste estado o fizerao passear em huma

carreta por todas as rúas da Cidade.

O imposto, e o monopolio sobre o cha (em 1774), o qual

«órnente a companhia da India podia vender as colonias, le-
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*oíi eo cumuló 6 descontentamente) gen:!. MuttOE navios tendo

chocado a Bcston carrejados d'esta mercadoria , todas as de»

zordens occasionadas pelo papel sellado se tornaráo a renovar.

Dieéráo que era necessario oppor-se ao seu desembarque, to-

dos de huma voz unánime decediráo pela afíirmaíiva , e mani-

íesta-se na Assembléa huma violenta comocáo. líum homem dis

farcado em Indio que estava na galería solta o grito de— guerra
,

— Un hum abrir e fechar d'olhos a Assembléa se dissolveo , e

a multidao correo em chusma para o molhe , ou rampa chamada

Grifin, junto á qual estaváo ancorados os navios. Derrepento

apparecem 20 homens disfarcados em Indios
,

que nao erao ou-

tra cousa senao carpinteiros
,

patroes de navios , e calafates :

estes homens homens sobem aos navios , e em menos de duas

horas, 31'2 caixas de cha forao despedazadas e lancadas ao mar:

á multidao que guarnecía a praia lhes servia de salva-guarda. O
tumulto foi pouco violento; os rtavios, e os outros effeito3 que

elles contínhao , nao se Ihe tocou. Esta operacáo terminada cada

hum se retirou em muito 60cego para a sua casa.

Os motims populares devem ser repremidos com sabias e mo-

deradas medidas. A Corte de Londres se obitinou a nao em-

pregar senao medidas violentas , e de hum rigor extremo. O Par-

lamento decretou hum Bill , Sanccionado pelo Rei , em que

erdenava que o porto de Boston ficaria interdicto. Isto era pu-

nir a Mái-Patria dos erros de que ella culpava os Anglo-Ame-

ricanos, e entregar á indigencia cem mil familias que viviio do

commercio e manufacturas Inglezas. A noticia da interdiccao de

Boston exitou huma indignacao geral , e todos os meios forao

empregados para a manifestar. Em sua desgraca , os Bostaníen-

ees mostrarao muita coragem e constancia; reterao os navios

Inglezes qne estavao no porto ; abrirao a entrada a todos oí

Nacoes
,

excepto á Ingleza , e se prepararao para huma vigo-

rosa resistencia. O General Gage seu novo Goveinador, esta-

va encarreujado de punir os amotinadores ; elle se annunciou como

c anjo- exterminador , mas o recebimento que lhe fizeráo os Bos-
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tanienses lhe fez comprehender que para os reduzir era neces-

sario huma guerra civil
,

cujo successo era muito incerto.

Entretanto muitas Provincias , se declararás a favor dos Bos-

tanienses. A Virginia foi a primeira a dar o signal e o exent-

pío. A Assembléa d'esta Provincia declarou que o dia 1.° de

Junho, termo fixado para a execucáo do Bill, seria observa-

do como dia de jejum , de preces e de mortifica<jao , e que se

imploraría a misericordia Divina para que ella se dignasse des-

viar a America os flagelos que ameacavao a seus filhos , da per-

ca dos seus bens , de seus direitos e de huma guerra intestina;

e a fim de que ella inspirasse a todos os coracoes, e a todos

os espiritos os raesmos sentimentos a fim de concorrerem eíE-

cazmente a deffeza da sua liberdade.

Quando este Bill chegou no 1. de Julho, tudo se conser-

vou em huma tranquillidade apparente. Ao meio dia todos os

trabalhos cessarao na Alfandega , e o porto ficou fexado a todo

o navio que alli quiz entrar. A 14 recuzou-se deixar sabir os

que estaváo d'entro. O dia 1 de Junho foi observado como

do luto geral em Williamsbourg capital da Virginia Meridio-

nal, e quasi em todas as outras cidades do Continente. Em
Philadelphia todo o negocio cessou; e todos os moradores ex-

cepto os Quakers fexarao as suas lojes : os sinos dobrarao todo

o dia. Os Bostanienses excitavao a mais viva compaixao; e Boston

havia tao pouco tempo ricca
,

feliz, e tao distincta pelo nu-

mero e carácter dos seus habitantes , offerecia entao de todas

as partes a imagem da dissolacao e da desesperacáo ; cada hum
tinha parte na calamidade geral : os riccos nao comerciando mais,

hiao tornar-se pobres , e os pobres privados do trabalho hiáo

soffrer indigencia. Huma soldadesca indiciplinada
,
espalhada por

todas as partes parecia querer insultar seus malíes. Os habitan-

tes da Provincia de Massachusset vinhao he verdade em seu

soccorro ; formavao-se mesmo subscripcoes em Philadelphia a fa-

vor dos Bostanienses que por effeito do Bill de interdiccáo se

aehavao privados da subsistencia. Mas quanto estes recursos es-
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tavao lonje de bastar para huma tal penuria ! muitos d'estes

desgraciados estavao reduzidos ao ultimo grao de mizeria.

A maior parte dos habitantes, persuadidos de que tudo se

preparava á huma guerra aberta , tratarao em prover-se de ar-

mas , e em exercitar-se a manejallas. Via-se de todas as par-

tes
,

gente, que apprendia o exercicio, e as manobras; mo-

tos, velhos, paes, iilhos, e mesmo mulheres assistiao a estes

exercicios , huns para aprender, e outros para animar.

Durante este tempo o Comité de Boston , onde se achavao

muitos Deputados das Provincias , lavrou aquelle acto famozo

debaixo do titulo de Convenga'0 Solemne (*), pelo qual os

Botanienses, e todos os do seu partido rompiáo todo o cora-

mercio com os Estados Británicos, e araeacavao de huma rup-

tura todo o que repugna-se unir-se a esta liga. O novo acto

circulou bem depressa em todo o Continente Septemtrional, in-

flamou cada vez mais as cabecas Americanas, e fez decidir a

formacao de hum Congresso geral. Philadelphia foi indicada

como o lugar de reuniao do Congresso, visto a sua situacao

no centro das Colonias que lhe podiáo servir como de guar-

das ; e com effeito assim se assentou. Logo que se fixou o mez

em que deviao juntar-se, os confederados procederao á aleicao dos

seus Deputados ; e forao mandados 7 por cada Provincia , nao

tendo com tudo cada Colonia se nao hum único votto ñas de-

liberares. A abertura do Congresso se fez no mez de Sep-

tembro de 1775, na grande Salla das Assembléas de Phila-

delphia: Peyton Randolph
,

cujo patriotismo se tinha assigna-

lado foi elcito Prezidente da Assembléa. Depois da sua dei-

dad elle fez trazer huma coróa, partio-a em doze partes iguaes,

e as distribuio aos representantes das 12 Provincias confedera-

das (**). As primeiras deliberacoos tiveriío por objecto o em-

(*) Foi lavrada a Convenció em 30 de Agosto de 1175.

{ *) As 12 Provincias que adheriráo a Convtnráo Solemne,
* mandarao Deputados ao Congresso , foiiío Massachusst ts , Ver-

O



( 106 )

prego das armas, e a importacao das mercadorias Inglezas. O
Congresso proscreveo a importado. Para milhor julgar-se das

forjas da America confederada, se fez hum alistamento geral

dos seus habitantes , e achou-se que a sua populacao excedía

a 3 millioens de homens , e sobre este numero se regulou 03

meios de rezistencia activa , e passiva.

N'estas circunstancias Carlos Lée se poz á testa das novas

Mellicias que elle exercitava a nao temerem as tropas regula-

res. Este novo General tinha f ! ¡to a guerra no Canadá, na Ale-

manha, e em quasi metade da Europa debaixo das ordens dos In-

gleses. Para attacar os Inglezes os soldados de Carlos Lée nao

esp» ravao senáo huma occaziai opportuna, e apenas se espalhou

a fa¡9:i noticia de que dois Regimentos se tinhao posto em

marcha para tomarem posse do forte de Ports-Mouth, 350 A:nc-

ricanos se armaráo á pressa, e tendo chegado ao forte, orde-

narao ao Commandante Inglez que se rendesse e entregasse o

forte. O fogo de 3 pe<¿as d'artilharia, nao intimidou os sitian-

tes, e o forte foi tomado de assalto , e sua guarnido dezarma-

da. Mas nada deo tanta coragem aos confederados como a de-

zerc^ao de hum corpo de tropas consideravel que Lord Dunmo-

re acabava de empregar com successo contra os selvagens da

Verginia. Estes soldados incorporados as tropas continentaes 9

allí introduziráo a sua desceplina, e foi a mais precioza a equi-

zicao que os Americanos podessem fazer em taes circunstancias.

Em fim o momento fatal chegou, e o signal da guerra ci-

vil ja se mostrava. Gage, General das Tropas Inglezas reunidas

em Boston, sendo informado da existencia de hum depozito d'ar-

nias e munido es em Concord, 3 legoas distante de Boston ; exci-

tado pelos realistas, que lhe persuadirlo nao acharia rezistencia,

rezoheo mandar algumas companhias a Concord para se apode-

ginia, Nova-York , Pensilvania
,
Maryland , as duas Carolinas,

a do Norte e a do Sul, Coneticut, Kentuky, Delaware, Geor-
gia, e Nova-Jersey,
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rarem das armas e das municoes, e prender alguns membros

do Congresso que allí se achaváo entáo, principalmente Iíancok

e Samuel Adms, dois dos mais ardentes Che líes dos Patrio-

tas. Mas a nm de nao irritar os ánimos, que podeiiao obstar

aos seus dezignios, rezolveo obrar com precaucao, e á sombra

do mystherio.

Em consequencia elle deo ordem aos Granadeiros, e a algu-

nas companhias de Inffanteria de estarem promptas a marchar

ao W signal para fora da Cidade , com o pretexto de passar

revista. Os Bostanienses tiverao suspeitas , e advirtirao a Sa-

muel Adms , e a Iíancok de se ecautelarem. O Comité ou Com-

missáo de Seguranca geral ordenon se distribuisse as armas

;

o que com eífeito se fez. Tendo-se espalhado o rumor d'este

attaque premeditado, a 18 de Abril (1775), o povo se ajun-

tou , e tendo surprehendido os Inglezes, os obrigou a fugir

até aos arrabaldes de Boston.

A noticia d'esta accáo se espalhou bem depressa por toda a

Provincia de Massachussets , o furor dos habitantes foi extremo,

correrao as armas, e seu primeiro movimento foi o lancar-se na

Cidade e massacrar a guarnicao Ingleza. O prudente Arthmus

Wand, seu novo General applacou esta imprudente impetuo-

z-idade, e veio por campo em Cambridge perto de Boston com

205 horneas. O Coronel Putman tinha-sc apoderado de hum

posto vaníajozo em Roxbary d'onde interceptava os comboios

Inglezes. Alguns destacamentos das mellicias Americanas se

apoderaráo de muitos fortes, e fizerao as guarnicoes prezioneiras.

O Congresso na sua segunda Seecao em Pbiladelphia (1775)

nomeou para generalísimo das tropas Americanas George "NN as-

hington, que entregue á cultura das suas térras, na Virginia,

esquecia os louros que tinha adquirido ao servico da Inglaterra

tm qualidade de Coronel. Logo que a Verginia tomou parte

na guerra , elle abnndonou os seus campos e a sua caza, quando

lhe pareceo que era necessario servir i sua Patria: formou á

sua custa hum corpo de o$ voluntarios verginienses , e boubc-

N 14.
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es formar em pouco tempo a huma desceplina m:is exacta, «

menos complicada qne a das tropas Europeas; doo-lhes unifor-

mes da Btra cscolha, e armas da sna ínvencao; pois que in-

ventou füzís, e pecas de campanha de hum novo genero (*).

A eloquencia dos seus discursos, suas vistas políticas, o em-

prego generozo que elle sempre tinha feito das suas riquezas,

o seu exterior robusto e varonil , e a magnanimidade que pa-

recía respirar scu rosto , Ihe tiuhao attrahido os suffragios da

Verginia , e bastava aparecer para ganhar os da America in-

teira. Tendo consintido
,
depois de muita rezistencia a encar-

regar-se do commando geral do Exercito, propoz ao Congresso

de supprir únicamente ás despezaá da sua meza por cauza dos

numerozos officiaes que elle seria obrigado a reeeber todos oí

dias ; mas nao quiz aceitar especie alguma de soldó ou emo-

lumento , e recuzou mesmo a porcao que lhe devia competir

na destribuicao das térras entre os officiaes do Exercito , con-

forme o seu grao : recompensa que o Congresso tinha decre-

tado para os que servissem na guerra da Independencia.

Washington
,
acompanhado de muitos Officiaes generaes' que

depois se fizerao celebres, e escoltado de huma Brigada de

Cavallaria
,
chegou ao campo de Cambridge díante de Boston,

quazi ao mesmo tempo que William Howe
,

chegado nova-

mente da Inglaterra , dezembarcava novas Tropas , e substituía

no comando ao general Gage.

(•) Os mosquetes ou fuzís que Washington inventou , se

oarregavao pela culatra , o que obrigava a baila a descrever

,

na sahida , huma espiral de 3 voltas e meia , o que fazia aug-
mentar a rezistencia e prolongar o alcance.

Quanto ás pecas de campanha, ellas forao feitas por huma
maneira particular, mais curtas, e muito mais [igeiras cloque
as ordinarias , e que produziao hum maior effeito. Nao sei a
razao porque , estas armas nao forao adoptadas , e persuado-me
que ellas nao fariao o effeito dezejado , ou teriao algum deffeito

essencial. Sem isto nao comprehendo como todas as Nacoes se

¡nao aprerarao cm apropriar-se desta tao útil invencao.



( 109 )

O General Howé ardia em dezejos de assignalar-se contra oy

Americanos. Putman Ihe deo occaziao
,

postando 2$ homens

sobre as altura3 de Burkers'hill
,

posto muito vantajozo junto

a Charles-Town (*), do qual já o General Gage tinha inten-

tado apoderar-se. 500 homens de mellicias tinhao reforcado o

destacamento de Putman
,
que trabalhava por fortificar-se n'este

posto. Ilowe dezejando lanca-lo fora d'elle, se poz á tes-

ta de 3$ homens , e veio dezembarcar a 300 passos do in-

trincheiramento. Elle devedio a sua tropa em dous corpos : hum

marchava direito ao inimigo , e o outro rodeou a montanha para

cortar-lhe a retirada. Mas os Inglezes tendo-se ayancado muito,

os Americanos fizerao sobre elles huma descarga cerrada
,
que

os obrigou a recuar. Elles tornarao á carga, e este 2.°< attaque

foi tao desgranado como o 1.° N'esta dezordem
,
Howe, foi

soccorrido por hum refforco de 1$ homens que lhe trouxe o

General Bourgoyne. Os dous corpos reunidos
,

penetrarlo em

fim ñas trincheiras , e os Americanos forao toreados a aban-

dona-las. Mas ainda que perseguidos vivamente, elles se for-

marao outra vez , e tendo comecado hum novo combate que

se tornou em sua vantagem , os Inglezes forao rechassados trez¡

vezes. E ainda que os Americanos abandonassem as suas trin-

cheiras , a lista dos mortos e feridos atiesta a superioridade que

elles tinhao tido sobre os Inglezes
,

apezar da inferiori-

dade de numero. Em fim rao se pode contestar a Putman
5

e ao6 seus 2$ 500 mellicianos , a gloria de ter feito recuar em

trez differentes attaques 4$ homens escollados do Exercita

Real , e tendo á sua testa dois dos seus melhores generaes.

N'esta Epoca (1775) o Congresso publicou hum manifestó

para justificar a conducta dos Americanos aos olhos das Na-

eoes. Hum fragmento d'esta peca, fará julgar o espirito com que

ella era escripia. — " Nos nao queremos deixar a nossos filhoa

„ hum indigna escravidáo. Nossa cauza he justa, e nossos re-

(*) Capital da Carolina do Sul, sobre o no Ashley.
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cursos sao grandes. Declaramos á lace do Ceo e da Terra

,

„ que empregaremos cora huma constancia inahalavel, as armas

„ que nossos inimigos, nos tem forcado a tomar, resolutos a

„ morrer livres , untes que viver escravos Nao com-

„ batemos para fazer conquistas, mas mostramos ao mundo o

„ triste expectaculo de hum povo ultrajado sem motivo, ou

j, pretexto algum
,
por adversarios que nao tinhao provocado.

„ Estes inimigos orgullosos
,

que blazonlo de humanos e de

j,
civilizados, nos ofí'erecesn a escravidao , ou a morte ! ....

3 , Nos nao armamos as nossas raaos se nao para deflender a

„ nossa Liberdade, dom que recebemos com a luz do dia ; e

„ para conservar os bens adquiridos pela honesta industria dos

„ nossos antepagados : e declaramos que conservaremos as armas

5, em quanto os nossos agressores continuarem as hostilidades,

y e em quanto nos restar o menor temor de soffrer-inos novos

5, insultos. ,,
—

Furiozo da coragem e rezistencia que se lhe oppunha , o Mi-

litar Inglez nao mostrou essa humanidade, companheira da ver»

dadeira bravura, que dá hum novo realce ao triumpho de hum
vencedor generozo. Mas tal he o triste rezultado das guerras

civís ! Se os 7# homens que apenas restavao dos \6$ Soldados

enviados ao General Gage depois do interdicto de Boston, nao

podiab intentar imprezas muito mortíferas, elles se compensa-

vao nos prizioneiros do mal que nao podiao fazer aos Ameri-

canos livres. Gage se portou a respeito d'elles com tal eveesso,

que l!ie attrahio da parte do generozo Washington queixas , e

niesmo ameacas, ao que elle respondeo : que devia dar este

tratamento a rebeldes : esta resposta imprudente
,
expoz os In-

glezes a terriveis reprezalias , tanto mais formidaveis
,

pois que

o numero dos prizioneiros Inglezes era o triplo do dos prizio-

neiros Americanos. Lord Dunmore , Governador da Verginia,

privado das suas possessoes no interior da Provincia, se vin-

gava dostruhindo e queimando algunos Villas. Este Lord mar-

chou para Norfolk, e se propunha a íixar aili o seu governo¿
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mas as meilicias dos contornos o forcarao bem dcpressa a tor-

nai u t inbarcar-se ; e elle assignalou a sua retirada, queimando

a Cidade , aonde morreiao nao poucos habitantes.

Todas as tropas Inglrzas imitaváo o procediniento d'este bár-

baro Lord. Em 177U, huin destacamento fez sem successo al-

guin , huma tentativa sobre Iíampton na bahia de Chesapeak,

a sua volta d'e.sta expediecáo infructuosa foi marcada pelo fogo,

a violencia, e a devastacao. Sete Francezes prezos sem armas,

e pedindo a vida forao massacrados de sangue frió; e hum
navio Americano do qual a equipagem e o Capitao erao Fran-

cezes, assim como oito passageiros, tendo-se rendido depois de

huma forte rezistencia, os Inglezes os massacraiáo, sem exce-

ptuar o Capitao, que foi conduzido a bordo do navio Inglez,

alü apunhalado e depois inforcado.

ü General Grey excedeo a todas estas atrocidades, fazen-

do morrer em huma só noite , á bayoneta , mais de 400 Ame-

ricanos, dormindo em tranquillo somno.

O CtM'oael Green que se tinha assignalado contra os Hesse»

zes (*), foi apiizionado por hum partido Inglez, que o ma«

tou depois de ter entregado a espada ; mas nem hum só golpe

lhe chegou em quanto nao foi feito em postas hum seu es-

Gravo, que o cubrió com o seu corpo, até ao ultimo momen-

to. Raro exemplo de amor, em hum escravo!

Chegou a tanto a crueldade dos In,lezes
,

que alguns ge-

neraos davao até vinte libras esterlinas a todos os Indios que

lhe trouxessem a cabeca de hum Americano. Pelo contrario o

General Americano Gates recompencava os selvagens quando Ibes

traziao hum inimigo vivo , e nada dava aos que matavao hum

Inglez.

(*) A maior parte das tropas que fizerao a guerra na Ame-
rica erao Allemáes , e principalmente dos Landgraviados de
liesse , aonde o Reí da Inalaterra

,
por ajuste particular cora

os Landgraves
,

podia recrutar toda a gente que precúasse,



( 112 )

O Congres30 promulgou em 15 de Maío de 1776 o famoso

«cto
,
que declarava independente a America Septemtrional cem

o nome de Estados-Unidos da America ; acto que foi recebido

ñas Provincias com transportes de alegría. (*) Elle excitou so-

(*) Declaracao da Independencia dos Estados-Unidos. («)

Quando em o curso dos acontecimentos humanos, se toma
necessario a hum povo o rompimento dos lacos políticos que o

ligavao a hum outro ; e a tomar, entre as Potencias da térra,

o lugar separado e a cathegoria a que as leis da Natureza e de
Déos lhe dá direíto a pertender : o respeito que se deve ás

opinioes do genero humano
,
exige a declaracao da9 razoes que

o forcarao a esta separacao.

Consideramos como inoontestaveis as verdades seguíntes

:

Que todos os homems íorao criados iguaes, e dotados pelo
Creador de certos direitos inalienaveis.

Que entre estes direitos, a vida, a liberdade, e a fel¡c¡J«-

de kSo os principaes.

Que, para assegurar estes direitos, o« hómems estabelecerao

•os governos , e que estes tira» a sua justa auctoridade d'aquel-

les que governao.

Que, quando hum governo nao tende a estes fims , o povo
tem direito a muda-lo, aboli-lo, e estabelecer hum outro, fun-

dado em principios que parecerem mais convenientes a sua se-

.guranra e ao seu bem-ser.

A prudencia nos diz, na vcrdade
,

que se nao deve mudar,
por causas leves e passageiras , os governos ha longo lempo es-

tabeleeidos; e a que a experiencia demonbtra
,

que os homens
sao antes dispostos a soffrerem em quanto os malíes sao sup-

portavcis
,
que fazer-se justica , abolindo as formas de governo

a que estao acustumados ; mas
,
quando huma longa serie d'a-

( a) Es declaracao
,

que certamente he huma das iríais im-

portantes pecas dos fastos do 18.° sécalo , he obra do immor-
tal Franklin. Ella offcrece o exemplo da primeira ¿nsurrei'

cao fundada sobre os direitos do homcm , e deve ser conside-

rada como o modelo de todas as que rfeste genero s/t temfcile

d'csdc cssa epocha.



( US )

bxc tudo vivas acclamacoes om New-Yorck que ameacada de

huma invazáo próxima nao mostrara com tudo menos enthuzias-

mo pela independencia da sua Patria. Em seu delirio o Povo

de Nova-Yorck , corre em chusma á prasca publica, insulta

a estatua de George III feíta de chumbo e estanho, a deitáo

abaixo do seu pedestal, e convertem o metal em bailas de mos-

quete , de que todos os soldados encheráo os seus cartuxos. Foi

com os fragmentos d'este bello monumento
,

que os primeiros

buzos e usurpacees , tendem invariavelmente ao mesmo fim
,

isto prova que ha designio de os reduzir ao jugo de hum po-
der dispotico ; entao he seu direito , he mesmo do seu dever

,

abolir hum similhante governo, e criar novos guardas de sua

seguranca. Taes tem sido os malíes d'estas Colonias , tal tem
sido a sua paciencia, e tal he, ao prezeníe , a necessidade que
os obriga a mudar a sua antiga forma de governo. A bistoria do
actual Rei da Gram-Bretanha , he huma historia d'injurias re-

petidas , e d'usurpacoes
,
que todas tem tido por objecto redu-

zir estas Provincias ao jugo do governo o mais dispotico. „— Seguem-se as queixas , em que o Congrcsso demonstra que
o Rei de Inglaterra pertendia reduzir as suas possessoes ame-
ricanas ao ultimo grao d'aviltamento e d'escravidao , e termina

assira o seu manifestó : —
" Em consequencia , Nos os Representantes dos Estados-Uni-

dos d'America , reunidos em Congresso , tomando em testemu-

nho de nossas intencoes ao Juiz Supremo do Universo
,

publi-

camos e declaramos solemnemente , em nome e pela auctorida-

de do bom Povo d'estas Colonias, que as Provincias confede-

radas sao de facto , e tem direito , a serem Estados livres e

Independentes
;
que ellas estáo absolvidas do juramento de fide-

lidade que prestaráo a S. M. B.
;

que toda a Uniáo entre elles

e a Gram-Bretanha he, e deve ser nulla; e que, como Esía-

dos-Independentes podem declarar a guerra e fazer a paz , for-

vn- r alliancas, estabelecer commercio ; em huma palavra fazer

todos os actos que os outros Estados-Independentes tem direito

a fazerein e para sustentar a prezente declaracao , contando em
nrimeiro lugar com a proteceáo da Providencia Divina , nós

Atajemos noasas vidas, nossas fortunas e a nossa honra sagrada.

John Hancock — Presidente.

Charles Tcmpson —- Secretario.

P
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Inglezes que entramo naquella Provincia perecerao pelo fo-

go. (*).

Pouco tempo dcpois da declaracao da Independencia, Was-

hington se aproximou tanto de Boston , aonde estava o Exer-

cito Inglez
,
que o tinha como cercado. Esta posicao critica

,

e maís que tudo a falta de víveres de que já havia grande falta

obrigou o General a relirar-se; mas nao lhe sendo fácil o ef-

fectuar este designio, elle fes ajuntar os principaes habitantes

e lhe declarou que , a cidade nao sendo mais necessaria aos

intere =es do Rei , elle estava rezoluto a retirar-se e evacúa-

la , huma vez que Washington se nao opozesse á sua partida :

e eutao lhes mostrou as materias combustiveis que elle tinha feito

preparar para lancar fogo á Cidade, no caso que os insurgen-

tes o incomodassem de alguina maneira. Depois lhes dice que

reflexionassem no perigo a que estaváo expostos , e que elle,

pela sua parte, pertendia retirar-se socegadamente , se os ame-

ricanos se lhe nao oppozesscm. Exortó-os por ultimo , a parti-

ciparen! a Washington o que acabavao de ouvir.

Em consequencia , huma Deputacao da Cidade pedio audien-

cia ao Generalissimo , e lhe fez huma narracao tocante da ter-

rivel situacao da Cidade. Washington assentio a este peditorio;

e os Americanos forao pacifrcos expectadores da retirada dos

Inglezes.

A retaguarda saina apenas da Cidade
,

que Washington en-

trava por outro lado , bandeiras largas, tambores rufando, e com

(*) Acha aqui naturalmente o seu lugar huma anécdota sin-

gular, mas q-.ie passa por viridica.

Os soldados Inglezes crerao , ou fizerao-lhe crer , no princi-

pio da guerra, que elles nada tinhao a temer, porque os ame-
ricanos atiravao com pólvora seca. Ilum Oílicial que ainda nao
tinha mudado esta maneira de pencar, dizia aos seus soldados
" Nao temáis; os americanos atirao só com pólvora. „ — Nó
mesmo instante hum tambor que estava junto d'elle , recebeo

huma baila de fuzil — " Meu Cappitao , exclamou elle, nao
« ves fiéis n'esta pólvora. „
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todo o aparelho de hum triumpho. Elle foi acolhido pelos Bos-

taniens.s, coin todas as demonstracoes possiveis de reconheci-

niento e de respeito que se devia ao libertador da Patria. Du-

rante 16 mezes, Boston, tinha soffiido tudo o que ha de mais

terrivel, a Come, a sede, o frió, e mais que tudo, os ultra-

jes de huma soldadesca insolente que os tratava como re-

beldes.

Foi d'esta mancira que, a primcira Cidade onde se tinha rom-

pido a revolucáo, cahia ñas roaos dos americanos. A alegría

d'este feliz successo foi vivamente sentida por toda a confe-

deracao.

O General Howe depois de ter evacuado Boston , se apo-

derou de New-Yorck , cidade aberta de todos os lados , e que

súmente lhe oppoz huma pequeña resistencia. Elle intentava fazer

desta Cidade hum ponto de apoio , ou antes o deposito geral

das forcas Inglezas. A ¡ntencáo de Washington, nao era de

expor os habitantes a huma resistencia inútil ; e depois de ter

junto as suas principaes forcas em Kingsbridge
,

posto vanta-

jozo e bem fortificado , súmente separado de New-Yorck por

huma lingoa de térra , allí se estacionou para espiar os movi-

ínentos do inimigo. No entre tanto que o General Hov, e fazia

desembarcar as suas tropas em Manahatan , e que o fogo dos

seus navios fazia dispersar hum pequeño numero de americanos

que se oppunháo ao desembarque, toda a guarnicao evacuava

a

Cidade , e veio cccupar o posto de Kingsbridge com as suas mu-

nicoes e artilhaiia. Depois de ligeiras escaramuzas em os Ingle-

zes levarao vantagcm , Howe com hum pequeño corpo de Ca-

vallaria toinou posse das obras de New-Yorck , e depois de ter

exigido dos habitantes o juramento de lidelidade, se ajuntou ao

grosso do seu exercito em Manahatan , aonde os insurgentes o

vierao attacar no dia seguinte : elles foráo rechassados com

perda , e estes diversos choques custaráo 500 horneas america-

nos, e 70 pecas de grossa artilliaria. A tomada de New-Yorck

foi a cauza d'stas perdas, e os americanos se lizongeaváo de
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de a retomarem na primeira occasiao ; mas o incendio d'esta

Cidade foi huma verdadeira desgraca ,
e tanto mais porque foi

causado pelos seus proprios habitantes.

Alguns habitantes cuja fortuna consistía em cazas, !he pu-

zerao fogo para que os Inglezes se nao aproveitassem d'ellas*

Hum vento impetuozo secundava a sua dezesperacao , e a Ci-

dade esteve ameacada de hum abrazamento geral. Para lhe de-

morar os progressos, os generaes Inglezes dispercarao as suas

tropas em difFerentes lugares; mas tanto que se apagava. o fogo

de huma parte , estes furiozos o deitavao da outra. Muitos dis-

tes incendiarios forao mortos pela tropa, e o temor de sime-

Ihante sorte nao derr.orava os outros. A3 mulheres principal-

mente, mostravao hum ardor incrivel para destruhirem os seus

antigos lares. Em fim , hum teren da Cidade foi distruhidt»

pelas chamas , e se novas tropas do General Howe nao ti-

vessem vindo a seu soccorro , New -Yorck nao teria sido ma¡3

do que hum montao de cinzas.

Huma outra desgraca, acontecida quazi ao mesmo tempo

,

foi fao sensivel como esta aos Americanos : a prizao do Ge-

neral Lée. Este Oflicial General merecía a estima da America

inteira pelo seu zello, intelligencra , e habilidade militar. Elle

estava em Hingsbridge , 6 legoas e meia distante do acampa-

mento Inglez, em perfeita seguranca em huma caza absoluta-

mente izolada, e sómente cora huma fraca guarda, desprezando

as precaucoes porque se cria livre de surpreza. O Coronel llar-

court
,

que com hum corpo de artilharia ligeira corría o paiz,

foi informado d'estas circunstancias por hum realista Americano,

¡inmediatamente correo ao lugar aonde se achava o General Lée,

que bem longe estava de pencar no perigo que o amearava.

O Coronel aparecendo súbitamente, surprehendeo as sentinellas,

e subindo á caza prendeo o General Americano. Imediatamente

o fizerao montar a cavallo , e com a maior promptidao o con-

duzirao a New- Yorck. Este acontecimento espalhou tanta ale-

gría entre os JngJf?es , como ronstexnacao entre os America-
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no?. O odio que Lée inspirava ao Governo Bi ¡tánico, e aos

seus Generaes, sendo mais poderozo que o uzo das Nacoes

civilizadas, elles affectarao de o considerar antes como crimi-

nozo d' Estado, doque como prizioneiro de guerra. Washington

rao tendo em seu poder Official algum Inglez do gráo de Lée,

tinha proposto de o trocar por 6 Officiaes Ilesseses prizionei-

ros, ajuntando que no caso d'esta offerta nao ser aceita, elle

pedia ao menos que o General Americano fosse tratado como

o pedia o direito das gentes , e a reciprocidade dos tra*amentos

que recebiáo da parte dos Americanos os prizioneiros Ingle-

zes. O General Howe nao assentio nem em huma, nem em

outra coiza, e entao o Congresso uzou de reprezalias , orde-

nando que o Coronel Campbell , e 5 Officiaes Ilesseses fossem

metidos em huma prizáo, e tratados como o General Lée*

Esta ordem foi executada arisca, e com mais algum rigor do

que nao devia ser. O Coronel que se achara entao em Boston,

foi lancado no fundo de hum ealabouco destinado aos malfei-

tores. Washington condemnou este excesso ; elle sabia quü

Lée estara retido , mas nao prezo em hum ealabouco e mal

tratado; e temía as reprezalias; fez vivas reprezentacoes ao

Congresso, que ficarao sem effeito, c o Coronel Campbell e

os Ilesseses, nao obtiverao o sahir damasmorra, se nao quando

Howe consentio em considerar o General Lée como prizioneiro

de guerra.

Para reanimar a coragem dos Americanos , o Congresso de-

cretou em 4 de Outubro de 1776 huma confederacao perpe-

tua entre os Estados , e foi depois d'este Decreto que as Pro-

vincias Americanas forao chamadas — Estados — : os princi-

paes artigos d'esta confederacao forao:

1.° Os 13 Estados se confederarao debaixo do nome de—
Estados-Unidos da America.

2." Elles se empenhaiao todos, e individualmente, a con-
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tribuirem eficazmente á defeza commum, e a manter as suas

liberdades.

3. " Cada Estado terá a faculdade de regular os negocios do

seu governo interior, cin tudo o que nao for contrario aos ar-

tigos da confederacáo.

4. " Nen'hum individuo occupando hum Officio, Cargo, ou

Commissao dos Estados-Unidos, poderá receber prezentes , lu-

gares, ou títulos de alguma sorte de Reis
,
Principes, ou Po-

tencias Estrangeiras.

5.° Nen'hum Estado poderá enviar, ou receber Embaixa-

dores de algum Rei
,

Principe, ou Potencia Estrangeira; ne-

gociar ou concluir tratados, nem declarar a guerra (salvo em
cazo de attaque repentino) sem o consentiiuento dos Estados-

Unidos.

6. " Nen'huma Assembléa poderá conferir títulos de nobreza,

7." Nen'hum Estado poderá fazer allianca com outro sera

o consentimento de todos.

8. ° Haverá hum Thezouro Publico para o servico da Con-

federacao, o qual será formado das contribuicoes particulares

de cada Estado ; mas estas contribuicoes serao determinadas

segundo o numero dos habitantes de cada Estado, e de todo

© sexo, idades ou condicoes, excepto os Indios.

9.° Todos os annos, na 1.
a
, e 2." feira de Novembro , se

ajuntarao em Philadelphia os Deputados de todos os Estados,

que formao o Congresso Ceral, o qual será revestido de todos

os poderes que exercem os Soberanos das outras Nacoes, &c.

O Congresso nao podia dessimular-se a necessidade que ha-

via do appoio de alguma Potencia da Europa para poder hi-

tar contra as forcas da Inglatena. No principio do auno de

1776, elle tinha mandado Silas Deane em qualidade de seu

Delegado á Corte de Franca a üm de que elle procurasse
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penetrar as suas ¡liten coea relativamente á America. Silas Deane

titilsa ordem de nSo desprezar meio algum para disj-or os es*

piritos em seu favor , e para obter todos os soccorros d' armas
?

e municoes que podesse alcancar. Deane sa| lisfez com hum
lello extremo a sua commis áo. Elle soube interessar aos for-

necedores de algumas companhias particulares, e obteve por

meio d'elles o que quiz dos Arsenaes do Rei. Venderao-lh^

155 armas, que mandou para a america , aonde ellas servirá»-
»

de grande utilidade , e achou taobem meio de fazer passar ao

servico da america muitos Officiaes Francezes.

Mas a Independencia huma vez declarada, e os negocios

tendo tomado má face ; o Congresso jul^ou dever mandar á

Franca, huma embr.ixada solemne, e digna de representar a

República , e que levasse a Luiz XVI suas homenagens e em-

prnhasse este Principe nos interesses da america. A 26 de Sep-

tcnihro (1770) o Congresso nomeou Commissarios á Corte de

Franca, Benjamín Franklin, Silas Deane, e Arthur Lée. Suas

¡nstruccoes eráo de continuar a mandar armas e municoes; de

obterem do Governo Francez a pennissáo de equipar nos Por-

tos Francezes alguns navios de guerra ; solicitaren] hum em«

prestimo de 10 milhoes tornezes ; fazer reconhecer a indepen-

dencia dos Estados ; e em finí de nao deprezarem offerta al-

guina
,

para determinar a Corte de Franca a concluir com o

Congresso hura tractado de allianca.

Munidos d'estas instrucoes os enviados americanos se fizerao

á vella. Franklin qne hia como Presidente da embaixada che»

gou a 13 de Dezembro a Nantes , e poucos dias depois a Pariz.

As tropas Inglezas que oceupavao Rhodes-Island erao com»

mandadas pelo Major General Prescott
,

que vendo-se em huma

Ilha d'cnde a marinha real girava sem cessar as costas, e ten»

dó a seu mando forcas mui superiores ás que o inimigo podía
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fazer reunir n'esta parte , fazia o servico com muita negligen-

cia e falta de precaucao. Os americanos que desejavao vingar-

se da prizao do General Lée , formarao o projecio de surpre-

hender o General Prescott , e de o conduzirem prizioneiro. Na
noite de 10 de Julho (177G) o Tenente Coronel Barton , á

testa de hum destacamento de 40 homens do paiz que conhe-

eiao perfeitamente todos os lugares da Ilha, se embarcou era

alguns bateis destinados á pesca da balea. Depois de huma

navegaran de tres legoas pelo meio das barcas cruzadoras dos

Inglezes, que elle soube evitar com a habilidade, abordou final-

mente sobre a costa Occidental da Ilha, entre a New-Port e

Brisíot-Ferry , e se cncaminhou no maior silencio á casa que

oceupava o General Prescott
;
apoderou-se sem bulha das sen-

tinelias , e liutn Ajudante de Campo subió ao quarto do Gene-

ral que dormía tranquillamente e o prendeo ; e nao Ihe dando

mesmo tempo para se vestir, o conduzirao para o Continente

com tanto segredo como felicidade. Este acontecimento alegrou

sos americanos, porque esperaváo troca-lo pelo General Lée. Pres-

cott íicou extremamente afflicto, porque havia pouco tempo qué se

tinha livrado das maos dos insurgentes
,
quando foi prizioneiro

cm huma expediccao contra o Canadá. Pouco antes deste suc-

cesso, Prescott
,

(mostrando-se n'isto pouco hornera de bem)

tinha posto apreco a cabeca do General americano Arnold
,

que se vingou bem, pondo a cabeca do General Inglez a hum
preco menor que a sua. O Congresso agradeceo publicamente

ao Tenente Coronel Barton , e deo-lhe huma espada.

Entre tanto Washington se dispunha a reunir as suas tropas

om Trcntown , e ja tinha passado o Delaware quando foi as-

saltado , e quasi surprehendido por Lord Cormvalis hum dos

generaes era cheffe Inglezes
,

que o veio attacar com reforcos

destacados de Ncw-Yorck. A 6 de Janeiro (1777) as guardas

avancadas dos dous partidos se acharáo em presenca, e tudo

parecia annunciar para o dia seguinte huma batalha geral. Mas

Washington que tinha outros designios, tomou as suas medidas
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para evitar a accao, da qual nada lhe garantía o successo. Elk
levantou campo secretamente de noite e por huma manobra
hábil, ainda que precipitada. Soube aproveitar-se da sua reti-

rada, lancando-se sobre Princetown, pequeña cidade oceupada
e fortificada délos Inglezes, e da qual se apoderou de viva fer-

ca. A guarnicao d'esta Cidade
,
que estava muito fortificada, con-

sistía em hum destacamento de Hesse^ps , e em tres Regimento9
Inglezes , os quaes depois de huma vigorosa resistencia se vi-

xao obrigados a fugir, e abandonar aos Americanos suas baga-

gens, municoes, e 300 prizioneirós.

No entretanto os Inglezes estavao em armas em Trentown
e se dispunhao a marchar, quando hum Soldado de Cavallaha

Ligeira chegado a toda abride de Princetown lhes annunciou

que Washington acabava de attacar e tomar esta Praca. Os
Inglezes ficarao estupefactos com esta noticia, pois se criao

no momento de dar assalto ao campo Americano. Esta fatal

noticia desconcertou todos os seus projectos , e Cornwalis to-

món á pressa o caminho do posto tomado (*).

As percas que os Inglezes tinhao soffrido fizerao com que

elles chamassem ao seu partido os Selvagens da America
,
que

n'esta guerra se portarao com huma crueldade nunca ouvida.

Estes barbaros nae respeitaráo ao sexo , á idade , e mesmo a

opiniao, pois que tanto Patriotas (Whigs) como Realistas (To-

rys) estavao igualmente expostos ao seu furor.

(*) A retirada de Washington, he hum d'esses aconteci-

mentos extraordinarios, que a posteridade custará a acreditar.

Com efleito como conceber que dois Exercitos inimigos, da
sorte dos quaes dependiao tao grandes interesses , se tenhao

adiado em hum tao pequeño espaco como Trentown , e que
"hum d'estes Exercitos na vespera da accao se tenha podido

retirar, e esconder-se do outro com as suas bagagens, muni-

5oes , e artilharia , sem que hum tal movimento fosse percebido,

ou mesmo supposto ! Os Inglezes, que oceupavao Princetown,

forao completamente engañados, e quando ouvirao o estrepido

áa artilharia, crerao ouvir o trovao.
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A encéllente desciplina das Tropas Inglezas, tríumphava muí-

tas vejes da inexperiencia, e da coragem dos Americanos.

Washington que hábilmente evitava as batalhas decizivas, con-

¿erv&Vá o seu Exercito etn huma poz rao muito vantajoza era

Brandwi no nao lonsre do Delaware, e cobria Philadelphia, amea-

cada pelos inimigos (*). O Congresso atemorizado mandón

ordem a Washington de dar Batalha. Este nao era o votto do

Generalissimo ; mas e!le sabia tao bem mandar, como obede-

cer. A 11 de Sept^mbro (1777) a artilharia comccou a atirar

de huma e outra parte, e o día todo se passou em escaramu-

zas. A's 3 da tarde os dous Exercitos se aproximarao reci»

procamente. Washington creo perceber pelas manobras do Ge»

neral Inglez
,
que a sua alia esquerda estava ameacada ; elle

foi mal secundado na ordem que deo de se opporem a este

designio , e huma parte do seu Exercito se debandou. Durante

esta derrota huma parte do Exercito ás ordens d' Howe , for-

icava, em hum posto vantajozo, duas Brigadas, aonde o Már-

quez de La Fayette (**) servia em qualidade de Voluntario,

(*) A conducta do General Americano foi muitas vezes

,

e com razao
,

comparada á de Fabius Maximus que salvou a
sua Patria, contemporizando, e nunca dando accoes decisivas,

Washington dizia: que o único meio de fazer a guerra ás tro-

pas desciplinadas da Europa , era nunca aprezentar-íhe Bata-
lha , mas sómente esperar occazioes para destruir pouco a pouco
os Soldados , e os recursos do inimigo. Na America este me.
thodo lio ornáis seguro, ou antes , he o único admissivel

;
por-

que nunca tropas bizonhas podem aprezentar-se em face de
hum inimigo aguerrido e desciplinado , com probalidade de
successo , e huma batalha, pode decidir, o que quazi nunca
acontece na Europa , da sorte de toda a guerra.

Em hum paiz immenso, sem Cidades, e por tanto sem ví-

veres, coberto de montanhas , de rios , e de obstáculos a cada
passo , a guerra de postos he sempre. destruidora para hum ini-

mi<ro na » aclimatizado , e continuamente fatigado pelas longas
marchas , e por necessidades de todo o genero.

(**) La Fayette, logo no principio da guerra da Indepen*
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ainda que o Congresso lhe tivesse dado a patente de Major

General. Este moco Official fez tantos esforcos para tornar a

reunilas ,
que o conseguio ; e animando-as com o seu exempio

,

as fez avancar á bayoneta callada contra os iaimigos. Ellas se

sustiverao hum momento; e La Fayette hia ganhando vanta-

gem sobre os Inglezes
,
quando recebeo em huma perna , huma

baila de fuzil , o que obrigou a deixar o combate. Este inci-

dente fez esmorecer os Soldados. As Brigadas principiarao a

recuar e a dividir-ss , e nao foi mais possivel o reunilas. No
mesmo lugar, e quazi ao mesmo tempo , hum grande corpo

de Vergienses debandou diante de Lord Cornowallis, deixando

inteiramente descuberta a alia direita do Exercito Americano.

Este momento critico foi o que escolheo o Gtneral Knipau-

sen (*) para attacar a esquerda dos Americanos. Para isto

,

elle marchou em duas columnas
,
que avancaráo separadas , hu-

ma para entreter as tropas Americanas de reserva , e a outra

para attacar huma batana, da qual dependía a sorte da alia

esquerda, e a bataria foi tomada em hum instante. Esta ul-

tima desgraca obrigou o grosso do Exercito continental a pre-

cipitar-se sobre o caminho de C'hester, levando comsigo, e na

maior dezordem seus feridos
,

artilharia, e bagagens. Súmente

a Brigada do General Waine, que se tinha reunido sobre as al-

turas, guardou a sua poz¡9ao até á noite, e susteve com corageia

o fogo do inimigo, e fez a sua retirada em boa ordem (**).

dencia , enthuziasmado pelos exforcos heroicos dos America-
nos, e talvez por hum pouco de odio aos Inglezes, sentirr.ento

nato em todos os Francezes, fez equipar hum Navio á sua

custa , e sem licenca da Corte de Franca, abandonou o seu

paiz , € veio servir ñas íileiras Americanas. Este moco Officiul,

que tanta bulha tem feito na Europa, se cubrió de gloiia n'esta

guerra, e fez servicos reaes , e de grande importancia , como
ee verá n'este rezumo. Os Americanos lhe foiáo senspre gratos,

« seja testemunha, a sua ultima estada nos Estados- Unidos.

(*) Cheffe das tropas Hessesas.

{**) A aecáo de Brandwine justificou a repugnancia que

Q 16.
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Huma vantagem consideravel fez esquecer aos Americanos,

esta vergonhoza accao de Brandwine. O General Burgoyne

,

á testa de 10$ homens , se tinha avancado imprudentemente

ñas vastas planices de Saratoga ; e ainda que elle tivesse fi-

cado superior em diversos choques , bem depressa se vio cer-

cado por muitos corpos Americanos
,

aponto de nao poder

avancar, nem retirar-se. Seria diílicel descrever a horroroza an-

gustia a que estava reduzido esta porcao do Exercito Inglez.

As tropas, fatigadas por longas marchas, e esgotadas as forcas

por trabalhos continuos , e combates encarnicados que erao

obrigados a suster a cada hora do dia ; vendo-se abandonadan

pelos Canadienses, e pelos Selvagens; estando em fim redu-

zidas de 10$ homens a 6$ , tendo perdido seus melhores Of-

ficiaes e Soldados, estaváo reduzidos a dezesperacao. Além

d'isto ellas se achavao cercadas por hum inimigo quatro vezes

mais numerozo, e conhecendo muito bem as suas vantagens

locaes, e esperando em pozicoes inexpugnaveis
,

que o tempo

acabasse o seu triumpho. Os Soldados Inglezes obrigados a

estarem continuamente em armas , no entretanto que o fogo

dos Americanos levava fileiras inteiras , conservavao a sua in-

trepidez ; e sucumbindo a huma dura necessidade sem mur-

murar , elles se mostravao dignos de huma melhor sorte. Em
fim nao se esperando mais successo algum procedeu-se na

manha de 13 de Outubro (1777) á revista dos víveres, e tc-

conheceu-se que apenas elles poderiao durar 3 días. Em hu-

ma tal afilioao o Exercito de Bourgoyne nao podia mesmo es-

perar húma capitulacao honroza: milagres só o podiao salvar,

e mais se defferia em tomar hura partido, mais a situacao

prezente se tornava desgracada. Bourgoyne ajuntou nao só os.

Washington tinha ás accoes geraes. Elle sabia que os Ame-
ricanos erao proprios para combater com superioridade ñas oc-
cazioes em que a bravura pessoal pode decidir o successo

f
mas nao ñas accoes em que a victoria deve ser o fiucto da
obediencia, da desciplina, e das combinucoes da táctica.
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Oiíaciaes superiores, como os Capitaens de Companhia. Derrame

a sua dcliberacao as bailas Americanas assobiavao em torno

d'elles , e penetravao muitas vezes na tenda aonde estava o

conselho. Decidío-se
,

poi vottos unánimes
,

que era preeizo

ceder á fortuna, e propor huma capitulacao ao General Ame»

ricano Gates. Dous dias forao empregados a fazer os artigo?,

e Gates vencedor uzou da victoria com huma nobre modera-

cao. As tropas Inglezas sahiráo do campo a 17, em numero

de 6$ homens com todas as honras de guerra, tambores to-

cando , mechas accezas , bandeiras soltas , e artilharia de C^.m-

panha. Sahindo do campo de Saratoga , o Exercito vencido

marchou pelo meio das fileiras ininrigas , formadas ría batalha

na estrada, e sobre as alturas que a flanqueavao, e entao lar-

gario as armas e bandeiras , e abandonarlo a sua artilharia de

campanha
,
composta de 37 pecas , e huma quantidade consi-

deravel de cartuxos , bombas, bailas, &c. ; depois forao con-

duzidos para Boston , onde se deviao embarcar para a Ingla-

terra , tendo jurado antes o nao sexvir mais contra a nova

República.

A alegría deste fausto successo foi augmentada pela vigorosa

deffeza do forte de Redbanck. onde o Cavalheiro Dupiessis-

Maudit, oficial Francez que conimandava a artilharia debaixo

das ordens do General Americano Green, desfez inteiramente

hum numeroso destacamento do Exercito Real. No attaque d'es"

te forte os Hesseses forao cubertos de hum chuveiro de bailas,

que se Ihe atirava quasi á queima roupa, por detraz dos aba-

tbes. Via-se a cada instante, os Oiuciacs juntarem os seus sol-

dados , e reconduzi-Ios á trincheira dos abatizes , e cahirem ao

meio dos ramos que elles se esforcavao de cortar. Destinguia-

se entre elles o Coronel Allemao Donop, Commandante do

destacamento
,

pela sua bella figura e coragem : virao-no ca-

hir como os outros. Entao os Inglezes abandonarlo o attaque em
desordem e ganharao os bosques. Duplessis-Maudit fez levantar

as pallissadas e sahio com hum destacamento. Foi entao que ell?
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percebeo , tanto quanto o permittia a obscuridade da noite, o
deploravel espectáculo dos morios e agonizantes : huma voz ss

levantou do meio destes cadáveres: era a do Coronel Donop:

Duplessis, o fez transportar á hahitacao visinha, donde espU

rou no dia seguinte.

Apezar da habilidade de Washington e dos seus esforcos elle

nao poude impedir os Inglezes de se apossarem de Philadelphia,

commandados por Lord Cornort-allis
, que entrou n'esta Cidade

em 26 de Septcmbro (1777) á testa de hum forte destacamen-

to de Inglezes e Hesseses , ficando o resto do Exercito junto

á Cidade.

O Congresso se mudou para Lancastre.

Foi assim que a rica, e populosa Capital da Confederacao

cahio no poder dos Inglezes, depois de huma batalha sanguino-

lenta, e consequencia das manobras tao defficeis como habéis

dos dous Exercitos. Washington
,

por huma marcha bem en-

tendida , se aproximou do Exercito Inglez na distancia de 6

legoas. A perca de Philadelphia nao produzio entre os Ame-
ricanos , a falta de animo de que os Inglezes se lizongeavao.

Os Americanos sotfierao n'esta guerra tudo o que ha de mais

horrivel. Suas tropas, nao só lhes faltavao viveres, mas em to-

das as cousas necessarias para o servico militar havia huma falta

absoluta , mesmo nos objectos os mais indispensaveis. Recla-

mava-se , mas em váo , fardamentos tao necessarios á saude e

á dignidade do soldado. Cubertos de trapos, julgar-se-hia an-

tes que elles erao salteadores
,

que deffensores da sua Patria.

A maior parte por falta de capatos marchavao com os pés

descalcos sobre a térra gellada. Apenas tinhao algumas cuber-

turas para se defenderem do frió excessivo das noites. Hum gran-

de numero cahio doente , e outros , a quem a sua nudez e O

írio tornavao incapazes de servir , nao sahiáio mais das Búas bar-
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yzcm ou caías, para onde os officiaes os conduzíaa. Ma¡s de

35 homens se achaváo por estas causas impossü'iiitadc? de con-

tinuarem a servir. A isto se ajuntava a insalubridade do clima,

• frió da estacao , e o soldado opprimido de fadiga e gelado

do frío, pelo servico continuo que era obrigado a fazer de día

e de noite, nao achava por leito na sua barraca, em os pou-

eos instantes de repouzo, senao a térra húmida e gelada. Por

estas causas as molestias se propagavao , e os Hospitaes estavao

•empre cheios.

Mas nada podía desanimar aos Americanos, que supportavao

Com huma constancia rara , os inumeraveis malíes que soffria».

Entre mil exemplos que poderiamos citar , nós relataremos

hum sonriente. Nos fins de Fevereiro de 1781 , La Fayette á

testa de hum destacamento composto de Americanos e alguns

Francezes , sahio de West-Point
,
para huma expediccao contra

Porths-Mouth na Virginia. Como a empreza de que se tratava

requería segredo , as tropas Americanas tinhao sabido do campo

eem se terem próvido da menor cousa que lhes fosse necessa-

rio, crendo nao auzentar-se se nao por tres ou quatro dias. Logo

que voltaráo depois de tres semanas , La Fayette recebeo de

novo ordem de tornar á Verginia , e de deffender este Paíz

o melhor que lhe fosse possivel
,
ajudado das mellicías que po-

desse ajuntar. La Fayette nao tinha nein dinheiro nem víveres,

nem mesmo vestidos para a sua tropa. Em Baltimore (*) elle

fez conhecer as suas necessidades , e os negociantes lhe derao

todo o dinheiro necessario , e as damas d'esta cidade se encar

regarao de fazer as carnizas , e de fornecerem o paño de linho

necessario para os doentes. O que raais inquietava a L? Fayette,

erao as desercoes. Os soldados que viao, que os hiáo cada vez

mais apartando dos seus re^inientos, desertavao em grande nu-

mero, e a pena de morte nao era suficiente para conte-los. La
Fayette que tinha estudado a fundo o carácter do- America-

(*) Capital do Estado de Marjland,
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na , fez publicar que elle marchava contra hum inimígo pode*

rozo, e que por tanto esperava nao ser abandonado pelos seus

soldados em huma campanha longa e penivel , e que despidiria

todo aquelle que commettesse huma falta grave , como indigno

de servir ao seu paiz : imediatamente deo o exemplo despedin-

do hum soldado condemnado á morte por Desertor. Elle em«
prehendeo huma marcha forcada de 66 legoas ; a campanha du»
rou 7 mezes , e ainda que os soldados nao recebessem paga

,

nem tivessem capatos a ponto de terem os pés cortados e cheios

de feridas por huma marcha continua, hum só nao desertou.

A necessidade de dinheiro, esse movel de todas as operacoe3,

poz muitas vezes os Americanos no mais cruel embaraco, o que

obiigou aos seus Legisladores a recorrerem ao papel moeda. Os

Inglezes que ¡nundavao o Continente, poderao contrafaze-lo e

o multiplicarao táo prodigiozamente
, que o fizerao cahir em hum

descrédito absoluto. O Congresso a quem este estratagema, in-

teressado e politico ao mcsmo tempo, tirava o seu único recur-

so , tomou o partido de declarar traidor á Patria todo aquelle

que nao recebesse este papel com a confianca devida. O povo

murmurou, mas obedeceo, e este acto despótico salvou a Ame-
rica Septemtrional da sua ruina.

Com tudo o papel moeda (*) cahio em hum grande descré-

dito , do qual o menor dos inconvenientes , era o fazer perder

5 por cento ao mez , ao dono dos bilhetes; e apezar das leis

severas a este respeito, já em 1779 hum dollar em prata, va-

lia 40 em papel.

Foi n'estas circunstancias que chegou a Philadelphia Mr. Ge-

rard , em qualidade de Ministro Plenipotenciario de Fran?a em

(*) Eis a forma d'este papel moeda: — De hum lado vía-

se hum homem grosseiramente dezenhado, vestido á Romana,
com huma espada na mao direita , e ao lado d'esta espada es-

tava escripto— libertas — ; elle pizava aos pés hum rolo de

papel aonde estava escripto — idAGNA Carta — / e no reverso

estava o valor do papel.
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11 de Julho de 1778. Huma Deputacao do Cjngresso foi r«-

cebe-Io e o conduzio á casa que ilie tinhao destinado, e ar«

tilharia salvou quando elle entrou na Cidade. O dia 6 de Agos-

to , foi hum dia memoravel para os Americanos : este dia lhea

ofiereceo o magnifico espectáculo, dos Representantes dos seus

novos Estados, dando audiencia ao Ministro do primeiro ilei da

Europa,

A Franca tendo reconhecido a Independencia dos Estados-

Unidos , declarou a guerra á Inglaterra , e íl-z grandes prepa-

rativos tanto por mar como por térra, para fazer ettectiva a pro-

teccao que tinha concedido aos novos Estados Americanos.

Teniendo que huma frota Franceza nao entrasse inopinadamen-

te no Delawcre (*) , os Inglezes evacuaráo Philadelphia , aonde

lhe era impossivel manter-se a mais tempo (**)

Washington informado dos movimentos do Exercito Inglez
,

para retirar-se , levantou campo , e inanobrou para o seguir. Os

dous Exercitos , tendo-se aproximado, em hum lugar chama-

do Montmouth
,

seguio-se huma batalha a 28 de Julho de 1778,

que feria sido declziva a favor dos Americanos, se tcdos os cor-

pos tivessem exactamente obedecido ás ordens de Washington.

Os Inglezes se lisongeavao de reparar suas derrotas , e de

triumpharem por fim da resistencia vigorosa de hum inimigc

que elles consideravao como nao podendo rezistir-lhes : mas hum

obstáculo formidavel se oppoz ao successo imaginario que elles

tinháo previsto no futuro: a declaracao de guerra pela Franca,

exemplo que foi seguido pela Hespanha , e mais tarde pela Ilollan-

(*) O Delaware banha os muros de Philadelpliia . e entra

no mar nao lonje d'esta Cidade.

(**) O Exercito Inglez era entao commandado pelo Gene-
ral Lord Cliton

,
porque Lord Howe tinha dado a sua dt-

xniesáo.

R
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áí Fbí ehtao que se vio a Inglaterra, como dobrar da forcas

e de energía para fazer frente a todas estas potencias.

Huma Esquadra Franceza ás ordens do Conde d'Esíaing, ap-

pareceo nos mares da America nos principios de Julho (1787):

ella era composta de 12 naos, e 4 grandes Fragatas, trazan-

do a seu bordo (j$ horneros de desembarque. A esquadra In-

glcza commandada pelo Almirante Iiowe (•) constava de 6 naÓ3

de 71, 3 fragatas de 50, e algumas curvetas , e além d'isto as

equipagens estavao incompletas e fatigadas de huma longa es-

tada no mar. Com tudo d'Estaing nao alcancou vantagem al-

guma , sobre esta esquadra
,
que era ao muito , metade da sua.

A guerra de Ierra continuava com successos mais ou menos

indecizos. Os Selvagens tomarao huma parte mais activa que

nunca, na campanha de 1778. Ainda que elles se tivessem

intimidado pela victoria que alcancou o General Gates em Sa-

ratoga , e que mesmo lhe tivessem dirigido folicitacoes ; cora

tudo as intrigas dos agentes Británicos , e seus prezentes con-

tinuos, os tinliao feito conservar paríidarios da G ram-Bretanha.

Em fim os Colonos emigrados, que se tinhaó unido a elles,

nao cessavao de os excitar instigando-os por palavras, e por

prezentes, principalmente pelos licores fortes que he a paixao

dominante dos Indios de toda a America : isto junto á sua

sede natural de sangue , e de pilhagem , os determinou fácil-

mente a fazerem correrías ñas fronteiras Septemtrionaes , aonde

espalharao o terror, c a dissolacao. Os Cheffes mais perigozos

d'estes Selvagens, erao o Coronel Inglez Butler , e hum certo

Brandt, 06 seres os mais ferozes que tem produzido a especie

humana. Elles nao perdoavao nem a idade, nem ao sexo, e

levavao a toda a parte a dissolacao , e a morte. Relataremos

hum só exemp'.o, que dará huma idéia aproximada do que

fizerao os Selvagens n'csta guerra.

(*) Este Almirante Howe , era irmao do General Hom o.
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Aíguns habitantes do Conecticut tinhao estabelecido na mar-

gena Oriental do Susquehana (*) a Colonia de.Wioming, tora-

posta de 8 Villas, ou Aldeas popialozas, e ricas. Todos 09

habitantes viviáo em huma feliz mediocrecidade j e com hum
clima sadio e temperado; este pequeño paiz ofierecia, pela in-

nocencia e felicidade dos scus habitantes, huma viva imagem
d'aquelles tempo3 fabulozos que dcscrevem os Poetas com o

nome de idade d'oiro. Mas a felicidade domestica de que ellos

gozavao nao pode reprimir o ardor bellico que os inflamava

pela cauza commum , e 1$ jovens Wiomíngenses correrlo a

reforrar o Exercito Americano. Apezar da auzencia d'esta bri-

Ihante mocidade , a abundancia das recoltas nao teye dinñ-

nuiiao, e a fertilidade d'este feliz territorio ofierecia hum pre-

ciozo recurso ao Exercito Americano : o espirito de partido

veio perturbar a tranquilidade d'estes felizes Colonos. Os To-
rys (**) menos numerozos entre elles que os patriotas, mas
que se distinguido pela sua arrogancia

,
jurarao de vingar-se de

alguns insultos que julgavao ter recebido. No principio do

mez de Julho (1778), os Selvagens aparecerao de repente ñas

margens do Susquehana, tendo á sua frente Butler, e Brandt,

bem conhecidos pela sua ferocidade. Esta tropa formara ao

iodo 600 homens , dos quaes hum quarto erao Indios, e o

resto era composto dos proprios Torys de Wioming disfarca-

dos , e que até se tinha pintado para se assemelharem aos In-

dios. Os Colonos de Wioming tinhao construido 4 fortes ou

grandes reductos, que estavao oceupados por 500 homens ás

ordens de hum tal Zebulon, homem de huma coragem a

(*) O Susquehana he hum rio que corre na estremidade
Septemtrional da Pensylvania.

(**) Da-se na Inglaterra o nome de Torys aos partidarios

do Governo, e do Ministerio. Na America erao dezignadqs
por este nome os realistas, ou os que seguiao o partido Iu-

glez : he opposto de Wigt que dczigna hum Pntriota.

R 17.
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toda a prova, mas de nen'huma capacidade. Apenas, d'estes

quatro fortes, aquolle que estafa mais h>nge foi attacado, a

guarnicao o dezamparcu, e fugio sem ter opposto a iríais pe-

queña rezistencia. O segundo vigorozamente attacado se ren-

deo á discripcao, e excepto as mulheres tudo o mais foi pas-

sado á espada, Zebulon se retirou entáo ao principal forte

chamado Kingston.

Os Velhos , doentes , mulheres , meninos , e em fim tudo o

que nao estava em estado de pegar em armas, corriao para

elle em multidao, como para o derradeiro azilo aonde havia

alguma esperanca de salracao. A pozicao era susceptivel de

deffeza, e se Zebulon se tivesse conservado n'ella
,
podia de-

morar os inimigos até que chegassem soccorros. Mas Butler

prodigou toda a sorte de promessas para o fazer sahir do forte,

e o conseguio
,

persuadindo-o de que se elle quizesse consen-

tir em huma entrevista no campo , o cerco seria immediata-

mente levantado, e se convencionaria em hum arranjamcnto.

Butler se retirou com effeito , e Zebulon sahio entao do forte,

e marchou para o lugar convencionado
,

que era muito dis-

tante do forte. Elle tomou a inútil, e pcrigoza precaucao de

se fazer acompanhar por 400 homens que compunhao quazi

toda a sua guarnicao. Chegado ao lugar convencionado, o im-

t
rudente Zebulon , nao achou ninguem allí. Affiicto de ser

obrigado a entrar no forte sem ter nada concluido , elle se

encarninhou para humas alturas que ao longe se viao, na es-

peranca de alli encontrar algucm com quem fallasse , e sou-

besse algumas noticias. Depois de muito marchar nao vio hüm

só ente vivo ; mas longe de fazer alto , elle parecía arrastado

por hum destino irresistivel , e avancava sempre. O paiz já

rao offerecia de todas as partes, se nao profundas florestas,

e huma pequeña estrada; em fim, elle vio huma bandeirola,

que parecia convidal-o a proseguir a sua marcha. O individuo

que a trazia , como se temesse huma tráicao, se retirava fa-

zendo signaes pelo caminho que seguía Zebulon. Entretanto
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os Indios que conhociá'o perfectamente o paiz , hábilmente fe

tinhao aproveitado da obscuridade dos bosques para o cerca-

rem de todos os lados, e Zebulon nao prevendo o perigo da

sua situacao , continuava a marchar para convencer os traido-

res de que elle os nao queria trahir : mas , bem depressa elle

foi dezenganado de sua funesta seguranca.

Em hum momento os Selvagens sahem da sua emboscada,

e cahem sobre elle dando grites horriveis. Zebulon formou

hum quadrado da sua pequeña tropa, e mostrou mais prezenca

d'espirito no perigo , do que se tinha mostrado abil ñas ne-

gociacoes. Aínda que surprehendidos , os Americanos se bate-

rio com tanta constancia, que o successo principiava já a

declarar-se a seu favor, quando de repente hum Soldado per-

turbado pelo medo , comecou a gritar — " meta velía , o Co-

ronel ordenou a retirada. „ — No mesmo instante os Ame-

ricanos se dispercáo, e os Selvagens se precipitao no imio

das fileiras , e fazem huma horrivel carnagem. Os fugitivos

morrena á baila, e á frecha; e os que rezistem morrem de-

baixo das cimitarras, e machados dos barbaros. Feliz o que

espira mais cedo ! Os Selvagens rezervao os vivos para lhe

darem tormentos; e os Torys loucos de raiva , e de vinganca,

por nao terem armas despedacaváor os seus prizioneiros com

as unhas , e com os dentes. — Quanto he terrivel o espirita

de partido!... Nunca derrota foi mais completa, nunca mas-

sacre algum foi acompanhado de tantos horrores.

Os ferozes vencedores attacarao de novo Kingston , e para

atemorizar os restos da íruarni<;ao
,

pelo mais execrawl dos

expectaculos , elles deitarao na praca 200 cráneos ensanguen-

tados de seus irmaios degollados. O Coronel Deninsson que

ficou commandando o for+e , vendo a impossibilidade de de-

fender-se , mandou perguntar a Butlcr quaes seriáo as con-

dicSes que lhe concedería se se rendesse ; este, hom-nn feroz

só respondeo ao mensageiro — 11 O machado ,,
— Reduzidn

a esta horroroza alternativa, ou de morrer com armas namiío.
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tm de reruler-se á discripcao de hum inimigo bárbaro , elle

preferio o ultimo partido, esperando ainda generozidade, e

.ompsixao do feroz Inglez. Os Selvagens entravao no forte,

c fizerao sabir os vencidos
,

que esperavao ser conduzidos a

huma morte prompta; mas adiando que os supplicios parti«

cubres de cada hum d'ellcs os demorariao muito , os barba-

ros ¡niagir.arao fazer entrar aos velhos , mulheres , e meninos,

sem distir.ccao, era algumas cazas e barracas, e de fazel-os

morrer a todos de huma vez de¡tando-!he fogo, para se de-

leitaren! cornos gritos lamentaveis das suas victimas. Depois de

terem lancado fogo ás habitacoes , destrubirao as plantacoes , e

finalmente o seu furor chegou a tanto, que cortaiáo a lingua

a tocios os animaes domésticos d'esta infeliz Colonia.

A destruhicao de Wioming encheo de horror, e de com-

paixá'o aos Estados-Unidos. Elles prometerao vinganca ; mas

o estado actual da guerra , nao o permettia entao. Com tudo

n'oste mesmo anno (1778), forao emprehendidas algumas ex-

pedicoes contra os Indios, ñas quaes as reacoes forao crueis.

O Coronel Americano Clark á frente de hum grande desta-

camento partió da Verginia para destruhir os Illinezes esta-

belecidos sobre o ]\Iississipi superior; elle esperava surpre-

hender, e destruir este povó bárbaro. Depois de ter costeado

o Ohio , elle se dirigió ao Norte para Kaskakias
,

Capital ou

lugar principal d'este povo selvagem. Os Americanos surpre-

henderao os habitantes que estavao entregues ao somno, e que

por tanto nao fizerao rezistencia. A Cavallaria correo entao

•todo o paiz , e oceupou todos os lugares habitados. O terror

era universal , e por toda a parte os Indios corriao a prestar

juramento de fidelidade aos Estados- Unidos. De lá o Coronel

Clark marchou contra outras povoacoes, e tendo-as surpre-

hendido, poz tudo a fogo, e a sangue , e os Selvagens ex-

perimentara© por sua vez todos os malíes que tinhaio feito

soffrer aos seus inimigos. Esta vinganca os fez mais temidos

ñas suas ckcuinops , e deu coragem aos Americanos para se

defíenderem contra elles.
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Huma expedicao soniilhante foi emprehcndi Ja pouco tenipo

depois contra os Torys , e os Indios do Susqucbana. Estes

crao os auctores da ruina de ^Yioming; e a nao serem avi-

zados morreriao todos, mas as suas cazas, aldeas, planta-

do es, tudo foi destruhido a ferro, e fogo.

JIum acontecimento imprevisto encheo de pasmo e de

indignacao a toda a America: a traicao do General Ar-

nold , cheio de honras, e considerado por muitas accoes bri-

lhantcs , entre ellas a entrega de Saraíoga em que elle tinha

tido grande parte. O ouro corruptor dos Inglezes lhe fez aban-

donar a sua patria, de que elle foi o devastador e o incendia-

rio , cobrindo-se de opprobiio c de huma ¡infamia eterna (*)

Tinha-se confiado a este pérfido o commando de 2:500 ho-

mems , e 4 fortes importantísimos. Henrique Cliton ajuntou huma

especie de Conselho formado dos seus ajudantes de Campo e

de alguns outros officiaes, para deliberarem sobre os meios de

comprarem o general Americano. Achou-se perigoso o propoi-

Ihe a dezei cao do corpo que elle commandava , créo-se mais

conveniente o attrahir a sua devizao a hum lugar convenciona-

do entre os dous generaes, aonde se deviao postar tropas suf-

ficientes para as cercar e faze-las prizioneiras. Tendo-se tomado

esta determinacao , tratou-se de as communicar a Arnold que

já estava, havia muito tempo comprado. O Ajudante Generd

(*) Nao posso deixar de reííerir, a i esposta de hum Ameri-
cano a este traidor, digna sem duvida dos antigos Romanos.

Arnold, pouco depois da sua fuga; perguntou a hum prizio-

neiro Americano: u Que me fariao os Americanos, se me to-

massem ? „ — Elles vos cortariáo a perna que foi ferida ao ser-

vico da República ( b) , a enterrariao com honra (respondeo o

Republicano) e depois vos fariao enforcar. —

(b) Arnold foi /crido gravemente em huma perna . na ai-

cao de Saraíoga.
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Andró, moco de grandes esperancas e geralincnte estimado, of-

fereceo os seus servidos, apezar dos perigos de huma tal ne-

gociacao. Eile se disfarcou em paizano, chegou ao campo Ame-

ricano, penetrou até á tenda do General Arnold , convencionou

tudo com elle , e voltou para New-Yorck. Mas tendo sido ob-

servado por tres mellicianos , elles o agairarao, e fizerao-lhe &1-

gumas questoes , ás quaes elle respondeo titubeando, e teve

mesmo a indiácript;áo de offerecer aos soldados hum relogio e

100 guineos para o largarem , e finalmente perdeo a cabeca a

tal ponto que se esqueceo de mostrar-lhe hum passaporte que ti-

nha de General Americano. Os soldados tendo desconfiado d'elle

o levarao á tenda do Generalissimo Washington
,

que o fez

revistar , e ñas bottas se acharao papéis
,
que Ihe descubrirlo os

tramas do General Arnold. Como seria perigozo prende-lo com

estroncio
,
Washington Ihe escreveo que os generaes Francezes

,

de Rochambeau e La Fayette dezejando ver a sua Devisao

,

elle Ihe pedia estivesse debaixo d' armas no dia seguinte. Ar-

nold percebeo a Sillada logo que o Ajudante de Campo encar-

regado da ordem , teve a imprudencia de fallar de hum es-

piao que tinha sido prezo. O traidor nada quiz mais saber

,

encaminhou-se á praia , lancou-se em hum barco de pescaria,

e teve a felicidade de chegar a Nova-Yorck sem accidente.

Entre tanto o Ajudante General André , foi carregado de ferros

e lancado em hum calabouc:o. Esta noticia tendo chegado ao

General Cliton, elle expedio immediatamente hum parlamenta-

rio para tratar da troca do prizioneiro. Washington nao quiz

ouvir nen'huma outra proposicao que nao fosse a de Ihe entre-

garen! o General Arnold. O Ajudante General foi julgado era

hum Conselho de guerra , e condemnado como espiáo a morrer

do supplicio dos traidores : a execuejao foi seguida da sen-

tenca. (*)

(*) A morte do Ajudante General cauzou oommiserar ao ge-

ral, raesmo entre os Americanos. Os seus juizes', dizem , Ihe
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Os Inglezes sempre furiosos de nao fríumpharem dos Ame-
ricanos tao fácilmente como esperavao , fizerao horrorozas devas-

tacocs na Carolina e na Verginia , sendo sempre a sua passa-

gem marcada pela destruicao e pela crueldade. u Estes sao os

u tratamentos
,

que faremos a todos os rebeldes
,

respondido
"
t
os Inglezes quando os Americanos se indignavaío de huma

tao barbara maneira de fazer a guerra. Suas Proclamacoes res-

piraváo sempre o furor, e annunciavao a destruicao e a mortc.

O Coronel PJawhood , commandante de huma expedicefio na

Verginia
,

depois de ter convidado as Melicias de Quintor-

Bridge a largarem as armas
,

prometiendo que se as largassem

nao destruhiria o paiz , e ajuntava estas pulavras ;
— u Mas se

„ as mellicias recuzao esta condicao, o Coronel Mawhood ar-

} , mará a todos os habitantes denominados Toryes ; derrotará

a dita mellicia ; destruhirá as suas casas , e tudo o que lhes

pertence ; reduzirá suas mulheres e filhos á mendicidade, e

o paiz á ultima penuria. „ — Estas terriveis ameacas forao

communiearáo a sua sentenca com as lagrimas nos olhos. Was-
hington foi aecusado de in'bumanidade ; e com effeito este acto,

alias politico , nao pode ser escuzado senao como reprezalia da
niorte de hum Othcial Americano a quem os Inglezes tínhao
feito morrer da mesma maneira , e de cuja morte

, Washing-
ton , tinha jurado cruel vinganca. Quanto a Arnold , diz hum
Jlistoriador d'esta guerra (<) " elle gozou impunemente do sa-

„ lario do seu crime, se se pode considerar como ¡mpunkla
,

., huma oobardia que o cubrió de vergonha aos propiios olhos

},
dos Inglezes que o recompensarao. Em vao elle quiz justi-

ficar-se aos olhos dos seus compatriotas
, em vao prodigou

„ invectivas contra o congresso ;
pessoa alguma o quiz crér ex-

„ cuzavel, e o horror que inspirou a sua traicao nao produzio

„ outro effeito se nao de ligar de novo os lacos do patriotis-

mo Americano.

(c) Histoire impurcial de laderniere guerre. Por L.

et cripta em 1785.
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muitas vezes realizadas;, e finalmente chegou a tanto a cruel-

dade dos Inglezes
,
que segundo nos affirma hum escriptor Ame-

ricano, elle vio — " mulheres com o ventre aberto, e este ro-

„ tulo— tu nao conceberás mais filhos rebeldes „ —

A 23 de Julho de 1779 se fez a junccao das Esquadras Fran-.

ceza e II spanhola; a 1.
a debaixo das ordens do Conde d'Or-

villiers, e a 2.
1 commandada por D. Luiz de Cordova. Estas

duas Esquadras reunidas , formaváo 66 navios de linha , entre

as qnaes se contavao, huoia Nao Hespanbola de 114 eanhoes,

duas Francezas de 110 e 104, oito de 80, quinze de 74, e

outras de menor forca. Esta imensa frota era acompanhada de

muitas Fragaías, Curvetas
,

Catters, e Brulotes: os cheffes e

as equipagens d'esta armada combinada mostravao huma grande

armonía. Na prirneira entrevista, D. Luiz de Cordova declarou

do Almirante Francez que as duas Esquadras teriao hum úni-

co cheffe
,

porque elle tinha deixado os seus títulos e patentes

na Hespanha. Com tudo a Esquadra combinada nada obrou em->

moravel
,

pois que os seus intentos era concentrar as forcas Bri-

tánicas na Europa, e occupar de tal sorte a Inglaterra, que

ella nao podesse afrouxar os progressos da revolucao na America.

Durante este tempo o Conde d'Estaing se apoderou da Gre-

nada (*) depois de hum vigoroso attaque , e de huma accao

naval sanguinolenta com o Almirante Byron.

O Márquez de La Fayette , no finí do ann© de 1779, se

tinha pasaado á Europa para tomar parte na guerra que a Fran-

ca tinha declarado á Inglaterra; mas quando lhe foi permitti-

do o passar de novo á America , elle se apressou a vir colher

novos loiros. Sua entrada em Boston foi assignalada pelo con-

(*) A Grenada, he huma das Antilhas. Foi cedida de novo
aos Inglezes , a quem hoje pertence.
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rentamento de seus habitantes
,

que o receberao ao som dos

sinos, e da Artilharia, e Franklin lhe ofi'ereceo huma soberba

espada em nome do Congresso. Imediatumente chegou , tratou

logo de reunir-se ao Exercilo, aonde fui recebido coin o mes-

nio enthusiasmo , e Washington lhe conferio o comniando da

Infantaria ligeira e Dragoes.

Sua vinda foi em huma epocha bem memoravel para inflamar

a sua coragem. Washington meditava entáo huma empreza , nao

menos importante do que aquellas que tinhac tido por resulta-

do , a tomada de Boston
,

Philadelphia e Rhode-ísland. Ja as

suas tropas, reunidas ás do General Sullivan, marchava3 sobre

New-Yorck , e frotas considerareis esperavao o primeiro sig-

nal para se fazerern á vella. Nao era já occasiao de tempori-

zar. New-Yorck, a Gibraltar da America, se achava sem go-

vernador, e quasi sem guarnicao. Cliton a tinha, por assim di-

zer evacuado a 26 de Septembro (1779) embarcando-se com 10$

homens para huma expedicao secreta ás partes meridionaes do

Continente ; mas bem depressa se soube que ella era dirigida

contra Charles-Town
,

capital da Carolina do Sal. New-Yorck

se achava aberta em differentes partes, e o Major General Pa-

trisson , a quem Cliton tinha confiado a guarda d'ella , recebia

repetidos avizos da marcha de Washington. N'esta crize seu

único recurso foi armar os habitantes , e formar corpos milita-

res
,

para o que publicou huma proclamacao em que nao ex-

ceptuava de sentar prasca, senao aos velhos e criancas. O zello

€ o ardor dos habitantes foi muito superior ao que esperava o

Major General , nao socegando com tudo a respeito da succes-

so do cerco, que circunstancias ulteriores impediráo de ter la-

gar por esta vez. Cliton se lancou sobre Charles-Town que foi

obligada a render-se a 12 de Jlaio (1780). As condiceoes da

capitulacao forao : 1.° que a guarnicao sahiria com huma parte

das honras da guerra ; mas que depois da sua sahida da Cida-

de entregariao as armas. 2.° Que os soldados de linha e os ma-

rinheiros conservanao as suaB bagagens , e ficariao prizioneiios

s 18.
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de gnarra. 3." que as mellicias , hiriao para as suas cazas de-

pois de terem jurado nao servir mais contra as tropas reas. 4."

Que os camponezes e pessoas de todas as classes seriao repu-

tados prizioneiros de guerra debaixo da sua palavra , e seus bens

seriao garantidos, com as condicoes das mellicias. 5." Que os

Olficiaes conservariao os seus escravos e bagagens intactas , com

as mesmas condicoes.

Foi d'esta maoeira
,
depois de hum cerco de 40 dias

,
que a Ca-

pital da Carolina do Sul, se rendeo ás armas Inglezas com-

mandadas pelo General em Cheffe Lord Cliton. Sete Generaes,

10 regimentos de linha, muito fracos na verdnde , 3 batalhoes

d'Artilharia, derao hum grande brilho ao seu triumpho. 400 bo-

cas de fogo de diversos calibres , e huma quantidade proporcio-

nada de municoes de guerra; 3 Fragatas Americanas, 1 Fran-

oeza, assim como muitos outros navios augmentarao a importan-

cia da conquista.

O Coronel Americano Buford se retirava rápidamente de

Charles-Town , esforcando-se de nao cahir ñas maos dos In-

glezes ; mas o Coronel Tarleton se offereceo para o perseguir,

e para este eííeito Lord Cornwallis lhe confiou hum forte des-

tacamento de Dragoes e Cacadores, que forao montados ñas

garupas dos Cavalleiros. Sua marcha foi prompta , e apanhou

os fugitivos depois de huma marcha de 50 legoas , em 54 ho-

ras. Os dous partidos se batterao com igual furor ; mas os

Ingleses triumpharao. Era tal a raiva d'estes últimos, que nao

pouparao mesmo aquellcs que pedirao quartel. Os Americanos

conservarao huma lembranca tao horroroza d'esta accao, que

passa em proverbio entre elles
,
quando querem exprimir hum

inimigo cruel, edema fé, dizerem — " Dar Quartel á Tur*

Ictoji. „ — i

De outra parte 5$ Inglezes penetrarao na Nova-Jersey, e

se fizerao senhores de huma pequeña Cidade chamada Cone-

licut-Farans. Irritados da rezistencia que tinháo soffrido na

sua marcha, accometidos e fatigados sem cessar pelas mellU
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cias do paíz, eiles pozerao fogo á Cidade, aonde nao ñcariio

be nao duas cazas, sendo tudo o mais préza das chamas.

A coragem dos Americanos , tomou novo ardor, apezar dos

contratempos que tinháo soffrido
,

pela chegada de huma Es-

quadra Franceza cotnmandada por Mr. de Ternay
,
que com-

boiava hum grande numero de Transportes , com 6$ homens

de dezembarque ás ordens do Conde de Rochambeau , Te-

nente General dos Exercitos, de Sua Magestade Christianis-

sima , Luiz XVI.

Gs habitantes da Carolina nao forao os últimos que toma-

rao alentó : intentando distinguiremrse
,
juntarao-se em diversos

pontos , seudo conduzidos, e animados pelo Coronel Sumpter,

seu bravo compatriota. Sem uniformes , sem soldó , e mesmo

subsistencia certa , tudo Ihes faltava , e mais que tudo mu-

nicoes de guerra, pois que para terem bailas, foi precizo

íundirem a sua baixela de estanho. Muitas vezes succedeo

virem ás maos com os Inglezes , sem ter cada homem mais de

5 cartuxos ; e alguns a quem faltavao armas, ou municoes,

se conservavao de parte para esperarem que a morte , ou as

feridas dos seus camaradas os pozesse senhores do seu arma»

mentó, e cntao entravao ñas fileiras , e combatiao como le-oes,

Os successos dos alliados contra o inimigo commum, con-

conü ibuirao muito para animar a coragem dos Americanos
,

que reunidos a hum corpo de tropas Francezas , e Hespanho-

las tomarao Pensacola (*) ,
que se rendeo a 24 de Septem-

bro (1780). O que dava hum preco infinito a esta conquista

era que este estabelecimento favorecía as emprezas dos In-

(*) Pensacola, Cidade situada na bahia do mesmo nome

,

sobre as costas da Florida. Foi de novo cedida aos Inglezes

pelo tratado de Versailles em 1783; e boje pertence ao ter-

ritorio da Uniao Americana.
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gle7es sobre as possessoes Hespanholas ; e porque além d'isto,

a bahia de Pensacola offerecia em todos es tempos aos navios .

hum abrigo seguro, e fácil.

Lord Cornwallis, a quem o General em Cheffe Lord Cliton

tinha mandado soccorrer New-Yorck, na occaziao , em que

já ácima fallamos , do attaque dado por Washington , e que

nao teve efleito entáo; se achava inteiramente cercado em

Nevv-Yorck mesmo
,

por huma admiravel manobra do Geno
rallissimo Americano. O Corpo d' Exercito Francez comman-

dado por Mr. de Rochambeau , o Exercito Americano, e 2

esquadras , formando ao todo 20 Navios de linha , fecharao

herméticamente a bahia de Chezapeak. Os sitiados , ainda que

sem esperanza de soccorro
,

oppozerao huma rezistencia vigo-

roza. Dois reductos que se avancavao perto de 200 passos i

esquerda do intrincheiramento Inglez , retardavao consideravel-

mente os progressos do Exercito comhinado. O Conde de Ro-

chambeau rezolveu attacal-os ; e para excitar a emulacao , 09

Francezes forao encarregados do attaque de hum , e os Ame-
ricanos do outro. Estes últimos marcharao ao assalto. sem te-

rem carregado as armas , e querendo so empregar as bayonetas :

passurao huma trincheira de abatizes , e as palissadas do re-

ducto como hum relámpago, entao subirao á escallada, e a

tomarao em poucos minutos. O Coronel Hamilton observa em
honra d'este destacamento

,
que commandava

,
que os Ameri-

canos
,

esquecendo-se das atrocidades que em semilhantes ca-

zos os Inglezes tinhao praticado contra os seus compatriotas,

poupavao todo aquelle que cessava de rezistir.

Os Francezes se cu'niráo tam'oem de gloria no attaque do

outro forte. O Viscond ; de Doux-Ponts , Mestre de Campo do

Regimentó do inesmo none, foi o primeiro que saltou no in-

trincheiramento iniinigo. Couta-se hum acto de sangue frío
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d'este Ofñcial digno de referir-se. No momento em que hia

subir ao assalto deu a mao a hum Granadeiro, que imme-

diatamente cahio morto pelo fogo da muralha ; entao elle lar-

gou a mao do morto , e a deu a outro Granadeiro , com o

qual principiou a cutilar a guarnicao Ingleza.

Cornwallis , vendo que huma rezistencia mais longa se tor-

nava inútil ; para nao comprometter a vida das suas bravas tro-

pas , enviou hum parlamentario a Washington, e pedio 24

horas para render-se. O Generalísimo Americano lhe conce-

deu sómente duas horas. Os perliminares tendo sido trocados,

3 capitulacao foi definitivamente aceita a 13 de Dezembro

(1781). New-Yorck, e Glocester, foraío immediatamente en-

tregues. Lord Cornwallis , e a guarnicao ficarao prizioneiros

de guerra. Os prizioneiros que (contando os marinheiros) su-

biao á 7# homens ; toda a artilharia, e municoes de guerra

de térra, ficou pertencendo aos Americanos; e as do mar,

assim como todos os Navios ficarao aos Francezes. Acharáo

d'entro do porto 2 Fragatas, e 40 Navios de transportes, 20

dos quaes forao queimados durante o cerco; e em Glocester,

e New-Yorck se acharáo 160 pecas de artilharia , a maior

parte de bronze , e 8 morteiros.

Logo que a guarnicao entregou as armas , foi conduzida ao

interior do paiz, aonde devia ficar até á paz. Os talentos e va-

lor que mostraran n'este assedio os alliados , os cubrió de glo-

ria : e muito mais honra tiverao pela humanidade com que tra-

taran os prizioneiros
,

principalmente os Francezes
,
que nao con-

tentes de lhes prodigarem todos os succorros , lhes ofTerecerao

da caixa mellitar, assim como de suas boleas, todo o dinhei-

ro necessario.

Logo que chegou á Inglaterra a noticia da tomada de New-

Yorck , a consternacao foi geral , e fez nascer hum violento

dezejo de terminar huma guerra tao desastroza. O General Con-

wai
,

depois de hum violento e eloquente discurso pronuncia-

do na Cámara dos Communs, fez a mo$ao „ que humildemen»
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te se supplicaria ao Rei de ordenar aos seus Ministros de nao

prezistirem por mais tempo na rezolucao de reduzirem por forca

as Colonias e de manterem a guerra no Continente America-

no. Na Seccao de 4 de Maio , elle ainda fez mais, provocan-

do hum Decreto para aquelles que aconselhassem a S. M. Bri-

tánica de continuar a guerra, fossem declarados, inimigos do

Rei , e da Patria,

Tudo se encanjinhava naturalmente para a paz tao dezejadn.

Com efFeito , os perliminares da paz entre a Franca e a In-

glaterra foráo assignados em Versailles a 20 de Janeiro de 1783,

pelo Conde de Vergenes , e Fitz Berberí Ministro Plenipo-

tenciario de S. M. B. Por este tractado, a Gram-Bretanha ad-

quirió maior extencáo ao seu direito á pesca nos bancos da

Terra-Nova, mas restituio á Franca muitas Ilhas, e entre ellas

Pondichery , ñas Indias Orientaes ; e esta cedeo a Inglaterra

,

a Ilha de Greiiada, e todas as possessoes Inglezas que tinha

tomado durante a guerra.

A Hespanha tambem fez a Paz , e a Corte de Londres lhe

cedeo a Ilha de Minorca , e as duas Floridas (a Luiziana).

Estes perliminares foráo convertidos em hum tractado de paz

definitivo em 3 de Septembro de 1783. A paz entre os Es-

tados-Unidos , foi assignada no mesmo dia em Pariz por Da-

vid-Hartley pela Inglaterra , e por Franklin , John Adrns e

John Jay pelos Estados-Unidos. Na vespera se tinha igualmente

concluido em Pariz , o tractado particular entre a Gram-Bre-

íanha, e os Estados-Geraes da Ilollanda, que tinha adquirido

( por mar ) muita gloria n'esta guerra.

Bastará citar, a substancia do 1.° artigo do tratado de Paz,

entre a Inglaterra; e os Estados-Unidos. — " O Rei da Gram-

5 , Bretanha ( diz este artigo ) reconhece nos termos os mais

M ampios a Independencia dos Estados-Unidos da America

Septentrional, e renuncia a todas as pertencoes de Gover-

„ no, piopriedade , e direitos territoriaes sobre os ditos Es-»
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'„ tados por elle , seus herdeiros , e Successores. „ — ( Veja-

se a nota da pag. 1 ).

Tal foi o rezultado de huma guerra, que durante 8 annos

consecutivos, captivou a attencao do Universo
;

e fez comuat-

ter as mais poderozas Nacoes da Europa.

NOTICIA SOBRE A CIDADE DE WASHINGTON.

Washington
,

hoje Capital do Governo da Uniao , tambera

conhecida com o nome de Cidade Federal , foi fundada em 1792,

e a sede do Governo allí se estabeleceo em 1800. Preceden-

temente o Congresso fazia as suas seccoes em New-Yorck
;
po-

rém julgando-se necessario escolher huma Capital particular para

assento do Governo Geral dos Estados-Unidos , esta escoiha foi

confiada ao immortal Washington , entao Presidente da Uniáo.

Depois de huma madura deliberacao, elle se decidió a favor de

hum local situado ñas margens do rio Potamac , no centro dos

Estados-Unidos, em huma pozicao favoravel ao Commercio,no

destricto denominado de Columbia.

Washington está situada na extremidade de huma ponta de

térra no confluente e ramos do Potamac , o Shenandoat e Mo-

nocacy. O plano da Cidade, he devido a hum Francez chama-

do l'Enfant. O recinto da Cidade tem 14 militas de circumfe-

rencia. As rúas se cortao em ángulos rectos, e estao todas si-

tuados na direccao N' S., ou perpendicularmente , L' O., do

maneira que todas as partes da Cidade se assemelhao de tal

sorte
,
que seria deíHcil destingui-las , se avenidas diagonaes nao

as atravessassera de todos os lados. Nos lugares em que estas

T
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avenidas se cruzao , estao situadas prascas publicas espaeozas e

ricamente construidas. As rúas tetn da 90 a 100 pés de lar-

gura ( 25 a 26 j toezas ) , e as avenidas 60 (10 toezas). Cada
huma d'estas tem o nome de lium dos Estados-Unidos; e hum
vosto local está rezervado para cada hum d'elles poder alli exi-

gir estatuas , columnas , ou outros monumentos . em honra dos

seus mais illustres Cidadaos.

O Capitolio he hum edificio construido sobre o ponto o mais

eminente da Cidade
,
que d'este lugar he inteiramente descu-

berta, assim como todo o terreno adjucente. He alli que fazen*

as suas Seccues, o Congresso, e os Tribunaes de Justica,

Fim do Tomo Píumeiuo,










