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A Nação Portugueza» desde a 
gloriosa fundação da Monarchia, 
deve a sua liberdade ao seu inaba-
lavel, e constante amor pela inde-
pendencia, ao seu afferro ás suas 
Leis Fundamentaes, e aos princípios 
do seu Direito Publico Constitutivo, 
que excluem do exercicio da So-
berania aquelle Príncipe, que não 
fôr natural destes Reinos, aquelle 
Príncipe, que não exercer a Sobe-
rania dentro dos mesmos Reinos, 
que excluem do exercicio da mesma 
Soberania todo aquelle Príncipe que, 
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ainda mesmo tendo direitos reco-
nhecidos á SuccessãodaCoróa, tenha 
feito a guerra/ e commettido hosti-
lidades contra a sua Patria. 

Sobre estes solidos fundamentos 
se consolidou pelo longo decurso 
dos séculos o magestoso Edifício 
Nacional da Monarchia, o Throno 
•resplandeceo, a prosperidade dos 
Portugueses, e o seu renome subio 
ao maior auge por huma continua-
ção de victorias, e de gentilezas de 
valôr, de que nenhuma Historia de 
outro Povo offerece nem tantas, nem 
tão estremadas em tao curto pe-
ríodo. 

Herdeiros os Portuguezes das he-
róicas virtudes de seus antepassados, 
que fizerao tremer as Legiões Ro*. 
manas; que apezar de avassallarem 
o Mundo então conhecido, os res* 
peitárão pelo seu amor da indepen-, 
dencia, não consentirão nunca que 
esta fosse impunemente atacada. 
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Pela conservação da sua Religião, 

das suas liberdades, e instituições 
podé«&o expulsar os Sarracenos, e 
os forão vencer,, e desbaratar no seu 
mesmo Assento Africano, Foi por 
ellas que os Portuguezes prestárão á 
Navegação serviços, que nenhuma 
outra Nação pôde imitar; foi pelo 
valor, que ellas lhes inspirárão, que 
os Portuguezes mostrárão á Europa 
os caminhos do Universo; foi por 
ellas que os Portuguezes, primeiro 
doque outro algum PovO, abrirão 
ao antigo Continente a rota para 
conhecer todas as prodttcções de 
todos os Climas, a indole, e situação 
de tantos Povos diversos ; foi^ por 
ellas que os Portuguezes dictárão as 
Leis ao Egypto, á Arabia, e á Pér-
sia ; foi por ellas que o Dialecto 
Portuguez foi quasi a Lingua uni-
versal ; foi por ellas que os maiores 
Potentados da Asia humilhados dis-
putavão a preferencia, e a honra de 
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serem tributários de Portugal. Foi 
por estes mesmos elementos de força 
nacional, que Portugal se fez res-
peitado, temido, e prospero. Foi 
por estes mesmos ele*mentos, que a 
Nação Portugueza acabou sempre 
por triumfar de todas as mais vio-
lentas crises, em que se tem achado» 

Portugal existia ao abrigo da-
quelles princípios, e fórma de Go-
verno, que os factos, e experiencia 
de tantos séculos tinhão mostrado 
ser o único conforme com os seus 
usos, com as suas liberdades, e com 
a sua índole, quando hum feroz 
Conquistador das liberdades de 
todos os Povos, e Usurpador de 
quasi todos os Thronos invadio pela 
força das armas todos os Estados da 
Europa. Não escapou este Reino, á 
ambição daquelle Dominador : a 
Hespeíiha em poder das armas de 
Buonaparte facilitou o ataque e in-
vasão destes Reinos. Meu Augusto 
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Pai julgou então em Sua Alta Sabe* 
dória preferível poupar as vidas de 
Seus Vassallos, evitando hum com-
bate desiguaíissimo, quando toda a 
Europa se achava opprimida por 
aquelle Poder Dominador, e salvar 
o Decoro da Sua Augusta Família 
passando aos Seus Domínios Trans-
atlânticos. 

*A separação da Minha Real ta-
milia do territorio Continental de 
Portugal para outro Hemisferio foi 
a causa motora mais efficaz de se 
manifestarem desde logo em a N açao 
Portuguesa aquelles nobres brios, 
que a fazem tão recommendavel, e 
admirada nos Fastos da Historia. 
A Na ão Portugueza se sublevou 
em massa para repellir o domínio 
invasor. O Soberano, separado a 
mais de duas mil legoas, era invo-
cado com o grito nacional e, posto 
que o Reino estivesse exhausto de 
todos os recursos, a Nação desar-
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mada pelos oppressores, e o Exercito 
em França, acabou por triumfar, 
indo fazer tremolar as Quinas Por-
tuguezas nos muros de Tolosa* 

Quando a Península da Ibéria se 
convertia em hum theatro de vic-
torias, que concorrião para a sal-
vação da Europa, aquelles sectários 
dos princípios revolucionários, e 
democráticos, que tintião alagado a 

sangue, e de horrores* e 
que o Poder militar de Buonapurte 
tinha comprimido, buscárão hypo-
critamente aproveitar-se do enthu-
si a si 11 o da Nação Hespanhola pela 
Restauração do Throno d'El Rei 
Catholico, para estabelecerem huma 
Constituição Democratica, que der-
rubasse o antigo edifício das Insti-
tuições Monarchicas da Hespanha, 
pelas quaes a Nação Hespanhola 
sinceramente batalhava. 

A heróica resolução d*El Rei 
Catholico, e a fidelidade do Povo 



Hespanhol desbaratárão aquelle ne-
fando artificio, e Portugal foi pre-
servado por então da desastrosa 
influencia daquella monstruosa or-
ganisação. 

4pezar daquelle revez, os sectários 
da Democracia não descançárão 
depois de tramar pelo restabeleci-
mento dos princípios, que tinhão 
estabelecido ; e a Europa vio com 
horror, e inquietação de novo res-
tabelecer-se aquelle monstruoso 
Governo em Hespanha em 1820, e a 
sua influencia ameaçar a Europa de 
huma conflagração universal. A 
Jtalia, a Allemanha, a Rússia, e a 
França mesma experimentárão as 
funestas consequências do que se 
passava em Hespanha 

Os innovadores democratas con-
hecêrao que Portugal era o Reino, 
que offeíecia, pela ausência da 
Familia Real, melhor opportunidade 
ao desenvolvimento; de seus planos 
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destruidores ; e sem estudarem a 
verdadeira Índole dos Portugueses, 
promovêrao que o volcão revolucio-
nário rebentasse neste terreno clás-
sico da fidelidade. Para surpren-
derem a Nação, e arrasta la a hum 
abysmo de males, invocárão, ao 
mesmo tempo que seus Chefes se 
levantárão com traidor perjúrio na 
Cidade do Porto, o Nome Augusto 
do Soberano, a Quem tinhão jurado 
fidelidade, a Religião que ultrajavão, 
e a Patria, a quem trahiao, e hypo-
eritamente prociamárão aos Povos a 
restituição do seu Soberano ao 
Reino, a restituição das suas antigas 
Côrtes e Estados $ Instituições, com 
que a Nação se tinha feito temida/e 
respeitada em outros tempos nas 
mais remotas partes do Globo, 

A Nação Portugueza, essencial-
mente Monarchica, conhecêo então 
a fementida traição, e os males, que 
a Facção perjura lhe preparava. Em 
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poucos mezes, de hum angulo a 
outro angulo do Reino, o espirito 
nacional se despertou, a mais pa-
tente execração dos princípios revo-
lucionários se manifestou em tão 
subido gráo, que só o respeito de-
vido á Piedade de Meu Augusto Pai, 
que a fiel Nação Portugueza Lhe 
tributava, pôde conter os Povos não 
sacrificando aquelles, que tinhão 
promovido, e sustentado a Revo-
lução. 

Cumpria com tudo que se desse o 
primeiro grito da salvação dos 
Direitos Soberanos; que se salvasse 
a Corôa de Meu Augusto Pai, e a 
Monarchia.' A Providencia Me ha-
via destinado para esta nobre em-
preza, e em hum moménto a Monar-
chia foi Salva, e El Rei Meu Augusto 
Pai restituído á plenitude dos Seus 
Direitos Soberanos» Nenhuma in-
tervenção estrangeira foi necessaria 
para restaurar o Throno, e a Mo* 
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narchia. A fidelidade dos Porto-
guezes, e a Minha Espada, que depuz 
aos Pés de Meu Augusto Pai, fízerão 
tudo. 

As-diversas Potencias da Europa, 
que tinhão visto ameaçada a segu-
rança de todos os Thronos, e o prin-
cipio Europêo; que tinhão visto 
ameaçados de huma inteira subversão 
todos os fundamentos da Ordem 
Social, ameaçados todos os Direitos, 
depois de terem libertado a Europa 
da oppressão das Armas de Buona-
parte, Me manifestárão por meio 
de seus Representantes junto d 'El 
Rei Meu Augusto Pai a sua admi-
ração por hum facto, que salvára 
a Religião, e estes Reinos; e que 
pelas suas consequências promettia 
a futura salvação, e consolidação do 
principio Monarchico em toda a 
Península. 

A experiencia tem mostrado desde 
o meio do século passado que os 
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inimigos dos Reis, e das Instituições 
MonarcliicaS, e das verdadeiras li-
berdades dos Povos, nao tolerão, 
nem capitulão com os Príncipes, 
que sustentão a Religião ; com os 
Principes» que sustentão o principio 
Monarchico,. e as antigas Institui-
ções, 

O glorioso acontecimento da re-
cuperação dos Direitos Soberanos 
d'El Rei Meu Augusto Pai excitou 
nos inimigos de todos os Thronos 
aquelle rancor, que tenazmente tem 
promovido constantes oscillaçães 
revolucionarias ; que tem produ-
zido as desgraças, e infortúnios, 
de que todos os Estados, todos os 
Povos se tem resentjdo, e experi-

• mentado as mais funestas, e lamen-
táveis consequências» 

A Facção Democratica, que havia 
traidoramente, e com mão sacrílega 
insultado a Religião, usurpado a 
Authoridade Real ; que havia per-
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tendido despojar a Nação das suas 
Instituições, e Representação de 
tantos séculos, posto que vencida 
por aquelle memorável aconteci-
mento, não desistio em suas espe-
ranças, nao desistio de seus planos 
para retomar pelo menos a sua in-
fluencia em os Negocios do Estado. 
Hum dos maiores obstáculos, que 
se apresentava ao desenvolvimento 
destes perversos projectos, era a 
coiffiança, que El Rei Meu Augusto 
Pai tinha posto em Mim, Tendo Me 
Nomeado Commandante em Chefe 
do Seu Exercito com a especial 
recommendação de o defender dos 
seus inimigos; era o amor, recon-
hecimento, e admiração, que a Na-
ção Portugueza, e o Exercito Me 
manifestavão por ter salvado a Pa-
tria do naufragio da Revolução. 

Para conseguir os seus fins 
aquella Facção promoveo-Me os 
maiores degostos, buscou todos os 
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meios de inquietar o Meu animo, e 
de privar El Rei Meu Augusto Pai, 
e a Nação dos serviços, que lhe 
prestava. Na quella lamentavel 
conjunctura dei a mais exuberante 

'prova da Minha fidelidade a El 
Rei Meu Augusto Pai, e da pureza 
das Minhas intenções passando â 
Côrte de-Vtenna á* Áustria. 

Os infortúnios, que El Rei o 
Senhor D. João 6.° Meu Augusto 
Pai, havia experimentado, promovi-
dos pof aquella Facção democratica, 
que tinha sacrificado os Seus Vas-
sallos nos Seus Domínios; que Lhe 
tinha usurpado a Sua Real Autho-
ridade ; os infortúnios, e as magoas, 
que aquelle respeitável Monarcha 
tinha experimentado com a des-
membração do Brasil, huma das 
mais ricas Possessões da Corõa de 
Seus Augustos Antepassados; final-
mente os desgostos, que a Nação 
sabe, e a Europa não ignora, que 
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aquelle Soberano soffrêra por aquelle 
funesto fructo da revolução, de tal 
modo attenuárão as suas forças, que 
Portugal vio logo depois, cheio de 
lucto,terminar os dias daquelle Mag-
nanimo, e mais que todos Pio, e Ge-
nerosíssimo Soberano. < 

A Nação Portugueza tinha ficado 
por este deplorável acontecimento 
na maior oscillação, e incerteza. 

Aquella Facção democratica tinha 
conseguido j^ue Meu Augusto Irmão 
se separasse com o Brasil da Corôa 
de Portugal, e da obediencia d'El 
Rei Meu Augusto Pai, constituin-
do-Estado estrangeiro, e Império 
independente da sujeição a Portugal 
com Instituições próprias, e inde-
pendentes, que acceitou, e ju rou ; 
Instituições, que o excluião da suc-
cessão de Portugal, e a toda a sua 
Descendencia nascida no Brasil, 
antes e depois da separação ; tinha 
conseguido que se derramasse o 
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sangue dos Portuguezes para dividir 
a Monarchia, e para reinar em hum 
Império, que violentamente se tinha 
separado dos Dominios da Corôa de 
Meu Augusto Pai ; tinha aquella 
Facção conseguido que fizesse a 
guerra contra Portugal, em quanto 
era Vassallo, e Filho do Soberano 
de , Portugal, c§usa*, pela qual os 
Infantes D, João, e D. Diniz, Her-
deiros d'El Rei D. Pedro 1.°, forão 
declarados inliabeis para succeder 
no Throno pelas Côrtes de Coimbra 
de 1385, tendo-se provado que tin-
hão ajudado d inimigo de Portugal 
nos sitios d' Elvas, e Trancozo; 
epelo reconhecimento da mesma in-
^dependencia do Brasil, pelo Tratado 
de 29 de Agosto de 1825,como Reino 
Estrangeiro, e da sua Soberania, 
como Soberano delle, tinha .conse-
guido que rompesse o Pacto, que 
ligando-o á Nação Portugueza pelo 
Juramento, que prestou a El Rei 
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Meu Augusto Pai na Sua Acclama-
ção como Príncipe Herdeiro, Lhe 
dava hum Direito imperfeito, e 
eventual, segundo o Direito Publico 
de Portugal^ para succeder na Corôa 
destes Reinos. 

A Minha ausência na Corte de 
Vienna d' Áustria aggravava aquella 
incerteza, e oscillação, em que o 
Reino se achara. 

Nesta lamentavel situação ficou 
o Reino governado por huma Re-
gencia, que não tinha fundamento 
na Lei de 23 de Novembro de 1674, 
promulgada em consequência do 
disposto nos Tres Estados do Reino, 
nem em disposição alguma do Di-
reito Publico Portuguez. 

O Direito Publico Portuguez 
comprovado pelo que se observou, 
tanto pelo fallecimento do Senhor 
Rei D. Duarte, como pelo que se 
praticou com a Regencia da menori-
dade do Senhor Rei D. Sabastião, e 



19 
no tempo do Senhor Rei D. Afonso 
6.°, não deixa a menor duvida de 
que as Régencias, para exercerem 
Poderes Magestaticos, devem ser 
reconhecidas, e authorisadas pelos 
Tres Estados do Reino, 

Este Direito Publico estabelecido 
nas nossas Côrtes he tão claro, que 
nenhuma excepção, nenhum abuso 
podiva servir de aresto para se con-
troverter. He tão claro, que o 
Senhor Rei D Duarte tendo no-
meado no Seu Testamento a Sen-
hora Rainha D. Leorior Regente do 
Reino, e Tutora de Seu Filho o Sen-
hor Rei D. Afonso 5.°, Successor 
indisputado da Corôa, Príncipe ju-
rado em Cortes pelos Tres Estados,-
Rei depois do fallecimepto de Seu 
Pai de pleno Direito, circumstan-
cias, que não concorrião então na 
Pessoa de Meu Augusto Irmão, nem 
na creação da Regência, que ficou 
governando o Reino depois do fal 
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lecimento d* El Rei Meu Augusto 
Pai, o Acto do Senhor Rei D, Duarte 
apezar de ser de outra natureza, 
mais conforme com os estilos da 
Monarchia doque o da creaçâo 
desta Regencia, os Tres Estados do 
Reino nas Côrtes do anno de 1439 
rejeitárão aquella Regencia, antiul-
lárão as disposições daquelle Testa-
mento do Reidefuncto o Senhor D. 
Duarte, e decidirão que o Governo 
do Reinro fosse entregue ao Senhor 
Infante D. Pedro, Duque de Coim-
bra, como se executou, sustentando-
se, e déclarando-se que os Tres 
Estados em Côrtes tinhão autori-
dade em matérias de Regencias, e 

# de menoridades, declarando-se mais 
nas sobreditas Côrtes que o Senhor 
Rei D. Duarte não podia nomear 
tal Regencia, nem em tal caso dei-
xar Regedor do Reino á sua von-
tade. 

Os Governadores do Reino, que 
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no anuo de 1580 decidirão hum a 
Questão de Successão, tinhão sido 
nomeados, e eleitos pelos Tres Esta-
dos do Reino, conforme o Assento, 
que se tomara no precedente anno 
de 1579 nas Côrtes de Lisboa, e 
apezar de ter sido esta hum a Regen-
cia nomeada, e authorisacla pelos 
Tres Estados', a decisão daquelles 
Governadores foi annullada pela de-
claração, doutrina, e fundamentos 
doAssen to das» Côrtes de 5 \ d ê 
Março de 164 í . 

As instituições da Monarchia es-
tacão em seu pleno vigôr no tempo, 
em ̂ que falleceo El Rei Meu Augusto 
Pai, de saudosa memoria. Aquelle 
Soberano tinha solemnemente de-
clarado na sua Carta de Lei de 4 de* 
Junho de 1824 que a única, e ver-
dadeira antiga Constituição da 
Monarchia Portugueza se achava 
estabelecida, que Elie a havia 
jurado, assim como o tinhão feito 
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os Reis Seus Predecessores no Acto 
da Sua elevação aoThrono. 

Era pois evidente que todo, e 
qualquer acto contrario ao Direito 
Publico de Portugal, que fosse pra-
ticado, principalmente em matéria 
deSucc^ssão á Coroa destes Reinos, 
não podia ter validade alguma. 

AqueUa Facção democratica, ven-
do o Reino nesta deplorável situação, 
depois do fallecimento de Meu Au-
gusto Pai, reeorrêo ao mais nefando 
de todos os artifícios, *a fim de fasci-
nar todos os Soberanos da Europa, 
e a fim de derrubar aâ Instituições 
venerandas da Monarchia, impôr á 
Nação hum Soberano Estrangeiro, 
que nunca podesse imperar sobre a 
Nação, separar-Me da Minha Pa-
tria, postergar os Meus Direitos, e 
collocar, durante huma longa meno-
ridade de humaPrincezaEstrangeira, 
o Reino na mais completa desorgani-
saçao, e anarchia. 
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Promoveo para esse effeito que 

Meu Augusto Irmão, apenas lhe con-
stou do fallecimento de Meu Au-
gusto Pai, tomasse de facto o titulo 
de Rei de Portugal a 26 d'Abril de 
1826, apezar de ser Soberano de hum 
Estado, que pelo Artigo 3 da sua 
Lei fundamental, a Carta Brasileira 
de 1823, não podia ter* connexão 
com Portugal; apezar de se ter na-
turalisado a si, e a seus Filhos não 
só como Cidadãos, mas como Prín-
cipes do Brasil, pelos Artigos 4, 6, 
46, 103, 104, 105, 116, 117, 118, 
e J19 de mesma Carta; apezar de se 
ter obrigado a ficar no Brasil pelos 
artigos 104, e 116 da mesma Carta ; 
apezar de ter voluntariamente decla-
rado em 15 de Julho de 1824 a El Rei 
Meu Augusto Pai, que não tinha já-
maist pertenções sobre Portugal / 
que era incompativel com os in-
teresses do Brasil o ser Rei de Por-
tugal; apezar de as Leis fundamen-
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taes de Portuga/, por 'outra parte, 
exigirem que seus Reis não sejão 
Principes Estrangeiros, como se 
declarou e estabelecêo nas Côrtes de 
Lamego de 1143, nas de Coimbra de 
1385, e se sustentou nas de 4lmei-
rim de 1580, nas de Lisboa de 1641, 
e em outras posteriores, declarou-se 
Rei de Portugal, apezar de as Leis 
fundamentaes de Portugal exigirem 
a residencia do Soberano em Portu-
gal; apezar de não ter sido Accla-
mado depois do fallecimento de Meu 
Augusto Pai com as formalidades 
estabelecidas, e que % se observárão 
em todas as Acclamações dos Senl 
hores Reis destes Reinos. 

Apezar das insatiaveis nullidades 
d aquella declaração, pelas- quaes 
INJeu Augusto Irmão, como Impera-
dor do Brasil, não podia berdar a 
Corôa de Portugal sem huma re-
união^ dos* Tres Estados do Reino 
em Côrtes, nem exercer Poder ateum 

O 
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no Reino sem o consentimento dos 
Estados, conseguio aquella Facção 
que elle exercesse actos como Sobe-
rano de Portugal em hum Reino 
Estrangeiro, com o determinado fim 
de subverter as Instituçoes àz Por-
tugal, publicando huma Carta Con-
stitucional em 29 de Abril daquelle 
anno de 1826. 

He evidente que ainda mesmo que 
Meu Augusto Irmão tivesse suece-
dido a El Rei Meu A,ugusto Pai de 
Direito no Thronode Portugal; que 
ainda mesmo que tivesse prestado o 
indispensável Juramento prescripto 
pela Lei de 9 de Setembro de 1647 
sanccionando a Proposta dos Tres 
Estados do Reino, e o costume esta-
belecido, não poderia jamais mudar 
as Instituçoes da Monarchia, e al-
terar as Leis fundamentaes delia, os 
seus usos, e as liberdades dos Por-
tuguezesy sem o consentimento das 
Còrtes reunidas nos Tres, Estados. 

Esta mudança revestida de cir-
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cumstancias de tão vital importancia 
para a existencia politica, e adminis-
trativa da Nação Portugueza, era 
em summo gráo superior, k que fez 
necessaria a appellação do Senhor 
Rei D. Pedro 2° para as Côrtes de 
1698, apezar de exercer o Poder 
Real em virtude da abdicação do 
Senhor Rei D. A fonso 6o, reconhe-
cida nas Côrtes de ! 668 para haver-
em de consentir na explicação de 
hurn só Artigo das Leis fundamen-
ta.es de Lamego, declarando aquelle 
Soberano do modo mais formal na 
Lei promulgada em 12 de Abril de 
1698 em virtude das Côrtes, que 
tinha expedido Decretos aos Tres 
Estados do Reino então juntos em 
Côrtes para darem os seus consenti-
mentos necessários á declaração das 
Côrtes de Lameg o explicando se, 
porque era nos Tres Estados que rezide 
o mesmo Poder daquelles, que as 
establecêrâo. 

He evidente que sendo este o 
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Direito Publico do Reino de Portu-
gal, que não prescreve, os mesmos 
principios delle se achavão declara-
dos em vigôr pela Carta de Lei de*4 
de Junho de 1824, na qual El Rei 
Meu Augusto Pai tinha declarado 
solèmnemente que as antigas Insti-
tuções da Monarchia erão mais bem 
accommodadas k Nação, e provadas 
pela experiência de muitos séculos 
em vantagens innumeraveis, que 
delias se tiravão. Expunha mais 
aquelle Venerando Monarcha os 
grandes perigos, e impossibilidade 
de introduzir innovações não con-
formes com o caracter, educação, e 
lisos inveterados do Povo; que se 
não podião demolir as nobres, e 
respeitáveis antigas Instituções Po-
liticas consolidadas com o Juramen-
to, "que os Reis Seus Predecessores, 
e Elie mesmo tinha dado de as sus-
tentar, declarando que não podião 
haver Côrtes, ou Representação 
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Nacional, senão as antigas compos-
tas dos Tres Estados do Reino, isto 
he, Clero, Nobreza, e Povo. Que 
esta Constituição do Estado promo-
via o bem publico não com experien-
cias novas, incertas, e perigosas, ou 
com reformas precipitadas, e de-
structivas, conducentes à mais fatal 
subversão, como a experiencia tinha 
mostrado/ 

Na mesma Carta de Lei de Meu 
Augusto Pt^i se recordou ao Mundo 
como a Facção rebelde, e desorga-
nisadora de 1820, procurou illudir a 
Nação Portugueza com a artificiosa 
promessa de convocar as antigas 
Côrtes, sem outras vistas mais do-
que de destruir aquellas mesmas 
Instituições, que promettia. 

Erão por tanto manifestas, pelo 
que fica substanciado, e evidentissi-
ma« as insanaveis núllidades, com 
que a Carta de 29 de Abril de 1826 
foi por Mei^ Augusto Irmão pro-



29 
tímíga<la, è a incapacidade, eni que 
se achava parã o poder fazer, ainda 
mesmo que tivesse sido Rei de Por-
tugal de pleno Direito. 

Meu Augusto Irmão não podendo 
stfcceder ria Corôa de Portugal pela 
pro vadissima, e indubitável exclusão, 
que delle fazito as Leis fundamen-
taes da Monarchia Portuguesa, e os 
fundamentos do Direito Publico de 
Portugal, e as Leis fundamentaes 
do Brasil, e consequentissimamente 
pelo que ficâ exuberantemente pro 
vado, não podia exercer Acto algum 
como Soberano de Portugal, nao 
podia também* de forma alguma ab-
dicar a Coroa, que não possuía. 

A abdicação, que fez em Sua Filha 
a Senhora Princeza do Gram Pará, 
Minha Sobrinha, era por tanto evi-
dentemente nulla, e contraria a todos 
os princípios de Direito Publico 
Portuguez, e da razao universal. 

Minha Sobrinha a Princeza do 
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Gram Pará, quando nascêo tinha 
recebido o titulo de Princeza da 
Beira; foi, em consequência da Con 
stituição Brasileira de 1823, conside-
rada então pelos Brasileiros como 
Herdeira presumptiva do Tlirono 
do Brasil, e tanto Princeza Brasi-
leira, que o titulo Portuguez, que 
tinha recebido, foi mudado em con-
sequência do nascimento do Principe 
hereditário D. Pedro, em 1825, 
dando-se-lèie o titulo c|e Princeza do 
Gram Paná$ que he ;prescripto, e 
dado pelo ^rt igp 105, da Constitui-
ção dó Brasil, ap Herdeiro presurnp-
tivo da Corôa do Brasil depois do 
Principe Imperial ; o que não seria 
assim se a Constituição Brasileira a 
tivesse considerado como estrangei-
ra, porque nesse caso, em lugar de 
se lhe dar aquelle titulo de Princeza 
do Gram Pará, teria sido excluida 
do Throno do Brazil pelo Artigo 119 
da Carta Brasileira, 
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Estas disposições da Lei funda-

mental do Brasil tinhão sido estàbe 
lecidas antes do fallecimento d' El 
Rei Meu Augusto Pai, o Senhor D. 
João 6o, e por estas fieavão excluídos 
da Corôa do Brasil, não só El Rei, 
Meu Augusto Pai, mas também to-
das as Linhas eollateraes da Familia 
da Real Casa de Bragança, que Meu 
Augusto Irmão, e aquellas institui-
ções contavão como estrangeiras. 

Seria por tanto o mais inaudito 
absurdo suppôr que' Minha Sobrin-
ha a Princesa do Vrarn Parjt, JD. 
Maria da Glória, podia unir na Sua 
Pessôa, contra as Leis de Portugal 
e do Brasil, a impossível, e espan-
tosa anomalia de Princeza Brasileira, 
e Portugueza ao mesmo tempo, ou 
de natural, e estrangeira. 

As Leis dê Portugal, e as do Bra-
sil não deixavão a menór dávida 
âcerca da sua verdadeira qualidade 
de Princeza estrangeira. Estas Leis 
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concordavão com os princípios do 
Direito Publico, considerando como 
estrangeira para Portugal toda a 
Descendencia de Meu Augusto Ir-
mão, nascida no Brasil antes, e de-
pois da separação. Os filhos de Meu 
Augusto Irmão são sem excepção 
chamados á successão da Corôa 
do Brasil pelos Artigos 118 e l l 9 
das Instituições daquelle Império, 
não seado já então considerados 
Portugueses, porque nesse caso se-
rião excluídos delia pelo Artigo 119 
como estrangeiros; e além destes 
fundamentos tinhão ficado legitima-
mente Cidadãos Brasileiros pelo Ar-
tigo 6o. daquellas mesmas Institui-
ções, que estabelecêo do modo mais 
formal, que erão Cidadãos Brasileiros 
os que nacêrão em Portugal e seus 
Domínios, e rezidião no Brasil, 
quando se proclamou a independen-
cia nas Províncias, em que residião, 
è adherírão a ella, expressa ou taci-
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tamente, continuando a residir no 
Brasil. 

Estas disposições são inteira-
mente conformes também com as 
Leis dePortugal, no Livro2°. Titulo 
,55, § 3o . das Ordenações do Reino, 
que determina, " que se alguns 

naturaes sahirem do Reino e Sen-
" horios delle, por sua vontade, e se 
" forem estabelecer em outraBrovin-

éf cia, sós, ou com sua familia, os fil-
" hos nascidos fóra do Reino e Sen-
" horios não serão havidos por natu-

raes, pois o Pai se ausentou volun-
" tariamente do Reino em que nas*-' 
f í cêo, e os filhos não nascêrao nelle»" 
He indubitável que pôr Direito na-
tural os filhos seguem a condição 
do Pai t se o Pai as sentou o seu do-
micilio em Paiz estrangeiro, fica 
pertencendo a outra Sociedade^ e 
seus filhos também a ella pertencem, 
como claramente demonstrão os 
Publicistas. 
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He pois evidentíssimo, por todos 

estes fundamentos, que Minha So-
brinha a Princeza do Gram Pará, 
Dona Maria da Gloria, do mesmo 
modo que Meu Augusto Irmão e 
toda a sua Descendeneia, se achavao 
impossibilitados de succeder na Co-
rôa de Portugal, como era igual-
mente expresso pelo Artigo 6o, das 
Cortes de Lamego de 1143, e pelas 
de Lisboa de 16*41, onde se decidio 
que a Successão nunca passasse a 
hum Principe estrangeiro, ainda 
que seja aos parentes mais proximos 
do ultimo Hei. 

He igualmente evidente que, ainda 
quando Meu Augusto Irmão tivesse 
sido successor legitimo de El Rei 
Meu Augusto Pai, o Senhor Z). João 
6°., não podia dispôr a seu arbítrio 
da Corôa de Portugal a favor de 
Sua Filha a Princeza D. Maria da 
Gloria, Minha Sobrinha, excluindo 
seu Filho, contra a Lei, que prefere 
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o varão; nem podia ter authoridade 
para dispôr desta Corôa, sem concur-
rencia dos Tres Estados do Reino 
em Côrtes; como se prova sobeja-
mente pelo Direito Publico de Por-
tugal, e pelos exemplos da Historia 
4o Reino. 

Ainda mesmo que Meu Augusto 
Irmão tivesse sido Successor legiti-
mo de Meu Augusto Pai na Corôa 
destes Reinos, e que tivesse abdicado 
no Filho varão, essa Abdicação não 
seria válida, sem a acceitação e re-
conhecimento dos Tres Estados do 
JReino; como se declarou, e susten-
tou nas Côrtes de Lisboa de 1668. 

A Posteridade riao poderá certa-
mente acreditar que em 7 dias, em 
hum Reino estrangeiro e por hum 
modo tal, se pertendesse assim dis-
pôr da Nação Portugueza. 

A violação das Leis fundamentaes 
de huma Nação, principalmente as 
que regulão a ordem da Successão 
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ao Thronoj tem por infallivel conse-
quência a guerra civil, e os desas-
tres mais funestos que hum Povo 
pôde experimentar; e se a Historia 
geral de todas as Monarchias o não 
tivesse tristemente provado, o que 
se passou desde o fallecimento de 
Meu Augusto Pai até a declaração 
dos Tres Estados do Reino èm I I 
de Julho de 1828, o demonstraria a 
toda a evidencia. 

A Facção predominante, que pre-
tendia involver a Nação em hum 
abysmo de males, buscou, mui de 
pròposito, depois de ter conseguido 
que se praticassem, ém hum Reino 
estrangeiro, aquelles actos de insa-
navel nullidade, complicar aquelles 
mesmos actos e viola-los, para pro-
gredir nos caminhos democráticos, 
em que tinha sido derrotada ena 
1823. 

Desde o momento, em que taes 
actos chegarão a Portugal, aquella 
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Facção ameaçou, pelo modo mais 
violento e í-evolucionario, o Go-
verno , que lie si tava em os publicar, 
a fim de impedir a reunião dos Tres 
Estados do < Reino em Côrtes para 
acceitação delles. 

Aquella Facção sabia que se j>s 
Tres Estados se reunissem então, 
contorme os estilos da Monarchia, 
a Nação, representada em Côrtes, 
rejeitaria semelhantes actos, e de-
clararia desde logo a incapacidade 
e nullidade do Poder que os havia 
promulgado. 

A Nação Portugueza achou-se 
então em hum estado de desorgani-
sação politica, que será inacreditá-
vel na posteridade. Pela Carta de 
29 de Abril de 1826, nulla em sua 
origem, nulla nos seus effeitos, Meu 
Augusto Irmão tinha formalmente 
abdicado em sua Filha, e por outro 
acto posterior de 2 de Maio seguinte, 
suspendido a mesma Abdicação. 
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Jurada mesmo como foi, sem a 

menor formalidade estabelecida no 
Direito Publico da Monarchia, a-
quella Carta, este Juramento, e a 
observancia db disposto na mesma 
Carta, desde logo hão só excluião 
Meu Augusto Jrmão de toda a Sobe-
rania sobre Portugal, mas todo o 
acto posterior passado em seu Nome 
era hum a evidente violação daquelle 
Juramento, e da mesma Carta. 

Vio -se então a monstruosidade de 
se promulgarem actos em nome de 
hum Soberano que tinha abdicado, 
invocado ao mesmo; tempo outro 
Soberano, e designado na Carta 
que se impòz á Nação ; em quanto, 
por todo o Reino, o Povo, fiel âs suas 
venerandas Instituições e á inde-
pendencia da MonarchiaPortugueza, 
Me acclamava como seu Rei, mani-
festando-se do modo mais patente 
em Julho e Outubro do mesmo 
anno de 1826, nas Províncias de 
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Tf as-os-Montes e no Reino do Al-
garve, onde se chegou a estabelecer 
huma Regencia em Meu Nome, mor 
vimentos que forão seguidos rapi-
damente por hum immenso numero 
de Portuguezes, de todas as Classes 
do Estado, e por numerosos Corpos 
do Exercito. 

Todo o Mundo sabe que Eu não 
tive a menor pârte ou influencia 
nos movimentos que liouverão no 
Reino a favor da Minha Real Pessoa, 
depois do fallecimento de Meu Au-
gusto Pai, e durante a Minha resi-
dência na Corte de Vienna (TÁus-
tria. 

Seria necessário fechar os olhos 
â evidencia dos factos para deixar 
de conhecer, que a Nação Por tu» 
gueza tem tido sempre a maior aver-
são a tudo quanto possa alterar as 
suas Instituições; e se tantos ex-
emplos da sua Historia o não de-
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monstrassem sobejamente, o facto 
de se buscar apoio estranho, para a 
Conter em sejeição, aquelles actos, 
bastarião para provar qual era o 
estado moral da Nação naquella 
época, | 

Os Gabinetes da Eurojpa recon-
hecerão que hum estado tal era im-
possível de se conservar; virão que 
este estado ameaçava a tranquili-
dade da jEuropa; virão que Meu 
Augusto Irmão procedia inteira-
mente de hum modo contrario ao 
Tractado da separação; reconhecê-
rão a necessidade do Meu regresso 
para estes Reinos, e fizerão sentir 
eátes inconvenientes ao Gabinete do 
Rio do Janeiro. 

Entretanto a complicação em que 
a Facção democratica havia conse-
guido collocar, depois do falleei-
mento de Meu Augusto Pai, a sorte 
da Nação Portugueza, se tinha aug-
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mentado, pelos actos de insariavel 
nullidade emanados da*influencia 
daquella Facção. 
i Vendo que não tinha podido con-

seguir a Minha ida para o Brasil; 
vendo que as Potencias da Europa 
estavão cuidadosas pelo estado do 
Reino de Portugal, imaginou os ex-
pedientes que são notorios. Meu 
Augusto Irmão, apezar de todas as 
suas incapacidades de Poder, passou 
a expedir hum Decreto, pelo qual 
Me nomeava seu Lugar - Tenente 
para governar estes Reinos, con-
forme os Poderes que lhe compe-
tião pela Carta que tinha sido im-f 
posta á Nação Portuguesa. Aquelle 
Decreto estabelecia a espantosa dou-
trina de dous Poderes Soberanos em 
o mesmo Paiz, sem que nem hum 
nem outro tivesse o Poder, conforme 
âquella mesma Carta imposta ã 
Nação Portuguesa; pela incompe-
tência (ainda quando aquella Carta 



42 
fosse valida) de existir hum Poder 
delegado revogável f&ra da letra 
delia, com a imposta obrigação ao 
mesmo tempo de a fazer observar 
e de reger por ella 

Era evidente que, ou Eu havia 
de reger conforme aquellas mesmas 
Instituições, ou fóra delias. Por 
ambos os modos, conforme o dis-
posto no Decreto, era impossível, 
monstruoso, anarchico e nullo, 
mesmo se taes Instituições fossem 
válidas. 

Fui então convidado pela Côrte de 
Vienna para regressar a Portugal, e 
para as transacções que são noto-
rias. 

Tendo feito, na mesma Côrte de 
Vienna, reserva especial de Meus 
Direitos, condescendi com o que Me 
foi proposto. 

A* Minha chegada porém a estes 
Reinos, a Na<,ão, estimulada pelo 
modo por que havia sido tractada, 
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excitada pelos ataques feitos á sua 
independencia, aos seus costumes e 
ás suas Leis fundamentaes, i*ompeo 
acclámando-Me como seu Rei legi-
timo, por todo o Reino, de hum 
modo mais geral, mais unanime, do-
que tinha feito no tempo dos Sen-
hores Reis D. João l , ° e D , João 4 ° 
Os Tribunaes, o Clero, a Nobreza, 
e todas as Camaras do Reino, não 
só Me acclamárão, mas em suas 
Representações Me supplicârão, que 
convocasse os Tres Estados do 
Reino, que cingisse a Corôa, que 
por Direito hereditário e pelas 
Leis fundamentaes Me pertencia, 
Representárão-Me, que cingisse a 
Corôa para salvação da mesma 
Corôa e do Estado. 

Neste estado da Nação, todos os 
meios que generosa e efficazmente 
empregguei para a conter, e para dar 
ao Mundo huma prova de que não 
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ambicionava a Corôa, forao infruc-
tuosos. 

Nesta situação, ou deveria con-
sentir que huma horrorosa anar-
chia fosse inevitável consequência 
daquelle estado em que o Reino se 
achava, que haveria de perturbar o 
socègo da Península e da Europa, ou 
seguir os meies legaes, prescriptos 
pelo Dereito Publico do Reino, para 
salvar a Nação. A alternativa não 
podia ser duvidosa para hum Principe 
verdadeiramente Portuguez. 

Estava provado, por tantos factos 
da maior evidencia, que em Portugal 
nenhuma especie, nenhuma theoria 
de Governo era possível existir, nem 
poder manter-se, sendo opposta ás 
Leis fundamentaes da Monarchia e 
ap Direito Publico do Reino, aos 
usos e costumes dos Portugueses. 

Na conformidade, pois, do que 
o Senhor Rei V. João 4.° havia 
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estabelecido, de que se chamasse o 
Reino a Côrtes pelos Tres Estados, 
todas as vezes que o bem publico 
assim o exigisse; na conformidade 
do que o Senhor Rei D. Pedra 2.% 
sendo Regente do Reino, observou, 
convocando as Côrtes de 1668; na 
conformidade do que observou o Go-
verno do Reino, no 1.° deSetembro de 
1820, convocando os Tres Estados, 
para evitar o imminente perigo que 
corria a Nação e a Monarchia, pela 
Tebellião que tinha occorrido no 
Porto / achando-se também o mesmo 
Reino chamado já a Côrtes, pela 
Carta de Lei de Meu Augusto Pai, 
de 4 de Junho de 1824. Mandei 
congregar os Tres Estados do Reino, 
para que, conforme seu Direito 
indisputável, pozessem termo a hum 
tão grave assumpto, como era o da 
Successão â Corôa destes Reinos ; 
cuja incerteza conservára até então 
o Reino naquelle èstadò de agitação, 
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e de infortúnio. Para este eífeito, 
Mandei expedir Cartas Convoca-
tórias ás Camaras das Cidades e 
Villas, que tem voto em Cèrtes, 
guardando-se nas mesmas Cartas 
todas as formulas estabelecidas. 
Porão, d o mesmo modo observados 
todos os estilos praticados na Mo-
narchia por occasião da reunião dos 
Estados, e observados com maior 
escrupulo, doque em época alguma 
£e praticara. 

Do mesmo modo que o Senhor 
Rei D. Affonso 1.°, Glorioso Funda-
dor da Monarchia, apresentei-Me 
aos Estados, no dia da abertura das 
Côrtes, sem .as Insígnias Reaes, e 
nenhum acto de Soberania como 
Rei de Portugal exerci, antes da 
declaração dos Estados, de que a 
Corôa Me pertencia de Direito, 
pelas Leis fundamentaes da Mo-
narchia. 

Os Tres Estados do Reino, em 
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Côrtes, pronunciárão a sua decisão, 
que firmárão com os exuberantes 
motivos em que a fundárão, pelo 
seu Assento de 11 de Julho de 1828, 
á face de todo o Mundo. 

Aquellas Côrtes forão as mais 
numerosas que liouverão, desde o 
principio da Monarchia. Aquellas 
Cêrtes compozerão-se das pessoas 
de maior distincção nas suas jerar-
quias, dè maior riqueza nas suas 
propriedades, de maior consideração 
na sua representação ; sendo mais 
doque em todas numerosos os 
Representantes do Povo, de 84 
Cidades e Villas que tem voto em 
Côrtes. 

Nenhuma eleição, desde o principio 
da Monarchia, foi mais livremente 
feita, doque a dos Procuradores dos 
Povos para as Côrtes de 1828, que 
declarárão os Meus Reaes Direitos 
k Corôa destes Reinos. 

Foi na presença de huma Facção 
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militar, que se revoltára para obstar 
a que a Nação recuperasse a sua 
liberdade e os Estados pronuncias-
sem o seu juizo, que as Eleições se 
fizerão ; foi na presença da revolta 
militar que a mesma Facção pre-
parou ao mesmo tempo no Reino 
do Algarve, que as mesmas Eleições 
se fizerão. Foi no momento em 
que os Representantes de todos os 
Soberanos da Europa suspenderão 
as suas funcções diplomáticas/qtse 
as Côrtes pronunciárão a sua decisão. 
Forão aquellas Eleições cercadas 
por toda a parte de obstáculos ex-
traordinários, que a Facção lhes 
oppoz. Foi por entre as fileiras 
dos soldados revoltados, que os Pro-
curadores tios Povos atravessárão, 
para virem cumprir a Missão que 
a Nação lhes dava. 

A' vista da declaração dos Meus 
Reaes Direitos, pelos Tres Estados, 
a Facção, espavorida, desappareceo 
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diante da Nação que por toda a 
pafte a repellia. 

Nos Tres Estados do Reino reside 
unicamente o FofJer de pronunciar 
o'seu juizo indisputavelmente com-
petente e valido, principalmente nos 
casos de applicação e interpretação 
das Leis fundamentaes da Successão 
da Corôa, destes Reinos; como 
o provão numerosos exemplos da 
Historia e documentos delles, no 
que se estabeleceo nas Côrtes de 
Lamego de 1143, nas de 1385, nas 
de~ 1499, nas de 1475, no que se-
passou com o Senhor Cardeal Rei 
D, Henrique (que não pôde regular a 
Successão ao Throno destes Reinos 
conforme seus desejos, por causa 
das Côrtes de Almeirim, de 1580, lhe 
terem declarado: que não admittiriao 
nada a respeito da Successão, porque 
ninguém fóra do Reino tinha direito 
de julgar tal Questão, poisque era 
matéria que sô pertencia aos Tres Es-' 

D 
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tados.) E terminantemente as Côrtes 
de Lisboa de 1641, no seu Assento 
dé 5 de Março d aquelle anuo, apezar 
do Reconhecimento feito a El Rei 
Filippe^%.° de Castella pelas Côrtes 
de Tliomar de 1580 ; apezar do 
Juramento prestado pelo Senhor 
Duque D. Theodoúo de Bragança 
áquelle Soberano ; apezar da posse 
de sessenta annos, declarárão nullos 
todos os actos que se tinhão ob-
servado durante aquelle tempo, e 
desligados o Senhor Rei D. João 4.0 

e a Nação Portugueza,, doJuramçnto 
que tinhão prestado ; com os funda-» 
mentos, 1.°, que os Tres Estádos do 
Reino, juntos em Côrtes, representao 
o mesmo Reino; 2.°,que tinhão o 
Poder de restituir o Reino a quem 
de Direito pertencia, seguindo a 
mesma forma que no principio do 
mesmo Reino se guardára com o 
Senhor D, Affonso* Henriques, Pri-
meiro Rei delle, fazendo Assento 
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declaratório; 3.°, que era cousa 
certa era * Direito, que ao Reino 
sómente compete julgar e declarar 
a legitima Successão «do mesmo 
Reino, quando sobre ella ha dúvida 
entre os Pretensores, 

As Côrtes de 1828, que declarárão 
que a Corôa destes Reinos Me tinha 
sido devolvida, desde o falJecimentO 
de Meu Augusto Pai, pelas Leis 
Fundamentaes;, que declarárão nul-
los todos os actos que se tinhão 
praticado contra o Direito Publico 
do Reino ; que Me declarárão desli-
gado de todo o Juramento, e á 
Nação, usarão de hum Direito 
indisputável e incontroverso que 
tinhão, tão legal como tivérão as d,e 
Lamego, para estabelecerem Lèis 
Fundamentaes, as de Coimbra, de 
1385, para chamarem ao Throno o 
Senhor Rei D. João l.° ( e que 
declarárão incapaz de reinar a Rainha 
D. Beatriz, herdeira da Corôa de 
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Portugal, não obstante ter sido Ac-
clamada depois da morte de seu Pai, 
o Senhor Rei D. Fernando em 1383.) 
Usárão do mesmo Direito e da 
mesma authoridade que tiverao 
aquellas Cortes para excluírem os 
Infantes jD. João e D. Diniz, filhos 
cio Senhor Rei Dl Pedro 1.°, da 
Successão do Reino, pelos motivos 
que ficão declarados; usárão do 
mesmo Direito e da mesma autho-
ridade que ti verão as de 1641 para 
chamarem ao Throno a Real Casa 
de Bragança, a quem de Direito 
pertencia, excluindo a Dyriastia 
Hespanhola que até álli tinha estado 
de posse do Reino ; usárão do 
mesmo Direito e da mesma autho-
ridade das Côrtes de Lisboa de 1698 
para interpretar e derogar huma 
das Leis Fundamentaes de Lamego, 

Bastantes provas tinha Eu dado 
ao Mundo de que não ambicionava 
a Corôa ; mas se, por huma parte, 
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Eu jámais acceitaria huma Corôa 
que Me não pertencesse de Direito, 
pela outra, Eu também jámais renun-
ciaria ao nobre orgulho de pertencer 
á Nação Portugueza. 

Restituído- á Minha Patria, o Meu 
primeiro dever era o de mostrar que 
era hum Principe Portuguez De-
scendente de tantos Reis que havião 
escrupulosamente observado as Leis 
Fundamentaes da Monarchia, e guar-
dado aos Portuguezes os seus foros 
e as suas liberdades. Todas as 
transacções, pois, em que fui con-
vidado a tomar parte, Estando 
ausente de Portugal, fôrão declara-
das não-obrigatórias para a Nação, 
não só pelos fundamentos sustenta-
dos pelas Côrtes de Lisboa de 1828, 
e pelo que se tinha observado e 
declarado nas de 1641, mas também 
pelos exemplos do que se havia 
precedentemente observado nestes 
Reinos. 

Por todos estes fundamentos, não 
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hesitei, que ò bem do Estado e a 
felicidade da Nação Me impunhão o 
dever de Me Conformar com a 
decisão dos Tres Estados do Reino. 

Apezar da Acclamação do Povo; 
apezar das espontaneas Representa-
ções dos Tribunaes e das diversas 
Ordens do Estado, de todas as 
Camaras do Reino, para que cingisse 
a Corôa que de Direito Me perten-
cia; apezar da decisão dos Tres 
Estados do Reino em Côrtes, Julguei 
dever preencher ainda mais huma 
formalidade de Direito Publico 
Portuguez, estabelecida na Lei de 
Côrtes de 9 de Setembro de 1647, 
e observa la de hum modo ainda 
mais solemne, doque a que obser-
varão os Senhores Reis Meus Au-
gustos Predecessores. Cumpri as 
disposições daquellaLei, na presença 
dos Tres Estados do Reino, em 7 de 
Julho de 1828, prestando o Jura-
mento á Nação, reunida êm Cortes, 
e Recebendo da Nação, por meio de 
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seus Representantes, em acto so-
lemne de Côrtes, o seu Juramen-
to de Preito e Homenagem. 

A Nação Portuguesa, tendo assim, 
por meio dos seus Representantes 
nos Tres Estados, usado de hum 
Direito seu, como Nação indepen-
dente, e que nenhuma Potencia 
Estrangeira lhe podia disputar, con-
forme todos os princípios recebidos 
em que repousa a Ordem Social, fez 
com que o Meu Throno ficasse 
firmado não só nas sólidas bases 
em que se firmou o do Senhor D. 
Afonso 1.°, D .João 1.° e D. João 
4.°, mas também nas de todos os 
Governos. Fiquei assim occupando 
o Throno de Portugal não só 
conforme as Leis fundamentaes do 
Reino e conforme o Direito Público 
Portuguez, mas também pela concor-
rência de todos os Direitos, segundo 
os differentes princípios estabeleci-
dos, reconhecidos e proclamados 
por todas as Formas de Governos» 
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Não existio jámais hum Poder que 

tivesse origem mais legal, doque 
aquelle em virtude do qual Cingi a 
CorÔa destes Reinos. Direitos he-
reditários; declaração e applicação 
dasLeis Fundamentaes; Acciamação 
Nacional de toda aNaçãoPortuguesa, 
nestes Reinos e em todos os seus 
Domínios Ultramarinos, nos Açores, 
Madeira, Possessões d'Africa, e Asiay 
e Mação na China (sem exceptuara 
mesma. Ilha Terceira, onde huma 
rebellião militar comprimio a ex-
pressão e vontade do Povo primei-
ramente manifestada), constituirão 
os fundamentos daquella legalidade, 

Aquella Facção, que tinha sido 
»anojada para fóra destes Reinos 
pela fidelidade dos Portugueses, 
começou desde logo, nos Paizes 
Estrangeiros onde vagava, a em-
pregar todos os meios mais escan-
dalosos, principalmente pela Im-
prensa Periódica, para fascinar, com 
as mais absurdas e capciosas pub-
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licações (em que alterarão as Leis 
de Portugal, a letra delias, os factos 
mais notorios), as pessoas desaper-
cebidas ; a fim de attrahir por taes 
meios, com huma nunca vista hypo-
crisia, as sympathias que a verda-
deira desgraça inspira, ao mesmo 
tempo que tenazmente tem maquina-
do também, por mil meios, a in-
quietação e ruina da sua Patria, 
tentando introduzir-ihe a guerra 
civil e a anarcbia. 

Por tão escandalosos modos, tem 
aquella Facção ímpia, pretendido 
transtornar e confundir todas as 
noções de Legitimidade e de Jus-
tiça. Tem aquella Facção preten-
dido, tanto em seus Escriptos como 
com suas intrigas, fazer esquecer á 
Europa os factos não só da Historia 
destes Reinos, nas dissidências que 
houverão, principalmente quando os 
Senhores fieis D. João 1 e D. João 
IV sabírão ao Throno, e do que 
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occorrêra naquellas épocas, mas 
também os casos frequentíssimos 
que tem occorrido nas outras Mo-
narchias da Europa, em circum-
stancias menos críticas e menos 
importantes. 

As conspirações preparadas por 
aquella mesma Facção, para subver-
são do Estado, tem exigido a applica-
ção das Leis destes Reinos aos factos, 
para sua repressão e castigo, do 
mesmo modo que se observou sempre 
em Portugal, e em todos os Paiz es 
do Mundo, até por Direito Natural. 

A Nação Porttigueza, pela sua 
attitude, desde a Minha chegada a 
estes Reinos ; pela sua fidelidade aos 
seus princípios Religiosos e Mo-
narchicos, tem cabalmente mostrado 
ao Mundo a falsidade das asserções 
dos inimigos de todos os ThronoS e 
de todas as Monarchias, oíFerecendo 
ao Mundo, na tranquillidade de que 
tem gozado estes Reinos, no meio 
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de tantas agitações que tem oc* 
corrido em outras partes delle, a 
prova mais demonstrada da sua 
situação moral, e do esprito dos 
Portugueses, Nenhuns esforços 
daquella Facção, nenhuns planos 
para inquietar este Reino, nenhumas 
conspirações por aquella Facção pre-
paradas, tem tido outro resultado, 
senão aquelle que Eu devia esperar 
da Divina Providencia, o de con-
solidar cada vez mais o Meu Throno 
e a Monarchia Portuguesa. 

Apezar de taes, tão patentes e 
tão repetidos factos deverem con-
vencer aquella Facção, de que todas 
as suas tentativas encontrarião nestes 
Reinos, não só a sua mais vigorosa 
opposição, mas hUma ruina infallivel 
de seus auctores; aquella Facção 
não se achando satisfeita dos males 
que já havia causado, acaba de 
perpetrar o maior attentado, o maior 
insulto a todos os Soberanos e Go-
vernos, preparando não só huma 
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Expedição contra a sua Patria (não 
composta só de Portuguezes dege-
nerados que, sós não ter ião valôr 
para a tentar, mas dos aventureiros 
revolucionários de diversas Nações, 
banidos das mesmas Nações), mas 
arrastando Meu Augusto Irmão, 
depois de o ter expulsado do Brasil, 
a publicar hum Manifesto, em que 
o Direito, a Justiç a, a Razão e os 
Factos se achão totalmente alterados; 
a fim de se excitar a desordem e a 
guerra civil nestes Reinos, e por 
meio delia a perturbação da Europa. 

N^aquelle espantoso Documento, 
aquella Facção, progredindo infa-
tigável nos seus projectos de fascinar 
o Mundo com seus escândalos, fez 
dizer a Meu Augusto Irmão, que 
tinha Succedido a Meu Augusto 
Pai na Corôa destes Reinos, como 
seu Filho Primogénito, pelas Leis 
Fundamentaes da Monarchia, men-
cionadas na Carta de Lei e 
Edicto de 15 de Novembro de 1825 4 
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quando ás mesmas Leis Fundameii-
taes o excluíão daquella Successão, 
pelos fundamentos declarados for-
malmente nos Tres Estados do 
Reino, em 11 de Julho de 1828, e 
pelo que fica exuberantemente pro-
vado ; quando, na mesma Carta de 
Lei de 15 de Novembro de 1825, 
nem huma só palavra se encontrava 
em referencia ás Leis Fundamentaes 
da Monarchia; quando, ainda mes-
mo que se encontrasse alguma 
expressão Concernente a ellas, que 
importasse a sua alteração, essa ex-
pressão as não podia alterar na 
ordem da Successão, sem o consen-
timento dos Estados, como fica de-
monstrado. 

Aquella Facção fez dizer naquelle 
Documento, que fora formalmente 
reconhecido como Rei de Portugal 
por todas as Potencias Estrangeiras, 
e pela Nação Portuguesa, que lhe 
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enviára á Côrte do Rio de Janeiro 
huma Deputação, composta de Re-
presentantes dos Tres differentes 
Estados.Quando, do Reconhecimento 
das Potencias Estrangeiras se não 
pode deduzir, nem jámais deduzio, 
fundamento legal para hum Sobe-
rano reinar sobre seus Povos ; nem 
que hum tal Reconhecimento po-
desse conferir direito algum, ou 
alterar as Leis Fundamentaes de 
huma Nação independente ! O Re-
conhecimento de hum Governo pelas 
Potencias Estrangeiras, hehum acto 
puramente accidental; não cônstitue 
a Legitimidade desse Governo, nem 
he consequência delia. Quando, longe 
de ter recebido da Nação Portuguesa 
Reconhecimento e Vassallagem 
pura, recebeo desde logo a mais 
forte opposição a sopportar o astu-
cioso dominio da Facção, que, abu-
sando do seu nome, violentamente a 
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comprimia: quando nao tinha sido 
Acclamado pela Nação, conforme os 
estilos da Monarchia. 

Fez aquella Facção declarar, na-
quelle insidioso papel, que tinha sido 
reconhecido pela Deputação que a 
Nação Portugueza tinha enviado á 
Corte do Rio de Janeiro, composta 
de Representantes dos Tres diffe-
rentes Estados; quando taes Estados 
se não tinhão reunido, nem tinhão, 
consequentemente, authorisado al-
guém para que, em nome da Nação, 
sahisse do seu seio para aquelle 
effeitoV quando não havia Authori-
dade alguma no Estado, que tivesse 
Poder legal para nomear hum a De-
putação dos Estados do Reino, que 
nem lh'o tinhão delegado, neni se 
tinhão reunido. Seria portanto 
monstruoso, e absurdo inaudito, 
suppôr, que houvesse a menor im-
portância, que se podesse deduzir a 
menor sombra de Reconhecimento, 
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de huma circumstancia, na qual naoF 
havia nem Authoridade, nem Dire-
itos, nem legalidade, nem estilo do 
1 eino. ?! 

Fez aquella Facção dizer a Meu 
Augusto Irmão, que " para seguir o 
exemplo do Senhor Rei» D.João IV, 
restituíra, como elle fizéra, á Nação 
Portugueia a posse dos seus an-
tigos Foros e Privilégios; e para 
cumprir também a * vontade d'El 
Kei Meu Augusto Pai, na Carta de 
Lei de 4 de Junho de 1824,publicára 
a Carta Constitucional de 29 de 
Abril de 1826*" Quando, em lugar de 
restituir á Nação Portuguesa os 
seus Foros e Liberdades, Como 
fizéra o Senhor Rei D. João IV, 
violava esses mesmos Foros e Li-
herdades da Nação, e a despojava 
daquellas que o Mesmo Augustis-
simo Rei, o >enhor D. João IV, tinha 
restituído ao Reino, e que lhe tinha 
jurado, assim como os Reis Seus 
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Successores ; como fica sobejamente 
mostrado. Quando, em lugar de 
cumprir o disposto na Carta de Lei 
de 4 de Junho de 1824> de Meu 
Augusto Pai, antes infringio, dô 
modo mais formal, aquêlla solemne 
e legal disposição; onde se estabe-
lecia, que a única e verdadeira 
Constituição da Monarchia era â 
antiga da Monarchia, que não sè 
podia alterar; onde aquelle Sobe-
rano tinha declarado, que era certo 
que de novas e diversas Instituições 
se não poderia esperar nem maiores, 
nem iguaes benefícios aos que se 
tinhão recebido da antiga Consti-
tuição Portuguesa, e ponderava os 
males da introducção de innovaçoes 
perigosas, fundadas em theorias no-
vas. Quando introduzia huma Cons-
tituição inteiramente subversiva 
daquellas mesmas Instituições, e 
daquellas Determinações daquellè 
Sabio Monarcha, substituindo-as 
C" E 
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por huma compilação da Carta 
Brasileira e da Constituição Fran-
cesa do infausto anno de 1791. Sendo, 
álem disso, contraria semelhante 
nulla innovação da Carta, ás máxi-
mas dos mais assisados Politicos; 
como se expressava a mesma Carta 
de Lei de 4 de Junho de 1824, 
" por não poder ser util a huma 
" Nação aquella fórma de Governo, 
" que não tiver maior conformidade 
" com o seu caracter, educação e 
" antigos usos ; sendo sempre sum-
" mamente arriscada e impraticável 

a tentativa, de a introduzir e de 
" querer reduzir a hum costume 

f"s geral, os costumes particulares das 
" Nações doutrina sólidissima, 
ainda quando não fossem tantos 
fundamentos da mais insanavel nul-
lidade daquella tentativa, e pela qualj 
longe de por tal acto se cumprir com 
a vontaded\El Rei Meu Augusto Pai, 
antes se infringia e desprezava. 

Dosmesmos insidiosos princípios, 
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estabelecidos por aquella Facção 
para zombar da Europa e do Mundo, 
fez declarar naquelle papel, que na-
quella nulla e monstruosa Carta de 
29 de Abril de 1826, se achava vir-
tualmente revalidada a. antiga forma 
do Governo Pórtuguez e a Consti-
tuição do Estado : quando tal Carta 
destruia pelos fundamentos a antiga 
forma do goberno e a Constituçao 
do Estado; como fica evidentemente 
demonstrado. * 

Fez a mesma Facção insidiosa-
mente declarar que* para que tal 
Carta fosse huma confirmação e 
seguimento da Lei fundamental da 
Monarchia, confirinára a Lei da 
Successão, com todas as clausulas 
das Côrtes de Lamego : quando por 
ella a infringia do modo mais fla-
grante, substituindo a femea ao 
varão, e declarando huma nova Dy-
nastía, por aquelle mesmo acto ; 
fazendo, de seu motu proprio, huma 
espantosa e jámafevista alteraçPí» 
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na ordem da Successão, sem inter-
venção dos Tres Estados do Reino.' 

Aquella Facção fez dizer, naquelle 
insidioso papel, que reeonhecêra-
naquella Carta o principio funda-
mental do antigo Governo Portu-
guez t6 de que as Leis só em Côrtes se 
faziâó:" quando, ao mesmo tempo, 
sem distinguir, mui de propósito, a 
classe delias que o Soberano, pelo 
seu Poder Independente e Supremo, 
tem o direito de promulgar, da-
quellas que são feitas com o con-
curso dos Tres Estados do Reino, 
ou por proposta e pedido delles, in-
fringio,do modo mais extraordinário, 
aquelle mesmo principio que es-
tabelecêra, promulgando, de seu 
moto proprio, não só Leis nul-
las, pela sua incapacidade de as 
promulgar, não sendo Soberano 
destes Reinos, mas, o que he mais, 
liumas novas Instituições, sem inter-
venção e consentimento das Côrtes, 
nas quaes reconhecia o Poder, que 
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também não tinhão,de fazer todas as 
Leis : quando alterava a divisão dos 
Estados, estabelecendo em huma só 
Gamara os dous Braços do Clero, e 
da Nobreza; excluindo delles, de seu 
mo tu proprio, Classes inteiras que, 
por ^direito antiquíssimo do Reino, 
tinhão assento e voto na Camara 
da Nobreza; subvertendo assim 
também, naquella parte, as Institui-
ções venerandas da Monarchia, em 
hum ponto tão essencial delias, 
e infringindo, em outra,os princípios 
estabelecidos na Carta de Lei de 4 
de Junho de 1824, onde El Rei 
Meu A ugusto Pai tinha estabelecido, 
que só com o concurso dos Tres 
Estados do Reino podia fixar os 
períodos da sua Convocação. 

Para fascinar ainda mais o Mundo, 
fez aquella Facção dizer, naquelle 
insidioso papel, que a Convocação 
dos antigos Estados, em 1828, fora 
illegitima; por haverem deixado de 
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existir, já por effeito de huma diu-
turnissima prescripção, já em vir-
tude das mencionadas InstituçÕes 
(da Carta); absurdo monstruoso e 
erro gravíssimo, com que, de propó-
sito, aquellaFacção pretendeo abusar 
do senso commum, sem pejo tam»» 
bem da contradicção manifesta, com 
que dissera, em o mesmo insidioso 
papel, " que a denominada Carta 
revalidava virtualmente a antiga 
forma de Governo Portuguez e a 
Constituição do Estado, de que era 
íium segu imentosendo bem obvio, 
que, se a revalidava, e a denominada 
Carta era hum seguimento da antiga 
forma de Governo, reconhecia, por 
isso, que tal prescripção não existia. 

Finalmente, seria monstruoso e 
falsíssimo pretender, que houvessé 
prescripção nas Instituições vene-
randas da Monarchia, quando todos 
os Soberanos as havião jurado no 
seu accesso ao Throno; quando, 
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apezar dos Estados se não terem 
juntado desde a menoridade do 
Senhor Rei D. João 5°., quando foi 
Jurado em Côrtes, aquelle Mesmo 
Soberano e o Senhor Rei D, José 
Io se fizerão cargo delias, e a 
Rainha, Minha Senhora e Avó, a 
Senhora D. Maria I a , reinou em 
virtude daquellas mesmas Institui-
ções, e casou com Principe Portu-
guez, em vida de Seu Augusto Pai, 
conforme o disposto nas mesmas 
Instituições^- reconhecendo aquella 
Soberana a existencia delias e a dos 
Tres Estados do Reino, de que faz 
menção na Carta de participação a 
todos os Soberanos da Europa, em 
14 de Maio de 1777, da sua eleva-
ção ao Throno: quando, El Rei Meu 
Augusto Pai, de saudosa memoria, 
restituido k plenitude dos Seus 
inauferíveis Direitos, tinha declara-
do, do modo o mais formal, em a Sua 



72 
Lei de 4 de Junho de 1824, promul-
gada com toda as formalidades, que 
as referidas antigas Instituições da 
Monarchia estavão em seu pleno 
vigor, e chamara o Reino a Cortes 
pelos Tres Estados, 

Com taes escandalos pretende 
aquella Facção levar, pois, á ultima 
extremidade os seus delirios, pertur-
bar o socego destes Reinos, e insul-
t a r todos- os Governos e todos os 
Povos. 

A Nação Portuguesa, fiel sempre 
aos princípios da Sancta Religião 
que professamos, fiel sempre ao 

. Throno legitimo de Seus Soberanos, 
zelosa da sua independencia e da 
conservação das suas venerandas 
Instituições, saberá destruir aquella 
nefanda obra da iniquidade. 

A nobre e valente attitude que 
ella tem tomado, os sacrifícios que 
por Mim tem feito, as provas de 
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jámais-visto enthusiasmo, que tem 
constantemente manifestado, e que 
Eu muito lhe agradeço,e a protecção 
especial com que a Divina Provi-
dencia tem livrado estes Reinos de 
tantos perigos, promettem hum 
seguro e indubitável triumfo contra 
as perversas maquinações daquelles 
que lhe tem causado tanta ruina, e 
que só pretendem sepulta-la em hum 
abysmo de males. 

Constándo-Me, com tudo, que 
entre elles se achão muitos Militares 
illudidos pelas perversas maquina-
ções dos Chefes da rebelliao, que 
desejão voltar ao seu dever, tendo-
Mo assim manifestado alguns dos 
referidos Militares, Fui Servido, 
pelo Meu Real Decreto de 7 de 
Fevereiro deste anno, conceder in-
dulto a todos os Qfficiaes Inferiores, 
e Soldados, que abandonarem des-
de já as Bandeiras da rebellião, 
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e se submetterem á Minha Real 
Authoridade ; a fim de poderem 
restituir-se ao seio de suas famílias 
^m plena segurança. 

Se porem o maior e mais teme-
rario attentado for commettido por 
aquella Facção rebelde, vindo atacar 
a sua Patria cobardemente, com o 
auxilio de estrangeiros vagabundos, 
banidos de suas próprias nações, 
a Nação Portuguesa, desejosa, no 
mais subido gráo de enthusiasmo, 
de pôr termo aos infortúnios que 
aquella Facção lhe tem causado, 
mostrará ao Mundo que jámais 
soffrerá que a sua Religião, o seu 
Monarcha, as suas Instituições, os 
seus costumes e liberdades sejão 
impunemente ultrajadas. 

O Clero de todo o Reino, firme 
sustentáculo da Religião e do 
Throno, tem renovado, com o maior 
enthusiasmo, os nobres exemplos 
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que sempre déra, principalmente 
nas memorareis épocas dosSenhores 
Reis D. João 1.° e D. João 4.P 

A Nobreza de todo o Reino, 
imitando seus illustres antepassados, 
se acha nas fileiras do Exercito, para 
sustentar a Causa do Throno e da 
Patria. 

O Meu valente e numeroso Exer-
cito corrêo todo ás armas. A todos 
os momentos recebo continuadas 
provas*da sua acrisolada fidelidade. 
Finalmente a Nação toda está, como 
hum só homem, prompta a defender-
se ; e assim como me prestou o seu 
Juramento solemnissimo, por meio 
dos seus Representantes nos Tres 
Estados do Reino, assim Eu também 
Hei de desempenhar aquelle que 
lhe Prestei perante os mesmos Tres 
Estados ; e a Promessa do Deos 
Todo Poderoso, feita ao Sancto Rei 
D. Affonzo Henriques, nos Campos 
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de Ourique, continuará a ser cum-
prida, salvando estes Reinos da 
impiedade e da anarchia. 

Palacio de Queluz, em 28 de 
Março de 1832. 
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DECRETO 
DE 7 DE FEVEREIRO DE 1832, 

A QUE SE ALLUDE NO MANIFESTO 

PRECEDENTE. 

Tendo-Me constado, que muitos 
dos Militares que se achaõ nas 
Illias dos Açores de baixo das 
bandeiras das rebelliao, conhecendo 
a illusão a que os conduzirão e em 
que os tem conservado os seus 
chefes, dezejão voltar ás fileiras da 
Lealdade e do Dever, obstando-lhes 
porem o receio, de que lhes sejão 
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irmpostas as penas em que, segundo 
as Leis, incorrerão; havendo até 
chegado. á Minha Real Presença 
diíferentes representações, neste 
sentido, de alguns dos referidos 
Militares : e Querendo EuMostrar-
lhes que Sou Rèi e Pai de Meus 
vassallos, e que sei ter clemencia, 
quando o bem do Estado o permitte, 
sou servido perdoar a todos os 
Militares que estão nas Ilhas dos 
Açores, desde Soldados até Sargentos 
inclusivamente, e que tem seguido 
os chefes revoltosos, as penas a que 
por este delictO estarião sujeitos, 
se dentro do prazo de quatro mezes, 
contados da data deste Meu Decreto, 
reconhecendo a Minha Legitima 
Authoridade, tornarem á obediencia 
que Me he devida. No caso porem 
que seus chefes pretendão effectiva-
mente realizar a temerária empreza 
de atacar Portugal, este prazo 
acabará para aquelles dos mencm-
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nados Militares que vierem ao Reino, 
logo que houvérem passado quinze 
dias, depois de desembarcarem, sem 
se terem apresentado a qualquer 
Authoridade fiel, civil ou militar* 
E por quanto se farão até dignos 
da Minha Real Contemplação, se 
empregarem as suas diligencias e 
esforços, para inteiramente acaba-
rem e destruírem nas ditas Ilhas dos 
Açores a rebelliao que as opprime, 
e para restituírem nellas o Exercício 
do Meu Paternal Governo e Sobera-
nia, Sou outro sim Servido, que os 
Soldados que assim se comportarem, 
tenhão, em premio deste serviço, a 
sua baixa, quando chegarem a Por^ 
tugal. Luiz de Paula Furtado de 
Castro do Rio de Mendonça, do Meu 
Conselho, Presidente da Meza da 
Consciência e Ordens, e interina-
mente encarregado do Ministério 
dos Negocios Ecclesiasticos e de 
Justiça, o tenha assim entendido e 
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faça executar, com as ordens e 
participações necessarias. 

Palacio de Queluz, em sete de 
Fevereiro, de mil oitocentos e trinta 
e dous. Com a Rubrica de El Rei 
Nosso Senhor. 



CARTA 

DO lMPERADOR DO BRAZIL, 

B . P E D R O , 

a s ê u a u g u s t o p a i , o s n r . 

REI DG PORTUGAL. 

(Contendo a Declaração mencionada 
a paginas 23 do Manifesto.) 

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 1824. 

M E U PAY*, 

O dever de filho, e o amor que 
* Conservamos fielmente a orthograpMa, 

assim como a ponctuasâo, etc. 
F 

D. J O A O VI 

81 
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como homem consagro a V. M. me 
insta 6 a que pondo de parte a Coroa 
que sobre minha Cabeça foi colo-
cada pella generosa Naçaõ Brazileira 
vâ por este modo. .&cv, 

Permita-me V, M. que eu como 
filho lhe dê (posto que naõ pedi-
dos) meus conselhos. 

V. M. jà quanto antes deve recon-
hecer a independencia do Brazil por 
seu proprio interesse: da estabili-
dade do Império jamais se pode du-
vidar, elle vai andando (a pezar de 
alguns revezes que naõ inúmero) 
sustentando-se e adquirindo cada-
vez mais força fizica, e moral, que 
nunca poderá ser domada pelo velho 
e encanecido Portugal, que quanto 
mais quizer conquistar o Brazil. 
tanto mais se irà aniquilando, pois 
elle sem o Brazil amigo naõ tem 
Commercio, e sem Commercio he 
nada. Posso assim faliar pois de 
Portugal jà disse a V. M. que naõ 
queria nada. 
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V. M. está enganado pelos, seus 

Ministros, e Conselheiros que lhe 
dizem conquiste o Brazil com estas 
palavras parece-lhes que lizongeaõ a 
V. M. e cadavèz Iríais o vaõ precipi-
tando em hum pélago de desgraças 
humas após outras assim como ao 
seu Reino. V. M. tem visto que o 
Brazil expulson todas as forças Por-
tuguezas, que jà têve dentro de si 
em diferentes pontos, que se pode-
riaõ ajudar mutuamente. Como pois 
introduzir lhe outras novas sem 
apoio, e sem que tenhaõ uma disci-
plina cega que naõ tem ! 

V» M. vê que o Brazil se tem en-
grandecido emquanto Portugal se 
tem abatido, e V. M, desgraçada-
mente se tem visto sempre aflicto e 
rodeado de partidos, qúe se por 
hora naõ tem triumfado, com tudo 
se tem posto em campo por dife-
rentes vezes, e a vida de V. M. tem 
estado por momentos a ser findada 
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debaixo das mãos de infames assas-
sinos vendidos, Deos sabe a quem. 

V. M. tem apoio lie verdade nas 
diferentes Nações Estrangeiras mas 
esse de nada vale para lhe salvar a 
vida. 

A vida de» V» M. está em muito 
perigo, pois em os Fidalgos se unido 
(como pretendem) ao descontente 
Commercio que se acha muribundo, 
ao desgraçado Lavrador que jà naõ 
tem com que mate a fome à sua mi-
serável familia, e ao Arista que naõ 
trabalha por naõ terem extracção 
suas manufacturas V. M. vai de-
baixo irremediavelmente, e nim-
guem lhe poderá infelizmente va-
ler. 

Reconhecendo V. M. a Indépen-
dencia o Commercio toma alento, © 
Lavrador jà tem dinheiro comque 
mate a fome à sua familia, o Arista 
jà trabalha, em uma palavra jà tudo 
fica contente. V. M.com este apoio 
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pode acabar com a Aristocracia dos 
Cavalheiros Lusitanos que desde 1806 
trabalhao pello derribarem do Trono 
para porem era pratica seus infames 
planos. Eu meu Pay entrei para 
Maçon, sei que os Fidalgos em 180(K 
convidar&Õ os Mações, e que elleS 
na5 quizeraõ entrar, e porisso o 
desgraçado Gomes Freire foi enfor-
cado por ser constitucional querendo 
elle que V. M. continuasse a ser o 
Rey. Nao liouve quem dissesse a 
V, M. que era precisa huma Con-
stituição. [Eu então era pequeno] . 
Em vingança a Gomes rebentou a 
revolução do Porto em 24 de Agosto 
de 1820, e pela mesma razao os 
Mações que estavao nas Cortes 
tanto bateraí) os Fidalgos, e elles 
aguentaraõ callados até que pi-
lhando-os agora debaixo atribuem 
tudo que fazem a Pedreiros Livres, / 
porque sabem comque horror os 
Portuguezes olhao para huma ta5 
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philantropica instituição. Os cava-
lheiros Lusitanos, ou os Fidalgos que 
vao pondo seu plano em execução 
como a experiencia vai mostrando a 
V. M. mas sem que o povo esteja 
mais descontente pella falta absolu-
ta de Commercio que está quasi 
acabando, elles nao podera5 rea-
liza-los. Cumpre a V. M. emquanto 
he tempo salvar-se poç este avizo, e 
a mim aviza-lo. O reconhecimento 
será feito ou mais tarde ou mais 
sedo, pois os Brazileiros, e eu seu 
Imperador nao mudamos de tenção, 
e antes morreremos com a espada 
na mao urna vez que juramos Inde« 
pendencia ou Morte. Nao pense V* 
M. que o que lhe digo he por aterrar, 
nao meu Pay (examine se he ver-
dade) he paraque V. M. conheça que 
tem um fiilho, que o dezeja livrar 
dos punhaes dos assassinos que o 
rodeaÕ. Eu como Imperador, e V. 
M. como Rey estamos em guerra» 
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devemos sustentar os Direitos das 
independentes Nações deque somos 
Chefes; mas eu como filho, e V. 
M. como Pay devemo-nos amar. V. 
M. está no exercicio de todos os 
Poderes salve-se, obre o que o seu 
CoraçaÕ lhe dictar que seguramente 
hade ser reconhecer a Independencia 
do Império Brazileiro em hum filho 
tao seu amigo, em hum filho que se 
nao fez Imperador, pois foi o amor 
dos Brazileiros em paga de servi-
ços, e as circunstancias vistas de 
antemão porV. M. (a recomendaçaõ 
que V. M. lhe fez em carta sua de 
31 de Março de 1822) assim regula-
rás a tua conducta conforme as 
eircumstancias emque te achares, 
regulando tudo com toda a prudência 
e cautella, etc., que me fizérao. 

Tomando V. M. meus sinceros, e 
cordiaes conselhos, adquire gloria 
pela generosidade que naõ recache 
emprejuizo de terceiro, ganha a seu 



88 
partido aquella parte da Naçaõ 
Portugueza que se acha descontente 
sufoca com ella os rebeldes, e se 
der uma Constituição ao seu Reino 
governalo-ha para sempre, pois to-
dos os Seus súbditos ficarão como 
dezejaS. 

V. M. perdoará Oque digo taõ 
francamente, mas este sempre foi 
he, e hade ser o génio d'este que he 
cie V. M, filho afectuoso, e que 
como tal lhe beija a Sua Real Maõ. 

PEDRO, 
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A D D I Ç Â O D O E D I T O R . 

Para melhor desenganar oŝ  illu-
didos sobre a vontade e decisão do 
povo Portuguez em sustentar a sua 
independencia, as suas Leis Funda-
mentaes, e o Soberano que alli reina 
em virtude delias, ajuntaremos aqui 
a prirneira das representações das 
Camaras do Reino, que se tem feito 
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depois que nelle se soube da chegada 
do Snr. D. Pedro á Europa. Esta 
representação de uma insignificante 
villa na Beira-Alta, mesmo sem ser 
publicada na Gazeta, nem de outra 
maneira, fez que as Camaras visi-
nhaslogo tomassem esse exemplo, e 
que fosse em breve seguido por 
todas as do Reino; como se vê da 
circular, publicada na Gazeta de 
Lisboa, pela qual EIRei mandava 
agradecer ás Camaras essas protes-
tações, e das muitas delias que tem 
sahido na dita Gazeta e no Diário do 
Porto. Todas ellas, como se pode 
verificar, contem os mesmos protes-
tos contra toda pretenção, seja de 
quem fôr, que tenda a prejudicar os 
direitos da Nação e de EIRei O 
SNJL D. MIGUEL I, como foram 
declarados nas legitimas Côrtes dos 
Tres Es tados,em 1828: em todas ellas 
se promette combater até á ultima* 
extremidade, pela defesa do mesmo 
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Soberano e de seu Throno. Se um 
tal facto não prova bem qual é a 
verdeira vontade do Povo Portu-
guez, não sei quaes bastariam a con-
vencer os inimigos de Portugal! 
Mas ninguém é tão cégo como aquelle 
que nâo quer ver ! 

Representação do Concelho e villa 
de Sernancelhe, feita em Auto de 
mera Geral. 

SENHOR, 

O Clero, Nobreza e Povo da 
Villa e termo de Sernancelhe, uma 
das mais antigas desta Monarchia, 
como das primeiras que tiveram 
foral, por autoridade do Senhor Rei 
D. Afonso Henriques, sem ter já-
mais desmentido na verdadeira fide-
lidade aos seus legítimos Soberanos, 
particularmente na Restauração dos 
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independentes Direitos da Corda, em 
1823, em que a Camarada mesma 
villa deu o exemplo de, primeiro que 
nenhuma outra povoação, declarar 
cassados, nullos e sem eíFeito quaes-
quer poderes que os deputados das 
então extinctas Côrtes revolucio-
narias pretendêssem haver dos po-
po^os que a mesma Camara repre-
sentava (exemplo que expressamente 
professou depois seguir a segunda 
Cidade do Reino, como nesse tempo 
foi officialmente publico), tem a 
honra de levar á Augusta Presença 
de Vossa Magestade as seguintes 
respeitosas considerações: Que ha-
vendo-lhes constado que o Senhor D. 
Pedro, Imperador doBrazil, acaba de 
chegar á Europa, depois de abdicada 
em seu Filho a Corôa daquelle Im-
pério, o dito Clero, Nobreza e Povo 
justamente receiam que da vinda da-
quelle Soberano ao antigo Conti-
nente se possa tomar pretexto para 
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intentar-se perturbar a legitima or-
dem de cousas» de Governo e Sue. 
cessão estabelecida neste Reino, 
segundo as Leis Fundamentaes, de-
claradas e confirmadas pelas Legiti-
mas Côrtes de 1828, A experiencia 
lhes mostra que,desgraçadamente, o 
mesmo Príncipe ha sido repetidas 
vezes illudido a ponto de deixar-se 
fazer instrumento dos planos da 
Revolução Universal, que trabalha 
por espalhar a anarchia em todos os 
paizes, para nelles executar a seu 
sabor os prospectos das mais Fre-
néticas theorias; e como esta Re-
volução tenha tanto a peito o atacar 
o Throno de Vossa Magestade, é 
natural que faça todos seus esforços 
em se ajudar com a Cooperação do 
Imperador, para inquietar estes 
Reinos, 

Ne^ta Qccasião, pois, em que os 
verdadeiros sentimentos, vontade e 
decisão do Povo Portuguez devem 
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constar o mais confirmada e reitera* 
damente possivel a todo o Mundoi 
para que cavillosamente selnão possá 
allegar, em favor de injustas preten-
çÔes, qualquer equivoco nos mesmos 
sentimentos da Nação, a Camara 
de Sernancelhe, exprimindo os dese-
jos dos habitantes de todo seu dis-
tricto, que representa, vem protestar 
iterativamente na Presença de Vossa 
Magestade, da Nação e de todo o 
Mundo, contra quaesquer preten-
çoes que, seja quem fôr, intente 
sustentar, prejudicando aos Direitos 
independentes desta Nação, e ás 
legaes decisões delia era favor dos 
de Vossa Magestade, Contidas na 
letra e espirito do Assento das 
Côrtes dos Tres Estados, em data de 
H de Julho de 1828. 

Os Póvos que a dita Camara 
representa protestam outre-sim 
combater com todos seus meios e 
forças taes pretençôes, e de todo o 
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coração p5e â disposição do Go-
verno de Vossa Magestade suas 
pessôas, bens e faculdades, sem a 
minima reserva, para o sobredito 
fim da defeza dâ  independencia 
nacional e sustentação das legitimas 
decisões das Côrtes representantes 
de toda a Nação Portugueza, con-
vidando todas as Camaras do Reino 
e todos os habitantes delle a fazer 
outro tanto, nesta importantíssima 
occasião. A Camara pede como 
Graça a Vossa Magestade, se digne 
mandar publicar na Gazeta do Go-
verno esta leal expressão dos senti-
mentos dos Póvos deste districto, 
que elia sabe serem unanimes com 
os de todos os verdadeiros Portu-
guezes» A preciosa Vida dê Vossa 
Magestade Deos Nosso Senhor Pre-
serve e Guarde por dilatados e ven-
turosos annos, para felecidade de 
Seus Póvos. 
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Sernancelhe, em Camara, aos 2 de 

Agosto de 1831. (Assinados) os 
Juizes, Camara, e um grande nu-
mero dos principaes habitantes do 
Concelho. 

« 
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NA TIPOGRAFIA DE G. SCHULZE, 
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